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RESUMO 

 

Uma das maiores dificuldades do revisor de textos em sua atuação profissional diz 

respeito à falta de conhecimento do léxico especializado das diferentes áreas do 

conhecimento. A terminologia de cada área do conhecimento tem composição 

distinta, sendo que muitas vezes é composta por palavras e frases extremamente 

peculiares daquele contexto, que representam nenhuma ou pouca unidade de 

sentido para quem não tem formação acadêmica correspondente. Considerando tais 

premissas a presente pesquisa foi elaborada, tendo como objetivo geral analisar o 

léxico especializado em textos científicos de Administração, a fim de identificar, com 

base na terminologia encontrada, quais desafios profissionais o profissional que 

trabalha com o texto especializado pode vir a encontrar. Tem como objetivos 

específicos identificar termos que sejam próprios desta área do conhecimento; 

detectar possíveis neologismos; e, analisar a fraseologia encontrada. O referencial 

teórico aborda conceitos sobre Ciências do Léxico, Terminologia e a Ciência da 

Administração. A pesquisa tem objetivo descritivo e é classificada como documental. 

O corpus foi composto por cinco trabalhos de conclusão de curso da área, os quais 

foram trabalhados por meio do software AntConc com o propósito de identificar e 

analisar termos, neologismos, palavras em outros idiomas e a fraseologia. Com base 

na análise dos dados foi possível concluir que a pesquisa reforçou a pertinência do 

estudo da Terminologia, atendendo aos objetivos propostos. 

 

Palavras chave: Terminologia. Revisão textual. Administração.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

One of the most difficulties of text revisers in their professional concerns the lack of 

lexical knowledge from different fields of specialized knowledge. The terminology of 

each knowledge area has different composition, and often consists of words and 

phrases extremely peculiar that context, which represents little or no sense of unity to 

those who have no academic training accordingly. Considering these assumptions 

this research was developed, aiming analyzing the lexicon specializing in scientific 

texts of Management in order to identify, based on the terminology found, which 

challenges the professionals who works with specialized text may encounter. Aims to 

identify specific terms that are typical of this area of knowledge; detect possible 

neologisms and analyze the phraseology found. The theoretical approaches 

concepts as Lexical Science, Terminology and Management Science. This research 

is descriptive and classified as documentary. The corpus was composed of five 

course completion assignments of area which were worked through AntConc 

software for the purpose of identifying and analyzing terms, neologisms, words in 

other languages and phraseology. Based on the data analysis it was concluded that 

the research has reinforced the relevance of the study of terminology, meeting the 

objectives. 

 

Keywords: Terminology. Textual revision. Management. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 Uma das maiores dificuldades do revisor de textos em sua atuação 

profissional diz respeito à falta de conhecimento do léxico especializado das 

diferentes áreas do conhecimento. A este tipo de léxico, o qual compreende o 

conjunto das unidades lexicais típicas de uma área científica, técnica ou tecnológica, 

Krieger e Finatto (2004) dão o nome de terminologia. 

 Maciel (2001, p.40) afirma que “são os termos, isto é, as palavras técnicas, os 

primeiros traços que saltam aos olhos de um leitor que se depara com um texto 

técnico ou científico”. Para Andrade (2001), a diferença fundamental entre um texto 

da língua geral e um texto de linguagem especializada está no uso dos termos 

específicos de uma determinada área, que lhe confere o caráter de especificidade, 

em distintos níveis de especialização, conforme o tipo de conteúdo e o grau de 

abstração. Cabré apud Maciel (2001) afirma ainda que os termos são unidades de 

comunicação e de expressão, uma vez que permitem a transferência do 

conhecimento de uma determinada especialidade. 

 Sendo assim, a terminologia de cada área do conhecimento tem composição 

distinta, sendo que muitas vezes é composta por palavras e frases extremamente 

peculiares daquele contexto, que representam nenhuma ou pouca unidade de 

sentido para quem não tem formação acadêmica correspondente. Considerando 

estas características, e ainda a grande demanda de revisão gramatical e linguística 

em trabalhos acadêmicos, o que se torna umas das maiores possibilidades no 

mercado de trabalho para o revisor de texto, a presente pesquisa foi elaborada. Seu 

tema é a análise do léxico de terminologia em textos científicos da área de 

Administração, a qual pertence à grande área de Ciências Sociais Aplicadas, 

conforme classificação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq). 

 A pesquisa parte do seguinte problema: “qual é o léxico que compõe a 

terminologia da área de Administração?”, e a partir deste questionamento busca 

investigar, através da análise de textos acadêmicos, quais palavras e/ou frases 

utilizadas que podem ser assim consideradas. A escolha pela área do conhecimento 

se deve por ser esta a área de formação inicial da pesquisadora.  

 



10 
 

 O objetivo geral da pesquisa é analisar o léxico especializado em textos 

científicos de Administração, a fim de identificar, com base na terminologia 

encontrada, quais desafios profissionais o profissional que trabalha com o texto 

especializado pode vir a encontrar. Como objetivos específicos foram definidos: 

identificar termos que sejam utilizados por esta área do conhecimento; detectar 

possíveis neologismos; e, analisar a fraseologia encontrada. Obviamente que o 

presente trabalho não tem a pretensão de esgotar o tema, mas sim de realizar um 

estudo que possa embasar novas iniciativas na área. 

 A relevância deste trabalho se dá na medida em que a partir de um 

levantamento e análise do léxico, terminologia e neologismos da referida área de 

conhecimento, poderá ser possível embasar trabalhos de profissionais de outras 

áreas que para a realização de suas atividades se faz necessário o contato com este 

tipo de texto científico. Profissionais como revisores, tradutores, pedagogos, entre 

outros, frequentemente identificam dificuldades conceituais para o trato com o texto 

científico, o que pode ser indiretamente sanado através de iniciativas como a desta 

pesquisa. 



 
 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 A fim de embasar essa pesquisa, foram identificados alguns conceitos que 

serão apresentados a seguir. O primeiro subtítulo do capítulo apresentará as 

Ciências do Léxico, bem como sua relação com a linguística, área teórica em que se 

situa o trabalho. O segundo subtítulo abordará com mais precisão questões 

referentes à Terminologia, área tema da pesquisa. Por fim, será feita uma breve 

apresentação sobre a Administração enquanto ciência do conhecimento, uma vez 

que é a área da qual foram extraídos os textos que compõem o corpus deste estudo. 

 

2.1 Ciências do Léxico 

 

 De acordo com Petter (2008), a linguística é a área do conhecimento que 

estuda as línguas naturais, que constituem a forma de comunicação mais 

desenvolvida e em maior uso. Sendo assim, é possível afirmar que o objeto de 

estudo da linguística está estritamente vinculado com a atividade de comunicação 

entre as pessoas. Essa comunicação se dá em vários âmbitos, seja em situações 

circunstanciais do dia a dia ou em ocasiões estritamente formais. 

 Dependendo da situação comunicacional, o vocabulário empregado será 

diferente, em função do propósito a ser atingido. Martelotta (2009) afirma que, no 

estudo das funções da linguagem, Jakobson determinou que para que uma 

mensagem seja compreendida ela deve atender a alguns requisitos básicos. Entre 

eles, o teórico definiu a necessidade de um código ser reconhecido pelo remetente e 

pelo destinatário, garantindo assim a eficácia da comunicação. Por código, Jakobson 

definiu ser um conjunto de sinais ou signos definidos para promover a comunicação 

entre as pessoas.  

 Nesse contexto, sabe-se que cada conjunto de sinais ou signos será 

constituído por unidades particulares, que por sua vez são reflexo também de uma 

perspectiva social do grupo que o convenciona. Sendo assim, pode-se inferir a 

possibilidade de existência de distintos códigos na humanidade. Ao se relacionar 

esse entendimento com o conceito de língua proposto por Victoria (1980, p.5), o qual 

afirma que “língua é o sistema de palavras de que se servem os homens para se 
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comunicarem entre si”, é possível afirmar que língua e código tem uma relação de 

semelhança. 

Houaiss (2009), em seu dicionário homônimo, define léxico como sendo o 

repertório de palavras existentes em uma determinada língua. Com base neste 

conceito, ressalta-se a infinidade de léxicos existentes, uma vez que é um fenômeno 

restrito não só a uma língua padrão, como ao uso particular de cada falante.  

Segundo Biderman (2001), os léxicos das línguas naturais surgem através de 

um processo criativo de organização cognoscitiva. Ao definir, enumerar e organizar 

conceitos ou significados, surgem as categorizações linguísticas expressas em 

sistemas classificatórios, ou seja, o léxico de cada língua. Conforme a autora, o 

universo de conceitos de uma determinada língua pode ser descrito como um 

sistema ordenado e estruturado de categorias léxico-gramaticais. 

Por outra perspectiva, pode-se ainda afirmar que o léxico de uma língua pode 

ser identificado como patrimônio vocabular de uma comunidade ao longo de sua 

história. 

Biderman (2001) afirma também que as comunidades humanas 

desenvolveram progressivamente o conhecimento a respeito da realidade, e em 

consonância com isso, foram tomando posse do mundo que as cercava. 

Inevitavelmente se fez necessária a ampliação do repertório lexical a fim de dar 

conta das novas descobertas, fenômeno que se estende até os dias atuais, 

impactando em uma expansão permanente do repertório léxico nas sociedades 

civilizadas. A autora salienta ainda que (2001, p.15) “é o léxico o único domínio da 

língua que constitui um sistema aberto, diversamente dos demais: fonologia, 

morfologia e sintaxe, que constituem sistemas fechados”. 

 Dada a complexidade do léxico, alguns ramos de estudo foram surgindo e se 

desdobrando a fim de dar conta da totalidade do tema, compreendendo pesquisa, 

análise e descrição. Assim, Silva (2008) afirma que os ramos que estão ligados ao 

estudo do léxico são a Lexicologia, a Lexicografia, a Terminologia e a Terminografia. 

 A Lexicologia, de acordo com Krieger e Finatto (2004, p.43), “trata-se de uma 

área, de longa trajetória, consensualmente definida como o estudo científico do 

léxico, mais especificamente, das palavras de uma língua”. Biderman também 

aponta a seguinte conceituação: 
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A Lexicologia, ciência antiga, tem como objetos básicos de estudo e análise 
a palavra, a categorização lexical e a estruturação do léxico. Esses três 
problemas teóricos tem merecido pouca atenção dos linguistas. A definição 
e a identificação da unidade lexical constitui problema teórico complexo com 
graves consequências em outros domínios, especialmente na prática da 
Lexicografia. O problema das classes de palavras, ou seja, a categorização 
léxico-gramatical também é assunto pouco estudado, a não ser pelo 
tradicional enfoque dos gramáticos. Quanto à estruturação do léxico, tal 
matéria, desconhecida e complexa, raramente foi objeto de trabalhos 
científicos. A rigor, essa questão foi apenas aflorada em sua superfície. 
(BIDERMAN, 2001, p.16) 

 

Ao considerar os três objetos básicos de estudo da área apresentados por 

este conceito, pode-se identificar uma semelhança com a Semântica. De acordo 

com Cegalla (2008), a Semântica tem como objeto de estudo a significação das 

palravas, podendo ser dividida entre descritiva – que se ocupa da significação atual 

das palavras – e histórica – que se ocupa da evolução do significado das palavras 

ao longo do tempo. De fato, a Lexicologia e a Semântica são áreas que fazem 

fronteira uma com a outra, uma vez que os estudos da Lexicologia estão vinculados 

a uma relação semântica entre os léxicos.  

Por procurar determinar a origem, forma e significado das palavras que 

constituem o acervo de um determinado idioma, bem como seu uso na comunidade 

de falantes, a Lexicologia torna possível a observação e descrição científica das 

unidades léxicas. 

Krieger e Finatto (2004) afirmam que os estudos lexicais passaram a ser 

valorizados em virtude da concepção de que o léxico só comporta irregularidades. 

As autoras afirmam que esta visão é equivocada e está relacionada ao dinamismo 

do componente lexical das línguas, que faz com que os repertórios lexicais dos 

sistemas linguísticos sejam ilimitados. 

A Lexicografia, outra dimensão do estudo do léxico, de acordo com Biderman 

(2001) é a ciência dos dicionários, sendo uma atividade antiga e tradicional. A autora 

afirma que a Lexicografia só começou de fato nos séculos XVI e XVII com a 

elaboração dos primeiros dicionários monolíngues e bilíngues. Em sua origem, a 

área compreende a técnica de redação e feitura de dicionários, porém, na 

atualidade, já se ocupa da análise das metodologias de produção lexicográfica.  
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As reflexões sobre a Lexicografia apontam o potencial de ganho qualitativo da 

atividade na medida em que se desprende da tarefa metódica de compilar dados e 

avança nos paradigmas teórico-metodológicos que englobam questões não só 

semânticas, mas também morfossintáticas do léxico, conforme Krieger e Finatto 

(2004). 

Haensch (apud Krieger e Finatto, 2004) afirma o advento da Lexicografia 

Teórica, cujo objetivo maior é estabelecer a metodologia científica que oferece 

subsídios para a elaboração de dicionários. Nesse sentido, é imprescindível 

destacar a contribuição expressiva da Lexicologia, que acaba relacionando-se com a 

Lexicografia. 

A Terminologia, por sua vez, é outra variante dos estudos do léxico, a qual, de 

acordo com Barros (2002, p.22), é a “disciplina científica que estuda as chamadas 

línguas (ou linguagens) de especialidade e seu vocabulário”. Será abordada mais 

detalhadamente no subtítulo posterior, com sua conceituação, histórico e teorias. 

A Terminografia pode ser conceituada, de acordo com Henriques, da seguinte 

forma:  

A Terminografia é uma disciplina intimamente ligada à Terminologia e 
compreende o registro, tratamento e apresentação de dados terminológicos 
obtidos em pesquisa terminológica. Difere, mas não se distancia, da 
Lexicografia por apresentar as informações apenas da área do 
conhecimento que se trata, de modo muito mais recortado ou delimitado, 
normalmente vinculado a conjunto textual de referência reconhecido pelo 
consulente da obra, tal como se tivesse sido elaborado especialmente para 
um determinado segmento de usuários. (HENRIQUES, 2011, p. 26) 

 

Pode-se perceber que a Terminografia é uma área que tem relação estreita 

com o objetivo da presente pesquisa, uma vez que trabalha com a catalogação do 

léxico especializado. Observa-se também que Terminografia e Lexicografia realizam 

trabalhos complementares, da mesma forma que Lexicologia e Terminologia 

também se complementam em suas atividades. 

Sinteticamente falando, a Lexicologia estuda o vocabulário de uma língua e a 

Lexicografia aplica esse estudo gerando produtos desses registros, como por 

exemplo, o dicionário. Já a Terminologia estuda os termos de uma determinada área 

especializada dentro do conhecimento e a Terminografia cataloga e gera produtos 

específicos desse estudo. 
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2.2 Terminologia 

 

 Conforme a definição de Biderman (2001, p.19), “a terminologia se ocupa de 

um subconjunto do léxico de uma língua, a saber, cada área específica do 

conhecimento humano”.  

 Krieger e Finatto (2004) vão além, afirmando que Terminologia é um termo 

polissêmico, que pode estar se referindo tanto ao “conjunto de termos específicos de 

uma área científica e/ou técnica” (2004, p.16), quanto “à disciplina ou campo de 

estudos teórico e aplicado dedicado aos termos técnico-científicos” (2004, p.16), ou 

ainda a uma perspectiva mais prática e aplicada, que se relaciona com a elaboração 

de produtos terminológicos. Krieger (2001, p.22) ainda define o objeto central dos 

estudos de Terminologia como sendo “o léxico de natureza técnico científica, 

chamado também de léxico temático ou especializado”.  

 Nesse sentido, a Terminologia é um elemento inerente às chamadas 

comunicações especializadas, que estão relacionadas tradicionalmente à redação 

de artigos científicos, monografias, resenhas, teses, entre outros, conforme afirmam 

Krieger e Finatto (2004). Considerando o objetivo e as peculiaridades deste tipo de 

comunicações, também são identificadas como língua para fins específicos 

(Language for Specific Purposes – LSP), tecnoletos, língua de especialidade, entre 

outras denominações. 

 Quanto à natureza e funcionalidade do léxico especializado, Krieger e Finatto 

afirmam que: 

 Terminologias como a da Biologia, Química, Linguística ou indústria gráfica, 
são representativas de conhecimentos especializados. Por esta razão, os 
termos compreendem tanto uma dimensão cognitiva, ao expressarem 
conhecimentos especializados, quanto uma dimensão linguística, tendo em 
vista que conformam o componente lexical especializado ou temático das 
línguas. (KRIEGER, FINATTO, 2004, p. 16) 

 

 Com relação ao objeto de estudo da Terminologia, Barros (2004) afirma ser o 

termo. Krieger e Finatto (2004) apresentam outra abordagem do objeto de estudo da 

área, ampliando a ideia de que apenas o termo é o objeto principal, e acrescentando 

a fraseologia e a definição como também sendo objetos da disciplina. 

 Barros (2004, p. 40) define termo como “uma unidade lexical com um 

conteúdo específico dentro de um domínio específico. É também chamado de 

unidade terminológica”. Krieger e Finatto (2004, p.75) conceituam termo afirmando  
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que “a unidade terminológica é, simultaneamente, elemento constitutivo da produção 

do saber, quanto componente linguístico, cujas propriedades favorecem a 

univocidade da comunicação especializada”.  

 Barros (2004) chama a atenção para a diferença entre ‘palavra’, ‘vocábulo’ e 

‘termo’. De acordo com a definição da autora, ‘palavra’ diz respeito à unidade léxica, 

a um signo linguístico que é composto de conteúdo e pertence a uma das grandes 

classes gramaticais; ‘vocábulo’ se refere a uma classe de equivalência que reúne 

uma série de ocorrências que reúne uma série de ocorrências, vinculando-o às 

atividades de estatística linguística. Por fim, para a autora, ‘termo’ é um vocábulo, 

mas que se diferencia dos demais por designar um conceito específico de um 

domínio especializado. Barros (2004, p.42) sintetiza as ideias afirmando que ‘um 

termo também é um vocábulo, além de ser uma palavra’. 

 No âmbito da fraseologia, Silva (2006) afirma: 

 O termo fraseologia é ambíguo. Se por um lado compreende-se por 
 fraseologia o conjunto dos fraseologismos, o inventário de locuções 
 fraseológicas, que dizer o fraseoléxico de uma língua, por outro lado, 
 fraseologia refere-se à subdisciplina linguística em questão, quer dizer à 
 investigação fraseológica que tem por tarefa a pesquisa do fraseoléxico. 
 (SILVA, 2006, p. 13) 

 

 Adicionalmente, pode-se considerar a definição de Zuluaga Ospina (1980 

apud Silva, 2006), a qual afirma que as unidades fraseológicas dizem respeito às 

construções linguísticas formadas por uma combinação fixa de duas ou mais 

palavras. Compreende-se melhor o conceito de fraseologia analisando o exposto por 

Krieger e Finatto:     

 A ideia de fraseologia está associada a uma estruturação linguística 
estereotipada que leva a uma interpretação semântica independente dos 
sentidos estritos das constituintes da estrutura. É nessa perspectiva que se 
enquadram expressões idiomáticas, frases feitas e provérbios utilizados nas 
diferentes línguas. Além disso, locuções nominais e verbais são também 
compreendidas como fraseologias, bem como outras estruturas típicas de 
determinado tipo de comunicação, como é o caso das fórmulas protocolares 
de abertura e fechamento em correspondências formais. (KRIEGER, 
FINATTO, 2004, p. 84) 

 

 Nesse cenário, a fraseologia serve de tema de interesse para a Terminologia 

na medida em que se dá na comunicação do conhecimento especializado. Sua 

contribuição é expressiva nesse sentido, pois impulsiona a produção aplicada 

terminológica. A importância de reconhecer as estruturas fraseológicas acompanha 

a necessidade do estudo dos termos quando se pensa em conhecimento 
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especializado. O estudo da fraseologia contribui ainda, largamente, para as 

atividades de tradução, uma vez que seu conteúdo é bastante particular em cada 

idioma. 

 O terceiro objeto de estudo da Terminologia, de acordo com a concepção 

apresentada, é a definição. Tal objeto remete ao conjunto de conceitos de uma 

ciência, o qual tem extrema importância para o trabalho terminológico. De acordo 

com as autoras: 

 Para compreender a importância da definição,basta dizer que muito do que 
 já se escreveu e do que ainda se tem escrito, por exemplo, em Química, em 
 Física ou Genética depende de definições como as de força, átomo ou de 
 gen. Definições, na condição de textos particularizados, identificam facetas 
 de compreensão de fenômenos e de determinados valores no seio das 
 diferentes ciências e áreas de conhecimento. (...) Assim, pelo exame 
 cuidadoso de um conjunto de definições de uma ciência, torna-se possível 
 uma percepção sobre o quanto de um conhecimento está sendo mobilizado 
 e sobre como esse conhecimento pode ser multidimensional. (KRIEGER, 
 FINATTO, 2004, p. 92) 
 

  
 Dentro do âmbito das definições, existe uma multiplicidade de possibilidades. 

Para o estudo da Terminologia, por sua vez, tem maior interesse a definição 

terminológica (DT), que é o ramo que mais tem foco no termo técnico-científico. 

Nesse sentido, cabe a seguinte conceituação: 

 

 (...) podemos considerar que a definição terminológica é o lugar de encontro 
 entre o aspecto conceitual e o linguístico, uma vez que o texto da definição 
 tem a função de descrever as características que delimitam um conceito e a 
 função de particularizá-lo num determinado sistema conceitual ou domínio. 
 (FINATTO, 2001, p.214) 

 

 A DT tem ganhado importância nos estudos da Terminologia devido à sua 

contribuição na formação do enunciado por meio de duas perspectivas: a definição 

por gênero próximo e a definição por diferença específica. Krieger e Finatto (2004, 

p.93) definem gênero próximo como “a porção da definição que expressa a categoria 

ou classe geral a que pertence o ente definido”. A diferença específica, por sua vez, 

é a indicação da característica que distingue o objeto a ser definido de outros da 

mesma classe. Exemplificando, considerando a definição de automóvel como sendo 

‘meio de transporte que se move por recursos próprios, tendo sua própria fonte de 

energia’, a expressão ‘meio de transporte’ seria o gênero próximo, ao passo que ‘se 

move por recursos próprios, tendo sua própria fonte de energia’ seria a diferença 

específica. 
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 Biderman (2001) afirma que, no âmbito da Terminologia, é relativamente 

simples atribuir uma forma a um item lexical, constituindo a dificuldade do processo 

em especificar os limites do conceito ao qual ele se refere. A autora também faz as 

seguintes considerações a respeito dessa prática: 

A despeito da norma social atuando na língua, os indivíduos podem 
interpretar os conceitos diversamente, segundo sua conceptualização da 
realidade. Consequentemente, os usuários da língua podem atribuir ao 
mesmo item lexical uma referência, contendo discriminações sutis em 
relação ao conhecimento do mesmo espaço cognitivo, isto é, usarem o 
mesmo termo para referir pontos não coincidentes no universo cognoscível. 
Eis porque é recomendável uma normalização terminológica para garantir a 
univocidade do significado e do uso do termo científico. Ora, é desejável 
obter o consenso dos usuários da língua sobre o sentido e a delimitação de 
um termo científico. Para sanar essa dificuldade, pode-se deliberadamente 
propor e impor a uniformidade de uso do termo, fixando oficialmente um 
padrão terminológico. (BIDERMAN, 2001, p. 20-21) 

 

 Nesse sentido se mostra evidente a pertinência da padronização 

terminológica no que diz respeito ao uso e conceitos vinculados a cada termo, o que 

a autora afirma ser algo relativamente conflitivo, e no qual vem sendo empregados 

grandes esforços. 

 Adicionalmente, Krieger e Finatto (2004) afirmam que a Terminologia vem 

intensificando seus estudos sobre a constituição e comportamento dos termos, 

compreendendo desde sua gênese até o exame de suas relações nas mais distintas 

áreas do conhecimento, e para tal, tem encontrado subsídio nas ciências da 

linguagem. 

 Com relação à dimensão cognitiva da Terminologia, pode-se considerar as 

premissas de Benveniste no que diz respeito à ciência: 

Uma ciência só começa a existir ou consegue se impor na medida em que 
faz existir e em que impõe seus conceitos através de sua denominação. Ela 
não tem outro meio de estabelecer sua legitimidade senão por especificar 
seu objeto denominando-o, podendo este constituir uma ordem de 
fenômenos, um domínio novo ou um modo novo de relação entre certos 
dados. O aparelhamento mental consiste, em primeiro lugar, de um 
inventario de termos que arrolam, configuram ou analisam a realidade. 
Denominar, isto é, criar um conceito, é, ao mesmo tempo, a primeira e 
última operação de uma ciência. (BENVENISTE,1989, p.252) 
 

 Esse conceito salienta a dimensão cognitiva das terminologias, na medida em 

que reforça a relação entre o processo de conceituação e de denominação de uma 

nova descoberta. 
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 No que diz respeito à dimensão linguística da Terminologia, Krieger (2001) 

afirma que por muito tempo, e por diferentes razões, a área não esteve incluída nos 

estudos sobre os sistemas linguísticos. A autora ainda afirma que o interesse pela 

área não somente é recente como também raro entre os linguistas, atribuindo uma 

parte dessa conjuntura à falsa ideia de que a única contribuição da Terminologia 

seria para elaboração de glossários e dicionários técnicos.   

 Outra equivocada concepção neste sentido é a ideia de que a atividade 

resume-se apenas a uma atividade pragmática, voltada apenas ao reconhecimento 

da frequência do uso de termos. A Terminologia, enquanto campo de estudo, 

contribui expressivamente para as atividades de todas as áreas do conhecimento. 

 

2.2.1 Histórico da Terminologia 

 

 O emprego de termos técnico-científicos tem origem remota, pois na medida 

em que a ciência se desenvolve, novas demandas para nomenclaturas vão 

surgindo. Porém, o surgimento de um campo de estudos que se ocupe desta 

Terminologia é algo relativamente novo, que começa a ser estabelecido a partir da 

segunda metade do século XX. 

 Krieger e Finatto (2004) afirmam que no século XVII alguns dicionários 

europeus incluíram em suas obras a Terminologia, reconhecendo assim a existência 

de vocábulos especializados.  

 No século seguinte, em especial devido ao trabalho dos enciclopedistas, a 

discussão de questões relacionadas às línguas de especialidade. Segundo Krieger e 

Finatto (2004), o surgimento das linguagens científicas que se deu à época, somado 

à discussão a respeito de suas propriedades e particularidades, contribuiu para que 

essas primeiras abordagens adentrassem em pauta no século posterior. 

 Já no século XX, de acordo com Cabré (apud Barros, 2004), houveram quatro 

períodos fundamentais: as origens, período entre 1930 a 1960; a estruturação, 

período entre 1960 a 1975; a eclosão, período entre 1975 a 1985; e, a expansão, 

após 1985. A autora propõe ainda que seja considerado, historicamente, que após 

1990 a Terminologia vive uma fase de reflexão e mudança de paradigmas. 

 O período que compreende as origens foi marcado pelo desenvolvimento de 

algumas Escolas de estudiosos os quais começaram a desenvolver estudos 
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terminológicos. As Escolas mais difundidas foram as de Viena, a de Praga e a 

Russa, de acordo com Krieger e Finatto (2004). 

 A Escola Russa foi liderada por D. S. Lotte, responsável pelo Comitê de 

normalização terminológica do Conselho de Ministros da ex-União Soviética. De 

acordo com Barros (2004), Lotte publicou a obra ‘Tarefas e Métodos do Trabalho de 

Sistematização da Terminologia Técnica’, a qual ficou inicialmente restrita à antiga 

União Soviética, e foi publicada apenas após a morte de seu autor. Lotte defendia a 

necessidade de que os estudos terminológicos tivessem um caráter racional, e tinha 

como objetivo elaborar métodos de trabalho fundamentados em uma teoria da 

Terminologia. 

 Paralelamente, estudos eram realizados na Escola de Viena, liderados pelo 

engenheiro e industrial austríaco Eugen Wüster, a quem, de acordo com Alves 

(2000) atribui-se o marco inicial da Terminologia do século XX. Sua tese de 

doutorado, intitulada ‘A normalização internacional da terminologia técnica’ publicada 

em 1931, trouxe reflexões de cunho metodológico e normativo, ao mesmo tempo 

que, segundo Alves (2000), apresentou os princípios que deveriam nortear os 

trabalhos terminológicos, ao mesmo tempo em que fazia as primeiras referências ao 

que viriam a ser os bancos de dados terminológicos. 

 Barros (2004) afirma que existe uma divergência entre os especialistas a 

respeito do pioneirismo no que tange aos estudos terminológicos, sendo que alguns 

atribuem o mérito à Escola Russa, e outros à Escola de Viena. 

 A Escola de Praga, de acordo com Barros (2004, p.52), constituiu “importante 

centro de estudos terminológicos, desenvolvendo pesquisas fundamentalmente em 

quatro campos”. Esses campos eram: análise de textos científicos e técnicos; 

normalização das línguas e terminologias; aplicação de teoria da formação das 

palavras; e, aplicação de princípios lógicos para a classificação de conceitos e de 

termos. A Escola Funcional de Praga, conforme define Barros (2004), tinha como 

princípio fundamental considerar a língua em seu aspecto funcional, como 

instrumento de comunicação inerente à vida social. Dessa forma, considerava a 

língua de especialidade como uma língua funcional, pois faz parte de um sistema 

comunicativo de um grupo sociocultural. Nessa perspectiva, o termo ganha status de 

menor unidade da língua funcional. 
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 De acordo com Alves (2000), Wüster e Lotte contribuíram expressivamente 

para a primeira fase do estudo da Terminologia, com a ênfase no caráter sistemático 

dos termos.  

 Após 1960, na fase de estruturação, a Terminologia foi estimulada pelo 

desenvolvimento da Informática, e surgem os primeiros bancos de dados 

terminológicos. De acordo com Barros (2004), nessa fase a disciplina adquiriu 

dimensões internacionais, e a abordagem normativa desenvolveu-se 

expressivamente. A autora afirma também que, durante o período denominado 

eclosão, houve a proliferação de políticas de planejamento linguístico, bem como a 

modernização dos vocábulos através da transmissão do conhecimento técnico e 

científico. 

 Na fase de expansão, em uma época mais contemporânea em relação aos 

dias de hoje, Alves afirma que 

 (...) a Terminologia continua se desenvolvendo graças ao crescente 
desenvolvimento da Informática; ao mercado das indústrias da língua, em 
que a disciplina ocupa um lugar de destaque; à cooperação internacional, 
que favorece a necessidade de uma comunicação especializada; à 
planificação linguística, sobretudo nos países em vias de desenvolvimento. 
(ALVES, 2000, p. 264) 

 

 Com relação ao estudo da Terminologia no âmbito nacional, Barros (2004, p. 

36) afirma que “como disciplina científica, a Terminologia começou a se implantar 

efetivamente no Brasil em meados dos anos de 1980”. A autora salienta que vários 

cursos de graduação ministrados em universidades brasileiras, em especial na área 

de bacharelado em Letras habilitação Tradução, a disciplina já está vinculada ao 

currículo.  

 Barros (2004) também acrescenta que houve a iniciativa da criação de um 

banco de dados terminológicos brasileiro, o qual teria como objetivo registrar o maior 

número possível de termos científicos e técnicos em língua portuguesa brasileira. O 

banco teve sua inauguração em 1994, e foi intitulado BrasilTerm. 

 

2.2.2 Teorias da Terminologia 

 

 Conforme explanado anteriormente, é possível afirmar que os estudos 

terminológicos enquanto algo que pudesse encaminhar-se para ciência tiveram 

origem com as atividades iniciais das Escolas de Praga, de Viena e a Russa. Dentre 
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os estudos realizados em cada uma, destaca-se o da Escola de Viena, que veio a 

culminar na difundida Teoria Geral da Terminologia (TGT). 

 Krieger e Finatto (2004) afirmam que a TGT é o pilar referencial dos estudos 

terminológicos, ainda que seu objetivo final – padrozinar os léxicos especializados 

para promover a univocidade da comunicação científica – seja altamente criticado. A 

teoria de Wüster auxiliou a Terminologia a estabelecer-se como campo de 

conhecimento com fundamentos teóricos e objeto próprio de investigação. 

 Enquanto teoria, Barros (2004, p.55) afirma que a TGT tem como objetivo “dar 

as bases científicas para a eliminação da ambiguidade nos discursos técnicos e 

científicos.”  

 Wüster defendia a não existência de termos polissêmicos, sinônimos ou 

homônimos, objetivando, com a Terminologia normativa criar a definição, com base 

nos princípios terminológicos pré-estabelecidos.  Essa concepção de Wüster fica 

clara na afirmativa de Alves: 

Wüster e os teóricos da Escola de Viena consideram que o trabalho 
terminológico, para proporcionar uma comunicação eficaz entre os usuários 
de uma área de especialidade, deve evitar toda ambiguidade. Para tanto, o 
termo, a unidade lexical de uma língua de especialidade, deve estabelecer 
uma relação unívoca e isenta de conotações com seu respectivo conceito. 
Desse modo, as relações semânticas de caráter sinonímico e polissêmico, 
tão frequentes na língua geral, constituem um obstáculo a uma 
comunicação eficaz em uma área de especialidade. (ALVES, 2000, p.263). 

  

 O nobre ideal de univocidade nas comunicações especializadas defendido por 

Wüster foi alvo de grandes críticas, em especial por sua relação com a Linguística. 

Barros (2004) afirma que essa relação é ambígua, pois não havia uma associação 

entre léxico e gramática, prevalecendo essencialmente o interesse pelos termos 

como unidades independentes do contexto e discurso. 

 Essa concepção que distingue conteúdo e expressão é conflitiva 

essencialmente com teorias linguísticas de base saussurianas. Embora Saussure 

tenha sido, indiretamente, contribuinte para o que um dia viria a ser Terminologia, a 

partir de seus estudos de sistematização das línguas, Wüster desconsiderou a 

abordagem Linguística em seus estudos. Para Wüster, de acordo com Barros (2004, 

p. 56), “pode-se identificar um conjunto de conceitos de um domínio especializado, 

organizá-los em um sistema estruturado e defini-los sem mesmo identificar com 

precisão os termos que os designam”. Assim, alguns críticos posteriormente 

atacaram fortemente as premissas de Wüster, afirmando que sua teoria tinha um 
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caráter redutor da ciência da Terminologia, uma vez que pretendida controlar e 

padronizar o uso dos termos em escala mundial. 

 Considerando que a fixação do uso de um termo mediante uma prescrição ou 

normalização deve obedecer ao uso estabelecido, não sendo possível precedê-lo, 

conforme afirma Faulstich (1995), foi criando espaço um novo campo de estudos 

relacionado com a Terminologia: a Socioterminologia. 

 Faulstich (1995, s.p.) afirma que “a denominação Socioterminologia aparece 

pela primeira vez em um artigo de 1981, escrito por Jean-Claude Boulanger e 

publicado em Quebéc”. Auger (apud Faulstich, 2006) afirma que a Socioterminologia 

surge como corrente que busca harmonizar linguisticamente algumas prescrições 

vigentes na Terminologia que não levam em conta as situações linguísticas próprias 

a cada país. 

 Gaudin (apud Faulstich, 2006) é o autor que discute com maior pertinência a 

propriedade da Terminologia voltada para o social, de acordo com sua tese de 

doutorado que defendia o estabelecimento dos estudos da Socioterminologia como 

necessários para o desenvolvimento da área. 

 Considerando esse contexto, Faulstich (1995, s.p.) conceitua a 

Socioterminologia como “a disciplina que se ocupa da identificação e da 

categorização das variantes linguísticas dos termos em diferentes tipos de situação 

de uso da língua”. 

 A Socioterminologia enquanto disciplina reconhece a necessidade de 

variação léxica/terminológica, bem como sua diferença de intensidade de acordo 

com o tipo de texto. Segundo Faulstich (1995, s.p.), “as características de variação, 

no universo da Terminologia, revelam particularidades próprias a serem estudadas 

pela disciplina Socioterminologia, que requer método próprio para sistematização de 

termos e de variantes”. 

 Faulstich (1995) apresenta adicionalmente uma metodologia para a pesquisa 

socioterminológica, a qual tem dois focos: como prática do trabalho terminológico e 

como disciplina descritiva. Na perspectiva do primeiro enfoque, a disciplina 

fundamenta-se na análise das condições de circulação do termo no funcionamento 

da linguagem. No segundo enfoque, estuda o termo considerando a condição 

linguística de interação social. A autora também defende que a pesquisa 

socioterminológica deve ser embasada por princípios de Sociolinguística e princípios 

de etnografia. 
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 De acordo com Borges (2011), no Brasil os estudos terminológicos alinharam-

se à abordagem da Socioterminologia após 1995, inicialmente na Universidade de 

Brasília, através de pesquisas voltadas para problemáticas como variação, 

constituição e funcionamento dos termos. 

 Ainda no âmbito nacional, Faulstich (2006) afirma que ainda faltam 

especialistas no ramo da Socioterminologia, porém, vislumbra uma possibilidade de 

desenvolvimento da área, embora não suficiente, em virtude da interface entre 

Terminologia e tradução, a qual vem integrando-se cada vez mais. 

 Em meio ao cenário de crítica à TGT, o qual embasou o desenvolvimento de 

novas teorias que pudessem dar conta da dimensão da Terminologia, surgiu 

também a Teoria Comunicativa da Terminologia (TCT). A TCT tem origem similar à 

Socioterminologia, conforme Borges argumenta: 

 

Também destaca-se (...) o desenvolvimento da Teoria Comunicativa da 
Terminologia (TCT), proposta por um grupo de estudiosos da Universidade 
Pompeu Fabra, em Barcelona. A vertente teórica da TCT, assim como da 
Socioterminologia, partiu de uma crítica aos propósitos normalizadores da 
TGT, valorizando os aspectos comunicativos das linguagens 
especializadas. Assim como a Socioterminologia, a TCT inclui em sua 
análise a variação linguística nos níveis conceitual e denominativo e enfoca 
aspectos comunicativos e discursivo-textuais, reafirmando assim a ideia de 
que o termo é um elemento natural das línguas naturais e, portanto, sofre as 
mesmas implicações sistêmicas e conceituais que as palavras de uso 
comum. (BORGES, 2011, p. 14) 
 
 
 
 

 A TCT foi desenvolvida por Maria Teresa Cabré, que, juntamente com seus 

pesquisadores, atuou de forma pioneira na crítica à TGT. Krieger e Finatto (2004) 

listam algumas das críticas realizadas pela autora à Escola de Viena: finalidade da 

teoria, limitada ao estudo dos termos com foco na padronização; o modo de 

conceber a unidade terminológica, distinguindo conceito e significado; a não 

valorização das estruturas morfológicas e aspectos sintáticos das unidades lexicais, 

e, por fim, a valorização exacerbada da função denominativa. 

 A TCT critica a distinção entre termo e palavra, considerando, conforme 

afirma Barros (2004, p. 57) “os termos como unidades linguísticas que exprimem 

conceitos técnicos e científicos, mas que não deixam de ser signos de uma língua 

natural (geral), com características e propriedades semelhantes”. Cabré (apud 
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Barros, 2004) afirma que a unidade lexical torna-se termo de acordo com o uso em 

um contexto comunicacional específico.  

 Kriger e Finatto (2004) defendem a ideia de que a TCT se articula com base 

na valorização dos aspectos comunicativos das linguagens de especialidade, 

independentemente dos propósitos de normalização, bem como, considerando a 

compreensão de que as unidades terminológicas pertencem à língua natural e estão 

subordinadas às suas gramáticas. Assim, é possível afirmar que um termo não está 

carregado de um conteúdo fixo, mas sim relativo, que pode ou não assumir o caráter 

de termo de acordo do contexto e situação de uso. 

 A TCT introduziu a visão linguística dentro dos estudos da Terminologia, 

ressaltando o papel da linguagem (em sua dimensão textual e discursiva) na 

caracterização dos termos, lacuna encontrada, e fortemente criticada, na teoria 

wüsteriana. Nesse sentido, afirma Barros (2004, p. 59) que “a sinonímia, a 

homonímia, a polissemia e a variação linguística passam a ser previstas, aceitas e 

tratadas em um estudo terminológico de perspectiva comunicativa”. Assim, o termo 

na TCT tem função dupla: “representar e transferir o conhecimento especializado, 

em graus e modos distintos, como em situações diversas” como afirma Lara (2006, 

s.p.).  

 No Brasil a TCT se constitui na principal fundamentação teórica das 

pesquisas terminológicas realizadas, como afirma Almeida (2006), embora a autora 

problematize o fato de que algumas escolhas metodológicas que são realizadas 

durante a pesquisa não se relacionam ao construto proposto pela teoria.

 Adicionalmente à Socioterminologia e à TCT, surge ainda uma outra teoria 

fruto de questionamento das premissas que baseiam a TGT. Trata-se da Teoria 

Sociocognitiva da Terminologia (TST), desenvolvida por Rita Temmerman. 

 Temmerman (2004, p.33) reconhece a importância da padronização 

terminológica, porém, aponta que “o equívoco da teoria tradicional de terminologia 

da Escola de Viena (...) foi ter proclamado os princípios de padronização como 

sendo os de uma teoria geral da terminologia”. 

 A autora elabora a TST partindo de cinco princípios os quais foram 

fundamentados em contestação às teorias tradicionais. O primeiro princípio 

fundamentador da TST é o de que a teoria parte de unidades de interpretação, as 

quais geralmente apresentam estrutura prototípica, em contraponto à ideia 

tradicional de que a teoria parte de conceitos que podem ser claramente definidos. 
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 O segundo princípio é o de que a compreensão é um evento estruturado e 

que uma unidade de interpretação possui estrutura inter e intracategorial, 

funcionando em modelos cognitivos. Essa ideia se opõe à tradicional, a qual defende 

que conceitos precisos podem ser atribuídos lugares ou estruturas conceituais 

lógicas e ontológicas. 

 O terceiro princípio afirma que dependendo do tipo de unidade, nível e tipo de 

especialização entre emissor e receptor na comunicação, o que é informação 

essencial sofrerá variações, desconstruindo a premissa tradicional de que um 

conceito pode ser definido por intensão e/ou extensão. 

 O quarto princípio defende que a sinonímia e a polissemia são funcionais no 

desenvolvimento da compreensão, e, portanto, precisam ser descritas, ao passo que 

a teoria tradicional defendia categoricamente que a um termo é atribuído um 

conceito permanente, sendo apenas um. 

 O último princípio estabelecido considera que as unidades de interpretação 

evoluem constantemente, e que os períodos históricos no decorrer de sua evolução 

podem ser mais ou menos essenciais para a compreensão de uma unidade. 

Adicionalmente afirma que modelos cognitivos contribuem no desenvolvimento de 

novas ideias, implicando que termos podem ser motivados. Na teoria tradicional, 

entendia-se que conceitos e termos devem ser estudados sincronicamente e que a 

relação entre conceito e termo é arbitrária, o que é refutado pela TST. 

 Sobre a TST, Silva afirma: 

 

Na Terminologia tradicional a palavra chave é o conceito. Na TST o 
conceito é compreendido a partir de Modelos Cognitivos Idealizados, nos 
quais diferentes unidades de compreensão estruturadas prototipicamente se 
relacionam. A TST propõe, então, que ao estudar a terminologia de uma 
dada área do conhecimento humano substitui-se a noção de conceito pela 
noção de unidade de compreensão. Muitas dessas unidades possuem 
estrutura prototípica e, por isso, podem ser denominadas categorias. 
(SILVA, 2008, p.76) 

 

 Temmerman (2004) afirma que a TST proporciona também um repensar 

sobre Terminografia, pois propõe que o terminólogo seja treinado para atuar partindo 

de unidades de interpretação. 
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 Por fim, dentre as teorias contemporâneas de Terminologia, adicionalmente à 

Socioterminologia, TCT e TST cabe salientar a Terminologia Textual. De acordo com 

Maciel (2007, p.377) a Terminologia Textual é “uma abordagem essencialmente 

descritiva que procura nos textos especializados as expressões linguísticas que, em 

função de um fim visado, representam o conhecimento de uma determinada área”. 

 Kriger (apud Zilio, 2010) define a Terminologia Textual como a integração de 

componentes de textualidade e da discursividade no aparato teórico-metodológico 

da Terminologia, cujo objeto principal é o termo. Finatto descreve a intrínseca 

relação entre texto e termo, a qual subsidia a perspectiva textualista, na seguinte 

passagem:  

Numa primeira perspectiva dos estudos terminológicos textuais, diversos 
elementos e propriedades, tais como condições e recursos de coesão e de 
coerência, macro e microestruturas, fraseologias, construções recorrentes, 
definições, paráfrases, e as mais variadas ‘peculiaridades’ de texto, além de 
um léxico mais ou menos marcado, entram em consideração de um modo 
diferente de um enfoque oracional. Passa-se, enfim, da frase ao texto. 
(FINATTO, 2002, s.p.) 

 

 

 As perspectivas textualistas se dividem em duas vertentes: as que 

consideram o texto como o objeto da Terminologia, e as que não o consideram, pois 

defendem que, se assim fosse, consistiria em uma linguística textual especializada. 

Tal concepção fica clara na afirmativa de Leicik (apud Azeredo, 2007), quando 

declara que existem duas formas de analisar o texto científico: partindo do termo 

para observar o texto, ou, partindo do texto para observar os termos. 

 Azeredo (2007, p. 69) afirma que “a Escola Textualista de Terminologia não 

está vinculada a um autor específico. É integrada por diversos pesquisadores e 

grupos de pesquisa que reconhecem que o texto é o habitat natural das 

terminologias”. Outra observação importante realizada pela autora é a de que a 

perspectiva textualista reconhece a necessidade de levar em conta que as distintas 

áreas do conhecimento têm distintos produtos textuais. Sendo assim, se reconhece 

como inaceitável que uma lista de termos desenvolvida seja suficiente para dar 

conta do reconhecimento terminológico de uma determinada área do conhecimento. 

 Na presente pesquisa adota-se a concepção de Terminologia proposta pelas 

teorias contemporâneas, dado o enfoque linguístico das abordagens. 
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2.2.3 Terminologia e Neologismo 

 

 De acordo com a definição de Victoria (1980, p.82), um neologismo “é uma 

palavra que se introduz na língua para traduzir uma ideia para a qual não havia 

ainda o termo correspondente”. Nesse sentido, a condição essencial para se criar 

um neologismo é a sua necessidade. 

 Gilbert (apud Alves, 2001, p.25) afirma que a neologia “é a possibilidade de 

criação de novas unidades lexicais, em razão das regras de produção incluídas no 

sistema lexical”. Alves (2001) salienta que a história das línguas mostra que a 

incorporação de unidades lexicais de natureza neológica sempre acompanhou o 

desenvolvimento do acervo lexical dos idiomas.  

 Na prática, a criação de um neologismo se dá em função da incapacidade de 

uma língua para expressar novos conhecimentos e conceitos. 

 As relações entre Terminologia e Neologismo começaram a estreitar-se a 

partir da década de 70, ocasião em que o conceito de neologia começa a tornar-se 

polissêmico. Nesse sentido, o ato de nomear também começa a ser realizado no 

âmbito de uma perspectiva de planejamento e de intervenção linguística.  

 Porém, Blass (1998), afirma que é necessário ter cuidado para evitar que a 

criação de um neologismo se torne redundante, ou mesmo caia no ridículo, o que 

implica em maior responsabilidade e reflexão por parte dos profissionais antes de 

cunhar ou fazer uso de um termo desta natureza. 

 Para a criação de um neologismo terminológico, Alves (2001) propõe que 

devam ser obedecidos alguns princípios como: o caráter linguístico, o caráter 

sociolinguístico e o caráter metodológico.  

 Com relação ao caráter linguístico, prevê-se que o neologismo esteja em 

conformidade com as regras morfossintáticas da língua, bem como seja adaptável 

ao seu sistema fonológico e ortográfico. Deve também, preferencialmente, ser 

adaptado a outros idiomas, ser capaz de constituir derivados, ser transparente e 

denominar o mais claramente possível um conceito, e estabelecer com ele uma 

relação. 

 Com relação ao caráter sociolinguístico, deve estar em conformidade com a 

política linguística do idioma, e de acordo com o nível da língua de trabalho em que 

será utilizado, não apresentando conotações negativas. Deve ainda ser fruto de uma 

necessidade de dominação. 
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Com relação ao caráter metodológico, deve considerar o sistema conceitual e 

denominativo com o qual se relaciona, e considerar que uma forma não adequada 

ao sistema da língua, ainda que consolidada, pode ser revista. Na sua elaboração, 

deve contar com a influência de profissionais da área em estudo que possam 

orientar as propostas de criação neológica. 

Outro aspecto a ser considerado no âmbito dos neologismos são os 

frequentes estrangeirismos. Estrangeirismo é definido por Gonçalves et al (2011, 

s.p.) como “o emprego de palavras que se originam de outra língua estrangeira e 

não possuem uma palavra correspondente a ela na nossa língua, apontadas em 

nossas normas gramaticais como um vício de linguagem”. Paiva et al (s.d.) afirmam 

que os estrangeirismos, na maioria das vezes, agregam um sentido não-linguístico, 

e nessa forma a linguagem aparece como instrumento para informar e expressar 

pensamentos e intenções. Assim, é possível afirmar que no uso de um 

estrangeirismo se faz necessário levar em consideração a intenção do autor na fala, 

uma vez que está consciente de suas intenções de comunicar algo. 

 

2.3 Administração: a Ciência do Gerenciamento 

 

 Por ser a área do conhecimento a qual fornece o corpus a ser analisado na 

presente pesquisa, cabe realizar uma apresentação geral da disciplina na 

fundamentação teórica do trabalho. 

 A Administração é uma Ciência Social Aplicada, de acordo com a 

classificação proposta pelo CNPq. Sua aplicabilidade pressupõe a existência de uma 

organização a ser gerenciada, em um ambiente em que se relacionam recursos de 

distintas naturezas, os quais requerem uma combinação apropriada para garantir a 

eficiência e eficácia das atividades.  

 Em uma conceituação teórica, pode-se afirmar que, de acordo com 

Chiavenato (2000), a Administração é o processo de planejar, organizar, liderar e 

controlar o uso de recursos a fim de alcançar objetivos. Conforme o autor, a 

Administração se divide, modernamente, em cinco grandes áreas: Finanças, 

Marketing, Gestão de Pessoas, Produção e Sistemas de Informação. Alguns autores 

tem definições distintas para estas grandes áreas, mas em linhas gerais é a 

conceituação mais utilizada. 
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 A Administração Financeira diz respeito às atividades de cuidar efetivamente 

dos recursos financeiros, entradas e saídas de capital, investimentos, bem como 

preservação do retorno exigido pelos acionistas, conforme afirmam Kuster e Nogacz 

(2002).  

 Considerando a definição de Las Casas (2006, p.10), marketing é uma área 

do conhecimento que engloba “todas as atividades referentes às relações de troca, 

orientadas para a satisfação dos desejos e necessidades dos consumidores visando 

alcançar determinados objetivos de empresas ou indivíduos”. A Administração de 

Marketing diz respeito ao gerenciamento destas atividades dentro das organizações. 

 A Gestão de Pessoas, de acordo com Chiavenato (2005, p.9), “é o conjunto 

de decisões integradas sobre as relações de emprego que influenciam a eficácia dos 

funcionários e das organizações”. 

A Administração da Produção é “a função administrativa responsável pelo 

estudo e pelo desenvolvimento de técnicas de gestão de produção de bens e 

serviços”, conforme define Slack, Chambers e Johnston (1996, p.34). 

Por fim, a área de Sistemas de Informação, que ainda é um campo próprio 

das áreas de tecnologia da informação, acaba sendo objeto de interesse da 

Administração uma vez que informatiza/automatiza processos produtivos, o que vem 

ao encontro da atividade maior da disciplina. 

De acordo com Harnik (2009), o Censo da Educação Brasileira Superior em 

2007 revelou que o curso superior com maior número de alunos matriculados foi o 

de Administração, totalizando 798.755 alunos cadastrados, o que representa 16,4% 

do total das matrículas. Sendo assim, infere-se que com o grande quantitativo de 

acadêmicos na área, a produção científica apresenta grandes proporções, o que 

automaticamente implica na relevância no estudo da terminologia relativa. 



 
 

3 METODOLOGIA  

 

 A presente pesquisa consiste em um estudo através do qual foram analisadas 

produções científicas da área da Administração, particularmente monografias de 

conclusão de curso, com o propósito de atender aos objetivos gerais e específicos 

previamente propostos. 

 Com relação ao tipo de pesquisa com base nos objetivos, utilizando a 

classificação proposta por Gil (1991), esta pesquisa é considerada descritiva, uma 

vez que tem como objetivo primordial a análise de características de um conjunto – 

no caso, o conjunto dos termos utilizados nas produções científicas em questão.

 Com relação aos procedimentos técnicos utilizados, dentro da definição de Gil 

(1991), a pesquisa classifica-se como documental, uma vez que utiliza de material já 

existe, mas que ainda não recebeu tratamento analítico dentro do espectro da 

investigação. 

 Para a composição do corpus foram utilizadas cinco monografias disponíveis 

no acervo do curso de Bacharelado em Administração da Universidade Federal de 

Pelotas. Assim, o corpus é caracterizado por uma amostragem não probabilística, 

uma vez que não usa técnica estatística em sua definição. A escolha desta 

amostragem se deu em função da disponibilidade do pesquisador.  

 Os títulos selecionados foram ‘Avaliação do grau de Orientação para o 

Mercado do Sport Club Internacional e Relação com a Percepção de seu Principal 

Cliente: o Sócio-Torcedor’ (T1), vinculado à grande área de Marketing; ‘Uso de 

Simulação de Eventos Discretos para Análise da Implementação de Conceitos de 

Produção Enxuta’ (T2), vinculado à grande área de Produção; ‘Impactos da 

Utilização do E-Gov em uma Instituição Federal – Análise no Âmbito Financeiro e do 

Trabalho’ (T3), vinculado à grande área de Finanças; ‘A gestão ambiental nos 

supermercados atacadistas na cidade de Pelotas’ (T4), vinculado à sub área de 

Gestão Ambiental; e, ‘Avaliação da Satisfação dos Turistas de São Lourenço do Sul 

na Temporada de Verão 2009’ (T5) vinculado à grande área de Marketing. 

 Após a seleção dos títulos, foi realizada a leitura integral das obras. Para 

trabalhar os dados do corpus foi escolhida a ferramenta AntConc, software 

específico para tal finalidade. Os arquivos que originalmente estavam dispostos na 

ferramenta Microsoft Word foram convertidos para texto sem formatação, para que 
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pudessem ser processados pelo software. 

 A word list (lista de palavras presentes no corpus) produzida pela ferramenta 

AntConc tendo como base os cinco textos do corpus foi composta por 8.742 word 

types e 77.021 word tokens (total de palavras presentes no corpus). 

 A análise do corpus foi dividida em três perspectivas: análise dos termos, 

identificação de possíveis neologismos e palavras de outros idiomas, e, por fim, 

análise da fraseologia envolvendo os termos mais frequentes.  

 A interpretação dos dados foi realizada com base nas premissas 

apresentadas pelas teorias contemporâneas de Terminologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 A análise dos dados encontrados no corpus será dividida em três momentos: 

identificação dos termos de maior ocorrência; identificação de possíveis 

neologismos; e, busca de características fraseológicas comuns no uso dos termos 

de maior ocorrência. Durante as análises realizadas, se buscará relacionar os dados 

com a atividade de revisão textual, também foco deste trabalho. 

 

4.1 Palavras de maior ocorrência 

 

 As dez palavras com maior ocorrência no corpus foram: 

 

Palavra Número de ocorrências 

De 4.539 

A 2.350 

E 2.218 

O 1.694 

Que 1.567 

Do 1.428 

Da 1.080 

Para 1.043 

Em 930 

Os 798 

Total 17.647 

Tabela 1 - Dez palavras com maior ocorrência no Corpus 
Fonte: Pesquisa direta, 2013 

 

 Pode-se perceber que entre as dez maiores ocorrências não foi encontrado 

nenhum termo da área, estando listados apenas artigos, conjunções, preposições e 

afins, em virtude de serem elementos que tem função de ligação de unidades 

sintáticas de diferentes tipos, sendo, naturalmente, os mais recorrentes.
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 Posteriormente, passou-se a uma análise que teve como objetivo identificar 

quais os termos técnico-científicos mais utilizados no corpus. Para tal, considerou-se 

arbitrariamente analisar individualmente as palavras que apresentaram mais de 100  

ocorrências, buscando distinguir quais delas caracterizam termos técnico-científicos. 

A escolha do número de ocorrências a ser considerado foi em função da busca pela 

expressividade de uso. Das 8.742 palavras listadas no corpus, apenas 76 

apresentavam número de ocorrências superior a 100. Desta forma, trabalhando com 

um extrato parcial do corpus, identificou-se que seria mais precisa a busca dos 

termos, ao passo que daria mais agilidade ao processo. 

 Unificado ocorrências similares (sem prejuízo de sua conceituação teórica), 

os quais se diferenciavam apenas por plural/singular ou grafia em 

maiúsculo/minúsculo, chegou-se ao seguinte resultado: 

 

Termo técnico-científico Número de ocorrências 

Clientes  307 + 147 (singular) + 10 (singular maiúsculo) + 

3 (plural maiúsculo) + 2 (maiúsculo) = 469 

Empresa 213 + 181 (plural) + 32 (maiúsculo) + 5 (plural) = 

431 

Serviços 199 + 51 (maiúsculo) + 151 (singular) = 401 

Mercado 284 + 94 (maiúsculo) = 378 

Produção 190 + 87 (minúsculo) = 277 

Processo 126 + 8 (maiúsculo) + 66 (plural) = 200 

Marketing 109 + 90 (minúsculo) = 199 

Satisfação 129 + 16 (maiúsculo) = 145 

Total 2.500 

Tabela 2 - Termos técnico-científicos da área que apresentaram maior ocorrência no corpus, 
considerando o critério estabelecido 
Fonte: Pesquisa direta, 2013 

 

 Pode-se identificar que os termos técnico-científicos mais recorrentes são 

vocábulos bastante difundidos no uso da língua portuguesa, porém, como se tratam 

de conceitos, adquirem outra conotação em suas aplicações. Essa constatação 

reforça o caráter polissêmico do termo, difundido pelas teorias contemporâneas da 

Terminologia, as quais contestam a abordagem tradicional de Wüster.  



35 
 

 Os conceitos associados aos termos identificados são apresentados na tabela 

a seguir: 

 

Termo técnico-científico Conceituação 

Clientes  Consumidor que adquire um produto/serviço à venda.  

Empresa Unidade econômico-social, integrada por elementos humanos, 

materiais e técnicos, que objetiva produzir um determinado 

produto/serviço, participando do mercado. 

Serviços Transações de negócios que acontecem entre um provedor e um 

receptor a fim de produzir um resultado que satisfaça o cliente. 

Mercado Ambiente social ou virtual propício às condições para a troca de 

bens e serviços. 

Produção Criação e processamento de bens e mercadorias. 

Processo Conjunto de atividades realizadas na geração de resultados para o 

cliente, desde o início do pedido até a entrega do produto. 

Marketing Processo usado para determinar que produtos ou serviços poderão 

interessar aos consumidores, bem como a estratégia a ser utilizada 

nas vendas e afins. 

Satisfação Percepção do cliente do grau no qual seus requisitos foram 

atendidos. 

Tabela 3 – Conceituação dos termos técnico-científicos identificados 
Fonte: Pesquisa direta, 2013 

 

4.2 Identificação de possíveis neologismos 

 

 Considerando a definição apresentada anteriormente sobre neologismo, 

sabe-se que é natural que as distintas áreas do conhecimento ‘criem’ palavras, que 

são ‘transformadas’ em termo, pela situação em que foram constituídas, a fim de dar 

conta das necessidades comunicacionais dos falantes. Sendo assim, a busca por 

neologismos entre as ocorrências do corpus é de extrema importância, uma vez que 

o conhecimento de tais vocábulos é determinante para a adequada revisão de texto, 

necessidade que motivou esta investigação. 

 Na leitura inicial dos trabalhos, foi realizada uma busca manual por palavras 

que pudessem enquadrar-se nessa categoria. Adicionalmente foi realizada uma 

leitura criteriosa de toda a word list do corpus, a fim de reforçar a busca inicial. 
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Palavra geradora Total de 

ocorrências 

Palavras derivadas Total de 

ocorrências 

Abecedando 1 - - 

Capacitação 7 Capacitados 1 

Colaborador 3 - - 

Consultoria 3 - - 

Dinamicidade 1 - - 

Fidelizar - Fidelizado 1 

Fidelização 7 

Fordismo 2 - - 

Implementar 7 Implementada 3 

Implementando 5 

Implementação 69 

Implementaríamos 4 

Otimizar  Otimização 2 

Precificar - Precificação 3 

Reengenharia 4 - - 

Sazonal - Sazonalidade 4 

Sinergia 4 Sinérgico 1 

Total 32  100 

Tabela 4 - Relação de neologismos identificados no corpus 
Fonte: Pesquisa direta, 2013 

 

 O critério utilizado para que uma palavra fosse considerada neologismo foi o 

de não constar na versão atualizada do dicionário Houaiss, considerando não 

somente a existência do vocábulo, mas sim a pertinência do uso com relação à 

acepção original. 

 Ainda no âmbito de neologismos, porém com outro enfoque, foram 

identificadas palavras de outros idiomas que são utilizadas como termos técnico-

científicos da área da Administração não tendo correspondentes na língua 

portuguesa que sejam aceitos e utilizados na referida área do conhecimento. Tal 

levantamento não faz parte do objetivo inicial da pesquisa, mas dada a 

expressividade de ocorrências, a tabela a seguir foi elaborada: 
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Palavra Total de ocorrências 

Banking 1 

Business 14 

Check 1 

Endomarketing 1 

Kaizen 1 

Kanban 1 

Layout 5 

Marketing 199 

Network 1 

Output 3 

Ranking 1 

Setup 43 

Survey 3 

Total 274 

Tabela 5 - Relação de palavras presentes no corpus que pertencem a outros idiomas e que não 
apresentam conceito correspondente em língua portuguesa 
Fonte: Pesquisa direta, 2013 

 

 As tabelas expostas anteriormente revelam que foi possível identificar 

neologismos em um corpus reduzido em termos de representatividade da produção 

científica da área. É possível perceber também que o corpus sofre, no âmbito de 

ocorrências, mais influências de termos de outros idiomas do que propriamente 

neologismos da língua portuguesa.  

 Cabe salientar que o neologismo de língua portuguesa identificado com mais 

frequência é o termo ‘implementar’ com suas derivações. O termo ‘implementar’ é 

utilizado com muita frequência na literatura da área, porém, conceitualmente não é 

uma definição recorrente em textos científicos. Baldwin, Rubin e Bommer (2008, 

p.95) fazem a seguinte referência ao ato de implementar: “Se tomar a decisão já não 

fosse difícil o suficiente, você ainda tem de implementar a solução. Este capítulo 

trata primordialmente de resolver o problema, o que quer dizer determinar e executar 

a solução mais adequada.” Já Houaiss (2009), em seu dicionário homônimo, define 

implantar como “iniciar a promover o desenvolvimento de algo”. Conceitualmente 
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são significados muito próximos, porém, no texto da área é recorrente o uso do 

primeiro termo em detrimento do segundo em ocasiões que ambos poderiam ser 

utilizados. 

 

4.3 Busca de características fraseológicas comuns no uso dos termos de 

maior ocorrência 

 

 Considerando que a Terminologia e seus estudos também se ocupam da 

fraseologia das diversas áreas do conhecimento, será realizada uma breve análise 

dos períodos em que constavam os oito termos com maior frequência identificada, 

conforme disposto em 4.1. Utiliza-se, para tal análise, a perspectiva de fraseologia 

como sendo a estrutura frasal em que o termo está inserido. Para cada termo serão 

escolhidas, aleatoriamente, frases cuja estrutura que se aproxima ao uso do termo 

seja semelhante.  

 

Termo 1: Clientes 

Frases selecionadas:  

a) Nós constantemente monitoramos nosso grau de compromisso e orientação em satisfazer as 

necessidades dos clientes. (T1) 

b) A empatia inclui as seguintes características: acessibilidade, sensibilidade e esforço para 

entender as necessidades dos clientes. (T5) 

c) Ainda sobre a questão de responder às necessidades dos clientes, a questão vinte (20) indica 

que os sócios-torcedores acreditam que os departamentos de seu clube de coração se 

esforçam no sentido de modificar os produtos ou serviços quando verificam que o cliente 

assim gostaria que fosse. (T1) 

 

 É possível perceber que a expressão ‘necessidades dos clientes’, carrega 

sempre consigo verbos sinônimos como ‘satisfazer’, ‘entender’, e ‘responder’, pois 

tais verbos reforçam o entendimento conceitual da área a respeito da necessidade 

de dar conta da vontade dos clientes.  

 

Termo 2: Empresas 

Frases selecionadas:  
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a) Especificamente objetivou-se traçar o perfil das empresas com base no número de 

funcionários, faturamento bruto anual e volume de vendas em termos atacadistas e varejo. 

(T4) 

b) Além disso, procurou-se traçar um perfil das empresas analisadas, através de indicadores do 

porte e volume de vendas, já que as mesmas atuam tanto no setor atacadista como varejista, 

bem como a importância que as empresas atribuem as práticas de gestão ambiental no 

sentido de investigar a visão deste segmento de negócio sobre esta questão. (T4) 

 

 Neste par de frases é possível identificar uma expressão recorrente nos 

textos: ‘perfil das empresas’. Essa é uma expressão consolidada, de frequente uso 

em textos da área, que é utilizada para designar a ‘identidade’ da empresa através 

da identificação de características como: porte, ramo de atuação, objetivos, metas, 

etc. Com base na perspectiva da análise fraseológica, é possível perceber que 

determinadas expressões são consolidadas em determinadas áreas do 

conhecimento e não passíveis de dissociação, pois consagram um significado 

particular. Essa é a contribuição do estudo Terminológico para a atividade do revisor 

de textos, pois não lhe é permitido interferir em determinadas construções, ainda 

que possam parecer incorretas, sob pena de desconstruir o sentido do texto dentro 

do contexto em que se insere. 

 

Termo 3: Serviços 

Frases selecionadas:  

a) No meu clube, escutamos os clientes (sócios e torcedores), pelo menos uma vez por ano 

para descobrir quais os produtos ou serviços que eles necessitarão no futuro. (T1) 

b) Já a sazonalidade se refere quando os produtos ou serviços ocorrem em determinada época 

do ano. (T5) 

  

 Nas frases expostas é possível observar que alguns termos apresentam-se 

vinculados a outros como forma de reforçar sua definição. Produtos ou serviços, 

dentro da teoria da Administração, equivalem às duas possibilidades do que uma 

empresa pode ofertar a um cliente, conceito que fica reforçado na medida em que 

ambos são utilizados de maneira conjunta. 

  

Termo 4: Mercado 

Frases selecionadas:  
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a) Para o autor, a crise do petróleo, em 1973, marca uma transformação fundamental na lógica 

de mercado. (T2) 

b) Conclui-se então, seguindo evidências encontradas por Narver e Slater (1994), que quanto 

menor o grau de turbulência de mercado de determinado segmento em que a organização 

atuar, menor a influência desta turbulência na relação entre orientação para o mercado e 

desempenho do negócio. (T1) 

c) Tal fato significa que o clube se julga mais eficiente na geração da inteligência de mercado e 

disseminação da mesma e um pouco menos eficiente no processo de responder ao mercado, 

devido à baixa pontuação em relação às demais. (T1) 

 

 Dada a polissemia inerente ao conceito de ‘mercado’, foram selecionadas 

frases que demonstram as distintas acepções e adjetivações que o termo pode 

receber. Apesar de ser conceituado como ambiente, conforme tabela 3, o mercado 

muitas vezes é tratado conotativamente, na literatura da área, como uma figura.  

 Um desafio que o revisor pode identificar em sua atividade é identificar se o 

adjetivo vinculado ao termo é pertinente ou não, o que muitas vezes não se torna 

tarefa fácil, dependendo da área do conhecimento.  

 

Termo 5: Produção 

Frases selecionadas:  

  

a) Estes pesquisadores estudaram e compararam todos os atributos de um Sistema Estilo 

Toyota com os da produção em massa tradicional. (T2) 

b) A partir do exposto acima, este estudo versa sobre o uso da simulação e de que forma ela 

pode auxiliar na tomada de decisão na gestão da produção, mais especificamente na 

implementação de alguns conceitos de produção enxuta em um modelo de processo 

construído para este estudo. (T2) 

c) Com lotes pequenos e tempos de setups na casa de minutos, ou até segundos, as filas de 

espera nos recursos andarão de forma rápida e permitirão a produção just-in-time. (T2) 

 

 Os exemplos apresentados têm como objetivo demonstrar que um termo 

pode formar um conceito unindo-se com outro termo, ganhando distinta 

aplicabilidade. Uma boa possibilidade para o revisor identificar a ocorrência desses 

fenômenos é atentar para a apresentação de conceitos presentes no texto, para que 

possa ir tomando conhecimento da linguagem que permeará o trabalho. 
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Termo 6: Processo 

Frases selecionadas:  

a) Passou-se a raciocinar, então, que o processo era uma grande unidade de análise 

(macrounidade de análise) composta de um grande número de operações, ou seja, o 

paradigma da melhoria nas operações. (T4) 

b) Já o Macro Atacado Treichel faz todo o processo de preparação dos resíduos para 

comercialização possuindo dois funcionários encarregados desta atividade. (T4) 

 

 Apresentam-se acima duas frases com a utilização do mesmo termo, porém 

em contextos e significados distintos. Processo é um dos termos mais polissêmicos 

da área, e quando a polissemia se dá expressivamente, é necessário que o revisor 

atente para as intervenções que irá sugerir. Na primeira frase se fala de processo 

como conceito do conjunto de métodos de trabalho. Na segunda, o processo ganha 

sentido mais operacional. 

 

Termo 7: Marketing 

Frases selecionadas:  

a) Uma das maneiras para expandir os negócios é através da comunicação turística, 

caracterizada pelo “P” Promoção, o qual faz parte do composto de marketing (os 4 P´s). (T5) 

b) Evidencia-se então a importância do marketing como instrumento propulsor para essa 

conquista de novos mercados através da propaganda, a qual faz parte do “P” Promoção que 

tem a função de fornecer informações e está inserido no chamado Composto de Marketing 

(os 4 P´s). (T1) 

  

 Os períodos exemplificados apresentam outra característica comum ao texto 

científico: quando o termo vem acompanhado de siglas próprias de conceitos do 

ramo. Composto de Marketing é uma expressão utilizada para designar os 

fundamentos do Marketing (produto, preço, promoção e praça). É um exemplo de 

quando siglas fazem parte do texto associadas a um termo. Muitas vezes, para que 

o revisor possa ter acesso à denominação por extenso da sigla, é necessária uma 

pesquisa teórica sobre a área, o que também acaba sendo um desafio da atividade 

de revisão. 

 

Termo 8: Satisfação 

Frases selecionadas:  



42 
 

a) Tal medida contribui para um crescimento coletivo através da divisão da responsabilidade 

pela satisfação do cliente, antes apenas do setor de marketing, por todos os envolvidos na 

empresa. (T1) 

b) O aspecto ligado à satisfação do cliente, abordado por Torkzadeh e Doll (1999) como fator 

relevante para estudo, por ser necessário à sobrevivência das empresas, é avaliado na 

pesquisa de Pereira (2003) como gerador de impacto positivo desde a implementação da TI. 

(T3) 

c) A compreensão conceitual do marketing esportivo é bastante esclarecedora no sentido de se 

entender a ligação do marketing e dos seus objetivos principais como, por exemplo, a 

satisfação do cliente com o esporte e suas características e introduzir a apresentação do 

futebol como negócio, objeto de análise do capítulo a seguir. (T1) 

 

 No texto da área de Administração, ‘satisfazer o cliente’ é uma expressão 

consolidada, uma vez que conceitualmente é uma das finalidades maiores das 

organizações. Trata-se, assim como outras apresentadas anteriormente, de uma 

expressão recorrente, e que carrega significado próprio e bastante difundido. Pode 

vir a ser um desafio para o revisor em casos em que se apresente duas vezes no 

mesmo período e ele queira propor uma intervenção mediante o uso de um 

sinônimo. 

 Ainda no âmbito da análise fraseológica, cabe também utilizar exemplos de 

frases para as palavras reconhecidas como neologismos: 

 Perguntas com Ordem de Preferência: São perguntas no qual o respondente assinala, por 

ordem de escolha, a sua preferência, numerando ou abecedando as suas respostas. (T5) 

 Assim, o gerenciamento dos principais clientes através de conceitos como marketing, 

satisfação do cliente, orientação para o cliente, orientação para o mercado, acabam sendo 

uma forma de captação de novos clientes e de fidelização dos atuais, estabilizando-se novas 

fontes de receitas baseadas em investimentos no que há de mais certo e duradouro neste 

ramo: a paixão do torcedor. (T1) 

 Pidd (1998) afirma que a modelagem geralmente tem sido vinculada ao uso de métodos de 

programação matemática para otimização de árvores de decisão para tomada de decisão sob 

condições de incerteza, de modelos de filas ou de técnicas de simulação para compreender o 

desempenho dinâmico de um sistema. (T2) 

 Levitt (1960) sugere que os conflitos interdepartamentais são inibidores em potencial da 

implementação de um conceito de marketing na filosofia da empresa. (T1) 

 Além disso, há de se levar em consideração a sazonalidade, já que a cidade que tem como 

principal atrativo as praias, porém está inserida em uma região que apresenta temperaturas 

propícias para esse tipo de turismo em apenas alguns meses do ano. (T5) 
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 Analisando a responsividade, sob a ótica departamental, observa-se que, segundo a ótica do 

clube: os departamentos se reúnem para planejar ações (proposição 15) e há uma certa 

sinergia dos departamentos no sentido de modificar produtos ou serviços quando se percebe 

uma mudança na necessidade do cliente (proposição 20). (T1) 

 

 Nos exemplos acima expostos é possível conhecer a aplicabilidade de 

algumas palavras identificadas como neologismos no corpus. Algumas delas têm 

definições correspondentes em outras áreas do conhecimento, porém, ainda que 

não reconhecidas pelos dicionários padronizados, foram inseridas nos léxico 

especializado da área da Administração.  

 Na atividade de revisão textual, o neologismo acaba sendo um dos principais 

desafios em caso de necessidade de correção, pois muitas vezes o conceito não 

estará disponível de maneira acessível, ficando o conhecimento restrito aos 

profissionais da área. Da mesma forma ocorre com as palavras de outros idiomas, 

conforme apresentado na tabela 4. Palavras como Marketing e Ranking são 

popularmente conhecidas, porém, termos mais técnicos como Kaizen, kanban  e 

output nem sempre são reconhecidos pelo revisor, e tampouco o profissional 

consegue identificar que não há um correspondente em português para o termo. 

 Mediante as análises foi possível perceber que a fraseologia de uma área é 

formatada considerando a dimensão conceitual da informação a ser repassada. Foi 

possível ainda, através dos exemplos, identificar características da fraseologia de 

uma determinada área, ficando claro que existe um método próprio de escrever que 

é adotado por quem se dedica aos estudos de uma ciência. 



 
 

5 CONCLUSÃO 

 

 A Terminologia enquanto disciplina contribui de forma relevante para as 

atividades que se relacionam com o léxico especializado, em especial para a revisão 

de textos, área de origem da presente pesquisa. 

 Por meio de uma simples análise sobre termo, neologismo e fraseologia foi 

possível identificar as particularidades textuais e terminológicas de uma determinada 

área do conhecimento. A ciência da Administração, objeto de análise deste trabalho, 

demonstrou através do corpus analisado não ter uma grande complexidade de 

termos, como poderia ter sido identificado se o corpus fosse composto por textos da 

área do Direito, Engenharias ou Química, por exemplo. Algumas áreas do 

conhecimento são compostas por vocábulos os quais constituem verdadeiros 

tecnoletos, que, de acordo com a definição de Alves (2001), são compostos por 

neologismos que constituem termos que integram uma terminologia.  

 Outro fator a se considerar é que no caso específico da Administração, por 

ser uma ciência que se relaciona com diversas outras áreas do conhecimento, 

contribuindo com seu desenvolvimento, seus vocábulos e termos são mais 

difundidos, fazendo que os falantes da língua estejam mais familiarizados. 

 Cabe salientar também que o corpus utilizado é composto por 309 páginas, 

redigidas por cinco autores. É possível que se sua composição fosse ampliada, 

alguns outros fenômenos pudessem ser identificados. 

 Outras possibilidades de investigação foram identificadas, como por exemplo, 

uma pesquisa que analisasse a grafia correta das palavras da área do conhecimento 

com base no corpus utilizado, pois no tratamento dos dados foram identificados 

alguns termos grafados de forma inadequada, o que poderia refletir nos totais de 

ocorrência. 

 Adicionalmente, a presente pesquisa pode contribuir como um estímulo ao 

profissional da revisão, redação e tradução, bem como áreas afins, a interar-se da 

terminologia das distintas áreas do conhecimento especializado, uma vez que 

grande parte do campo de trabalho desses profissionais está nesse meio. Dessa 

forma, o estudo da Terminologia seria estimulado e ganharia o espaço que vem 

buscando ao longo dos anos, mais precisamente desde o século XX.
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 A possibilidade de realizar as análises dispostas no capítulo 4 serviu como um 

breve ensaio sobre as dificuldades e desafios da atividade profissional de revisão, 

uma vez que mostrou a análise dos termos e fraseologia aplicada. 

 Através dessa pesquisa foi possível compreender a importância do 

estudoterminológico, bem como dos produtos terminográficos. À medida que mais 

pesquisadores forem se dedicando a esse estudo, mais conhecimento será 

produzido, subsidiando as atividades de produção do conhecimento. 

 Considerando o exposto, é possível afirmar que o trabalho atingiu os objetivos 

propostos, através de um breve ensaio com base em pesquisa terminológica, o qual 

demonstrou a existência de termos, neologismos e fraseologia próprios da área. Os 

resultados reforçaram a pertinência do estudo da Terminologia e sua contribuição 

para a Linguística, uma vez que, como definem as teorias contemporâneas, o termo 

nada mais é do que uma unidade lexical em uso. 
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