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O Termisul - Projeto Terminológico do Cone Sul - tem por 
objetivo elaborar um glossário jurídico trilingfie do meio 
ambiente. No momento, após a coleta dos termos, nos encon 
tramos em fase de seleção e de levantamento de dados parã 
a definição dos mesmos. Dirigimos nossa atenção ao estudo 
dos contextos dos termos selecionados. Analisamos a impor 
tância dos mesmos na etapa de seleção de termos e, poste= 
riormente, para a reunião de dados que deverão determinar 
a organizaç~o macro e micro-estrutural do glossirio. Atra 
vés de leituras teóricas sobre contextos adotamos a se
guinte classificação baseada em ZGUSTA: a) contextos re
ferentes a termos que são semanticamente autônomos; b) 
contextos que indicam o significado aplicado de um termo; 
c) contextos que definem o termo; d) nuance contextual. 
Apresentaremos, neste trabalho, exemplos de contextos que 
se enquadram nas categorias do autor e que serã~mais ou 
menos valiosos na elaboração das definições (etapa poste
rior de nossa pesquisa). 
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Este projeto foi elaborado visando agilizar a consulta do 
acervo de periódicos desta Biblioteca, na área de Litera
tura Anglo-Americana. 
Com este projeto, tem sido possível recuperar escritores e 
termos específicos da Literatura Anglo-Americana, e assim, 
efetivamente, agilizar o uso da coleção e justificar os al 
t~s investimentos que são feitos na aquisição desta cole = 
çao. 
Após um ano e meio de atividade como bolsista, já foi pos
'sível observar alguns resultados: 
- após a indexação, constatou-se um acréscimo significati
vo no uso da coleção. Determinados periódicos já apresen -
tam elevado acréscimo de consulta; 
- graças ao SABi, sistema automatizado de informações do 
SBU, tem sido possível agilizar as atividades de recupera
ção e disseminação da informação. 




