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1. RESUMO 

 

 Desde que o homem começou a desenvolver a escrita, ele se utiliza de algum 

tipo de ferramenta para guardar suas palavras ou termos. A ferramenta mais antiga 

conhecida são os tabletes cuneiformes sumerianos, de aproximadamente 2600 a.C., 

depois deles vieram alguns outros conhecidos até chegarmos no dicionário como 

conhecemos hoje, que começou a aparecer na renascença. Atualmente existem 

diversos tipos de dicionários para as mais variadas áreas de atuação, dessa forma 

tem-se como objetivo o desenvolvimento de um aplicativo contendo um dicionário de 

termos técnicos para engenharias. Para realização deste projeto, foi utilizada a 

plataforma IONIC para fazer o aplicativo, a mesma utiliza o HTML e o TYPESCRIPT  

em seu desenvolvimento. Para verificar o visual do aplicativo, foram feitos alguns 

protótipos antes de definir o Layout final, durante a programação do mesmo, 

ocorreram alguns problemas na ligação entre as páginas do aplicativo, que depois 

de algumas observações e leituras do código foram resolvidas. Após observações e 

testes feitos no aplicativo, observou-se um grande potencial de usabilidade. Para o 

futuro, poderia ser implementada uma ferramenta que tornasse o sistema 

semiaberto ao usuário, nos moldes do Wikipédia, onde poderia preencher um 

formulário para adição/alteração de termos técnicos, que ficaria como pendente, 

esperando uma resposta do fornecedor se este seria aceito ou descartado. Também 

visando a facilidade para o usuário, poderia futuramente ser implementado um 

sistema de pesquisa por voz.  

 

2. INTRODUÇÃO 

 

 Não se sabe exatamente qual foi o primeiro dicionário, mas, os antecessores 

mais antigos conhecidos são os tabletes em escrita cuneiforme da civilização 

sumeriana, da antiga mesopotâmia, com datas de descobrimento em torno de 2600 

a.C. Com início no século 1 d.C., os gregos criaram os léxicons1, cujo uso era 

também para catalogar os usos das palavras de sua própria língua, porém os 

dicionários como hoje são conhecidos e utilizados surgiram apenas após o 

renascimento, partindo pela tradução das línguas clássicas para as modernas 

                                            
1 Léxicon: Tipo de dicionário que trata especificamente das línguas: hebreu, grego, sírio ou 
arábico(OXFORD,1989). 



(SILVA, 2016). “Quando o conhecimento do latim e do grego antigos começou a 

rarear, a leitura da Bíblia foi se tornando mais difícil, tornando necessário os 

dicionários bilingues” (BECHARA apud SILVA,2016). 

 Conforme a lexicografia, que é a ciência que estuda os dicionários, a 

classificação dos dicionários é algo muito importante para sua preparação. Todo o 

processo de criação do dicionário desde seu planejamento até o estágio de 

impressão das cópias, em suas diferentes etapas, dispõe-se da coleta de matérias, 

da seleção e a forma como suas entradas serão organizadas e seus significados são 

classificados amplamente baseando-se em como o dicionário é organizado 

(PATTANAYAK, 2000). 

 

 DICIONÁRIOS ENCICLOPÉDICOS E LINGUISTICOS 

 

A enciclopédia, diferentemente do dicionário, consiste basicamente de uma 

obra de grande extensão com objetivo de divulgação de todo o conhecimento 

humano organizado por tema e podem aparecer organizados alfabeticamente 

(dicionário enciclopédico), ou por materiais. As características fundamentais para 

diferenciar uma enciclopédia de um dicionário linguístico são os tipos de entrada e 

os tipos de definição. Pelos tipos de entrada, as enciclopédias podem ter entradas 

que nunca teriam em um dicionário linguístico, como termos científicos e algumas 

técnicas, já no linguístico essa entrada é bem restringida. Porém, também existe o 

dicionário enciclopédico, para resumir, o dicionário enciclopédico se caracteriza por 

ser uma união da enciclopédia e do dicionário, fazendo os dois papéis sendo mais 

resumido que os dois, ou seja, ele não é tão bem explicado como o dicionário 

linguístico, mas não é tão informal como a enciclopédia (DAPENA,2002). 

 

 DICIONÁRIOS HISTÓRICOS E ETIMOLÓGICOS 

 

 A principal função desses dois dicionários é apresentar a história de uma 

palavra. A diferença entre os dois é em como eles abordam as palavras. O dicionário 

histórico registra o desenvolvimento histórico da palavra, desde sua forma até seus 

significados, ou seja, quais significados a palavra já teve e como ela era escrita, já o 

dicionário etimológico apresenta a origem das palavras, rastreando desde o 

presente até sua forma mais antiga conhecida (PATTAKAYAK,2000). 



 

 DICIONÁRIOS ESPECIAIS 
 

 Estes dicionários podem ser classificados por diversos grupos, os dicionários 

dialéticos, os de termos técnicos, de profissões especiais, de artes, de ofício, gírias, 

etc. ou seja, com base em sua natureza e sua lista de palavras. Estes grupos são 

relacionados por suas regiões geográficas especiais, dialetos sociais ou esferas da 

atividade humana, sua formalidade, aspecto semântico e sua relação com o léxico, 

etc. (PATTANAYAK,2000). Como por exemplo o Dicionário Gaúcho - Termos, 

Expressões, Adágios, Ditados e Outras Barbaridades, escrito por Alberto Juvenal de 

Oliveira. 

 Outro exemplo importante e funcional no cotidiano dos profissionais é o 

dicionário de termos técnicos. São relacionados com este os dicionários de ofício, 

profissões, artesanato, esportes, etc. Estes, apresentam palavras específicas a suas 

profissões, por exemplo o minidicionário acadêmico de engenharia de produção, 

escrito por Ana Beatriz Lopez, Dhárana Grassi Pereira e João Vitor Pedroso de 

Lima. 

 

3. OBJETIVOS 

 

 O intuito deste projeto será desenvolver um aplicativo que contenha um 

dicionário de termos técnicos para a área da engenharia, onde, o usuário poderá 

escolher dentre as áreas da engenharia para consultar termos técnicos. A proposta 

consiste em auxiliar os engenheiros, os alunos e os professores de engenharia na 

hora de fazer seus projetos e suas pesquisas. 

 

4. METODOLOGIA 

 

 O aplicativo terá uma página inicial dando boas-vindas a quem estiver 

acessando o aplicativo. Também terá um menu lateral contendo alguns itens. O 

primeiro é o item   engenharias, entrando nele, o usuário terá acesso a lista das 

engenharias presentes no aplicativo. Ao escolher uma engenharia, o usuário entrará 

na página da engenharia escolhida e nela ele terá a lista de termos técnicos daquela 



engenharia, dispostos em ordem alfabética e uma barra de pesquisa, onde será 

possível pesquisar os termos técnicos dentro daquela engenharia pelo nome dele.  

Depois do item engenharia, vem o item sobre, ao entrar nele, o usuário terá 

informações sobre o desenvolvedor e sobre o desenvolvimento do aplicativo. 

 O último item é o de contato, ao acessa-lo, o usuário terá acesso a dados do 

fornecedor do aplicativo para caso de dúvidas ou sugestões. A aplicação será 

desenvolvida utilizando-se da plataforma ionic, que utiliza das linguagens HTML e 

CSS para a camada de apresentação e do TYPESRCIPT para a camada de 

negócio.  

 O banco de dados será confeccionado, para o armazenamento das palavras, 

utilizando da plataforma sqlite, que é uma das plataformas aceitas pelo ionic. A 

seleção das palavras será com a ajuda dos professores da faculdade, de cada uma 

das engenharias. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

 O aplicativo possui um menu em que nele, pode se acessar a tela inicial, a 

aba sobre, que contém algumas informações sobre a confecção do aplicativo, o 

contato, que disponibiliza para o usuário informações caso ele tenha alguma duvida 

ou sugestão e a aba de engenharias, nela, foram adicionadas algumas das 

engenharias existentes como a engenharia de computação ou também a eletrônica 

como demonstrado na figura 1. 

 

Figura 1 – Lista de Engenharias no Aplicativo. 

 



 Ao selecionar uma das engenharias, todas as palavras serão exibidas em 

ordem alfabética com seu significado logo em seguida, como pode ser visualizado 

na figura 2. Nesta página,  o usuário também tem disponível uma barra de busca. 

 

Figura 2 – Exemplo de página do aplicativo. 

 

 Após o usuário buscar uma palavra específica, a página mostrará apenas as 

palavras com as características da busca e seus significados, conforme a figura 3. 

 

Figura 3 – Exemplo de pesquisa de palavra. 

 

 Para popular o banco de dados, foi realizada uma pesquisa em conjunto com 

professores, alunos e profissionais da área para saber quais são os termos mais 

utilizados, desta forma atendendo melhor as necessidades do usuário. 

 



6. RESULTADOS 

 

 Após programar e compilar o aplicativo, foram feitos os testes para verificar se 

o mesmo estava funcionando corretamente. Primeiramente, foi feito o teste nas abas 

sobre, contato e pagina inicial, e as mesmas estavam funcionando sem nenhum 

problema. Logo após, foi feito o teste na aba engenharias, e assim que tentava-se 

entrar nela, o aplicativo dava erro e fechava, ao verificar a programação novamente, 

encontrou-se que a página não havia sido instanciada no código.  

 Assim que o código foi corrigido e o aplicativo foi compilado, o teste foi refeito, 

porém desta vez, a falha não se repetiu.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Através dos resultados obtidos com os testes feitos no aplicativo, notou-se 

que o dicionário em forma de aplicativo poderia ajudar em muitos trabalhos, de 

forma que o pesquisador (engenheiro, aluno ou professor) teria as informações 

necessárias na palma de sua mão, facilitando assim suas pesquisas e relatórios. 

 Para o futuro, poderia implementar uma ferramenta que tornasse o sistema 

semiaberto ao usuário, nos moldes do Wikipédia, onde poderia preencher um 

formulário para adição/alteração de termos técnicos, que ficaria como pendente, 

esperando uma resposta do fornecedor se este seria aceito ou descartado. Também 

visando a facilidade para o usuário, poderia futuramente ser implementado um 

sistema de pesquisa por voz.  
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