
 
ASPECTOS DA VA RIA ÇÃO  E NORMALIZA ÇÃO  TE RMINOL ÓGICA S 

(ASPECTS OF TE RMINOLOGICAL  VA RIA TION AND NORMAL IZA TION) 
 

Rosiane Cristina Gon çalves  BRAG A (Campus Universitário de Rondonópolis) 
 
 
ABSTRA CT: this paper analyses the question of variation of terms. Firstly, it discusses 
Wüster’s vision of terminological creation and normalization. Then, it examines some 
terms of cellular telephony area. Finally, it proposes the harmonization as one of the 
solutions to terminological unification and emphasizes the importance of terminological 
documents produ ction.  
 
KEYWORD S: normalization; harmonization; terms ; variation. 
 
 
0-Introdução 
 

Esse trabalho se propõe a analisar algu mas questões relacionadas à variação e à 
normalização, co m o obj etivo de sug erir u ma forma de tratamento que considere as  
variedad es sem p rejuízo da comunicação técnico -científica. Para tanto, discorre, 
inicialmente, sobre a visão wüsteriana de terminologia em relação à normalização e à 
[criação  de termos. E m s eguida, examina, como exemplo, alguns termos da área de 
telefonia celular de u m ponto de vista t erminológico e s emiótico , ressaltando a 
i mportân cia desse tipo de análise para a ampla visão e observação das variações e da 
necessidade de normalização do conjunto terminológico das áreas cientí ficas e técni cas. 
Por fi m, enfatiza a relevância d a harmonização de termos e da produção de docu mentos 
terminológicos, co mo uma d as soluções p ara a uni fi cação de termos, necessária à 
comp reensão, divulgação , recuperação, armazenagem e fi xação dos termos d as áreas, 
saber indispensáv el ao prog resso das ciênci as e técnicas e à comunicação de 
especialistas.  
 
1- Criação e normalização  de termos segundo Wüster 
 

O cerne da Teoria G eral da Terminologia (TG T) propost a por Wüster é o 
conceito. Segundo FELBE R (1987: 86), as noções 1 são a pedra angular d a teoria e o 
ponto de partida do trab alho terminológico. Essa concepção explica a pri mazia da 
sistematização d as red es conceituais dentro d essa teo ria e a conseqüente formulação de 
diretrizes voltadas para a análise con ceitual . Por isso, a TG T segue a orientação voltada 
para os do mínios de especialidade. 

Podemos distinguir, com FEL BE R (1987:81), três orientações principais da 
pesquisa terminológica: a) orientação voltada para as áreas de esp ecialidad e, que 
                                                                         
1 Neste trabalho, noção  será considerad a co mo sinônimo  de conceito, conforme 
FELBER (1987:86). É i mportante en fatizar que neste trabalho, particularmente, não  
abordamos a t eoria co municativa da terminologia.  
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considera a terminologia co mo uma matéria autônoma, interdisciplinária, que tem co mo  
o centro d e sua reflexão os con ceitos, as rel açõ es con ceituais e as relações ent re eles e 
os termos; b) orientação filosó fica, que se interessa pela cat egorização e classi ficação  
dos conceitos e organização do conheci mento. É parecid a co m a abord agem ant erior; c)  
orientação lingüística, que considera a terminologia co mo um subconjunto do léxico de 
uma língua e as línguas de esp ecialidad e co mo sublinguagem em relação à língua geral. 
Aplica instru mentos lingüísticos aos  fenô menos terminológicos . 

Apesar d as diferenças , as orientações n ão são exclud entes entre si. Isso quer 
dizer qu e uma p esquisa terminológica pode seguir mais de u ma orientação . Contudo , a 
teoria wüsteri ana considera apenas a p ri meira abordag em. Ainda segundo essa teoria, a 
terminologia é u ma disciplina cientí fica que é forj ada a partir da experiênci a prática. Na 
verdade, os pri meiros trabalhos wüsteri anos foram todos de cunho prático , co m 
preocup ações metodológicas e normativas, devido à sua concep ção de terminologia 
como instru mento de trab alho, cujo objetivo é eli min ar a ambigüidade na co municação  
cientí fica e técni ca.  

Esses dois princípios explicam a rel evân cia que Wüster atribui à 
correspondência única entre termo e conceito no trab alho terminológico e sua defesa da 
normalização t erminológica.  

A teoria wüsteri ana também se caracteriza po r considerar os termos co mo  
criações d eliberad as (FEL BER, 1987:82). D e acordo  co m essa teo ria, dentro da língua 
comu m é o uso que configura u ma norma, d eno min ada d escritiva. Em terminologia, o  
livre jogo da língua conduz ao caos. Por isso, novamente, há a necessidade de 
normalização do conjunto terminológico , ou seja, a p rodução d e u ma norma pres critiva. 
Tal prescrição deve ser sancionada po r u ma autoridad e. A normalização é operada 
através da escolha ou criação de termos, que devem ser avaliados a fi m de obter a 
correspondência correta entre termo e no ção. Esse aspecto normalizador da 
terminologia é i mpres cindível para a unificação de termos de u ma área de especialidade 
nacional ou intern acional ment e, pois a co muni cação eficiente entre especialistas e as  
conseqüentes divulgação, recup eração e armazen agem do conheci mento dependem de 
um conjunto terminológico bem estruturado  e, se possível, total mente unifi cado .  

Entretanto, a padronização de termos depende da org anização d e instituições 
normalizadoras co mpostas de terminológos e especialistas, dispostos a trabalh ar co m 
questões lingüísticas referentes à área-objeto . Apesar da reconhecida i mpo rtânci a desse 
estudo para a fi xação e prop agação do saber, os especi alistas, principalmente de 
domínios técnicos , priori zam a pesquisa tecnológica em d etri mento d a lingüística, s em 
atentar para a perda de conhecimento que uma con fusão  lingüística pode ocasion ar. 
Esse desinteresse reflete-se na estruturação das organi zações normalizadoras: a telefonia 
celular, por exemplo, possui vários órgãos de normalização de tari fas, fun cionamento, 
equipamento e arquitetura do sistema, mas não há um órgão voltado  para a 
padronização  de termos. 

Nessas condições, a análise do uso, aliad a à do conteúdo nocional e à da 
relação entre termos no sistema, tornam-se elementos cruciais no estabeleci mento e 
organização do conjunto terminológico . É a an álise do uso que aponta qual termo  
deno mina tal con ceito e eleg e aquele mais aprop riado. E m áreas que possuem muitas  
variações, co mo é o caso d a telefonia celular, na qu al a diversidad e de termos subsidia 
uma briga co mercial, o exame da freqüênci a das unidades  terminológicas aponta os  
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termos mais empregados . Por exemplo: a CCC-central de co mutação e controle- é um 
dos equipamentos básicos da arquitetura celular e, pela NE C, é ch amad a de UCS- 
unidade de controle do sistema. Não se trata de priorizar u ma d eno min ação em 
detri mento de outra, mas sim de apontar a mais freqüente. UCS é u m termo utilizado 
apenas pela NEC, enqu anto CCC é usado n acional mente.  

Em suma, a teoria wüsteri ana considera a terminologia como instrumento de 
comunicação entre especialistas, qu e parte dos conceitos, das relações e características  
deles e os defin e e deno mina, normaliza e internacionaliza conceitos e termos, tendo  
como u m dos princípios básicos a correspondênci a unívoca entre termo e conceito, 
afinal a variação e a polissemia, teo ricament e, podem prejudicar a co municação entre 
especialistas.  
 
2- A  vari ação  dos t ermos da área d e telefonia celular: um exemplo. 
 

A TGT caracteriza-se pela correspond ência de um úni co conceito a um só  
termo . E m tel efonia celular, d evido às  rivalidades  co merciais, uma mes ma noção pode 
apres entar di ferentes deno minações , co mo é o caso de CCC, já colo cado . A presença de 
variações terminológicas na área citada pod e ser explicada por diversos fatores. U m 
deles é o uso intenso d e emprésti mos no  conjunto terminológico d a área-objeto qu e se 
justifica pel a depend ênci a tecnológica d escendente e unidirecional do Brasil em relação  
aos países de pri meiro mundo , principal mente, os Estados Unidos. A priv atização da 
telefonia celular intensi ficou essa relação, j á que multinacionais control am a tecnologia 
e, cons equentemente, o conjunto terminológico. Desse modo, há u ma tend ênci a enorme 
em se g erar t ermos em inglês, sem men cionar a acirrada concorrência co mercial entre 
emp resas  rivais, que reno meiam equipamentos, na tentativa de i mpo r-se no mercado. 

Essa dep endência tecnológica que gera uma dep endência terminológica acaba 
por causar u m caos lingüístico, que modi fica termos já fi xados no Brasil em favor 
daqueles utilizados pelos americanos. Podemos citar, co mo exemplo , o conflito entre 
circuito e canal, colocados co mo variações de u m mes mo conceito. De acordo co m o  
Glossário de Termos  Técnicos de Telecomunica ções emitido pel a extinta TELEBRÁS, 
o termo canal é u m meio unidirecional, enquanto circuito é u m bidirecional. H á, ainda, 
a recomendação de que u m não dev e ser to mado pelo outro, ou sej a, canal não dev e ser 
tomado como meio bidirecional. Os termos supracitados são próprios da tecnologia 
rádio, mas são também utilizados pela telefonia celular, já que esta é u ma das aplicações  
da referida tecnologia. Co mo todo o equipamento, fun cionamento e prop riedades da 
nossa área-objeto advêm dos americanos, os especialistas da área tamb ém utilizam os  
mes mos termos. O problema é que channel em inglês remete-s e tanto a cir cuito quanto 
a canal, cab endo aos tradutores e especi alistas diferen ciarem qual o signifi cado que está 
sendo atualizado no contexto. O que ocorreu foi a tradução literal e o uso de canal co mo  
meio bidirecional. Então, surge o con flito: especialistas mais clássicos e preocupados  
com a precisão lingüística priorizam o uso estabelecido pelo Glossário. Todavi a, a nova 
instituição normalizadora, a AN ATEL, admit e o uso de canal como meio bidirecional e 
formaliza est a questão em s eu site ofici al, colocando-o co mo u m dos termos técnicos de 
telefonia celular. 

A decisão d e qual termo registrar não é fácil. Daí a n ecessidade d e u ma 
pesquisa entre os esp ecialistas . De acordo co m alguns esp ecialistas, há reuniões co m a 
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finalidade d e definir termos  e técnicas. A  ANATEL se recusa a p articipar destas  
reuniões, reservando-s e o papel de aceitar, modi ficar ou recusar os resultados, visando o 
inter-rel acionamento entre as empresas. Co m a aprovação da ANATEL, os resultados 
seguiriam para a ABNT, que os o ficializaria, sem compatibilização ou crítica. Essa 
atitude refo rça a afirmação de CARVAL HO (1989:71) sobre o desinteresse das  
instituições na normalização e padronização dos termos no Brasil. Segundo os 
especialistas em t elefonia celular, o trabalho terminológico não é prioritário, o que torna 
as reuniões esporádicas e sem resultados muito concretos. O descaso da área em relação  
ao conjunto terminológico é marcante. Os encarregados d este trab alho são, geral mente, 
pessoas desatualizadas . Todos admit em que a precisão lingüística, apesar de necessária, 
não é considerada. Esta posição gera elementos con flitantes, prejudiciais ao progresso e 
estabeleci mento de u m conjunto terminológico, já fragmentado pel a concorrência 
comerci al e tecnológica. 

Cad a ciênci a ou técnica possuem peculiaridades esp eciais que se refletem no  
conjunto de termos. E m telefonia celular, por exemplo, a dialetologização dos termos  
causada pel a frag mentação  da área, que dei xou d e ser monopólio estatal - situação em 
que possuía uma instituição normalizadora, a TELE BRÁS - para tornar-se fruto de 
emp resas concorrentes , co m ideologias diferentes e com o obj etivo único de do minar o  
mercado , aliada ao intenso uso d e emprésti mos e à fus ão das tecnologias rádio e da 
telefonia, são características exclusivas d a área. Seus termos ap res entam peculiaridades  
sui generis, por justaporem di ferentes noçõ es em u ma área. Nessas condições, cada 
ciência e técnica exigem uma metodologia de análise e d escri ção adaptad a a suas  
especifi cidades, pois cada campo pode possuir muitos casos de sinoní mi a, 
parassinoní mi a, p aroní mi a e polissemi a. Contudo, u m núcleo metodológico d eve ser 
comu m à an álise terminológica d e di ferent es áreas: o nú cleo qu e caracteriza o fazer 
terminológico .  
 
3- Nem normalização, nem caos  lingüístico; mas  harmonização.  
 

Con forme já ressaltado, as p eculiaridades de cada área v ão d eterminar as  
características de cad a trabalho terminológico. Contudo, a armazenagem e recup eração  
das informações devem ser priorizad as. Portanto, é preciso a fo rmação de u ma co missão  
para cada campo que se preocupe em h armonizar os termos, já que as ciências e técnicas  
podem apres entar variaçõ es e termos polissêmi cos. Propo mos a harmoni zação porque o  
termo  normalização i mplica prescri ção, ou seja, eleição de u m termo como  correto em 
detri mento de tantos outros possíveis. Além disso, as riv alidades e a co rrida econô mi ca 
tornam as áreas repletas de interesses divergent es e antagonis mos, fazendo com que u m 
consenso terminológico entre especialistas seja muito difícil de ser alcan çado . Se a 
normalização se pautar em escolhas, torna-se uma norma parcial e tend enciosa, que não  
será aceita e pod erá n ão cu mpri r seu pap el de oti mi zar a trans missão d a in formação. O 
normalizar requer reflexão sobre as variantes usadas , sobre os contextos em que cada 
uma se realiza e sobre os graus d e aceitação e rejei ção de cada v ariante. Para isso, é 
necessário que se forme u ma comissão co mposta por vários especialistas dos vários 
seg mentos e por terminólogos. Estes últi mos orientarão os especialistas no que diz 
respeito à estruturação da norma. O ideal seria que a norma abarcass e todas as variantes, 
mostrando o índice de uso, quais os tipos de especialistas (grau de esp ecialidad e) que as  
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usam, nível de cienti ficidad e da variação (mais ou menos especi alizada/banalizada) e a 
qual seg mento pertence, já que uma norma muito dura t ende a empob recer os  
mecanis mos de criação lingüística, li mitando a língua e a fo rmação do conjunto 
terminológico da área de esp ecialidad e. N este sentido, a normalização seria u ma 
unificação de t ermos e conceitos, que aceitaria as variações, mas  não ad mitiria 
i mprecisões. No entanto, ao ad mitir a co-existên cia das possíveis vari ações, a 
normalização, no sentido de prescri ção , dei xa de existir. É por isso que preferi mos o 
termo  harmonização, que in clui diversidade e, t amb ém, aponta a v ariação mais  
freqü entemente usada na área. Podemos resumi r as  di ferenças entre harmonização e 
normalização no  seguinte octógono s emiótico  (G REIMAS, 1979: 364-368): 
 

harmonização 
 

diversidade (variação)                                                 uni ficação 
 
 
 
caos                                                                                                                         normalização 
lingüístico 
  
 

não unificação                                                                    não diversidad e (variação ) 
 

 
∅ 

 
Assi m co mo  há v ários níveis de normalização , também há v ários níveis  de 

harmonização: regional, nacional , internacion al, entre empresas ou dentro de u ma 
mes ma empresa.  

Para a área de telefonia celular, podemos propor que a harmonização se dê em 
nível nacional, p ara que a área de telefonia celular n ão se seg ment e ainda mais do que, 
provavel mente, irá acontecer, já que a área perd eu sua instituição unificadora, a 
TELEBRÁS. O interessante é que, mes mo cada empresa tendo um vo cabulário próprio, 
quando há a reunião d e vários esp ecialistas de s egmentos di ferentes não h á divergência 
no uso de termos. Este fato  denota a existência de u m consenso i mplícito, passível de 
ser formalizado, apesar de a fo rmação de u m consenso explícito ser mais di fícil, devido 
à intensa riv alidade: na área, usar u m t ermo de u m concorrente pode signi ficar a 
admissão  da perd a na corrid a tecnológica e co mercial . 

Deparamo-nos, novamente, co m a necessidade d e u ma análise precisa e 
esclarecedora d as particularidades da área antes da d eterminação do tipo de 
harmonização .  
 
4- Conclusão 
 

A discussão da i mportân cia da h armonização  dos termos demonstrou  a 
dificuld ade dos profissionais d as áreas em atent arem-s e para a questão  lingüística e 
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terminológica das ciên cias e técnicas. Por isso, a produção isolada - no que tang e a não  
participação de órgãos regulamentado res - de documentos terminológicos torna-se 
essencial . A final, o d esenvolvi mento de vocabulários por terminológos, d evidamente 
assessorados por especialistas, visa à formalização, h armonização e armazenag em do  
conheci mento subjacente ao conjunto terminológico. Al ém disso, os próp rios 
especialistas podem encarregar-se de divulgar o trab alho, fazendo deste u ma obra de 
referência. Assi m, os t erminológos t amb ém podem p roduzir  u m docu mento descritivo, 
sem a inten ção de p riorizar ou prescrev er termos, mas si m de harmonizá-los , mes mo  
porque a variação terminológica é u m aspecto inegáv el e inerente a todos os domínios e, 
como tal, não d eve ser desconsiderada. Desse modo, a org anização de docu mentos 
terminológicos contribui para a armazen agem, fi xação e divulgação de termos, e, assi m, 
colabora, implicitamente, p ara o progresso das ciências e técnicas, que, tendo seu s aber 
devidamente armazen ado, podem usá-lo p ara produ zir novos  conheci mentos, no seu  
característico fazer.  
 
RESUMO: este trabalho analisa questões da variação dos termos das áreas. Para 
tanto, discorre sobre a visão wüsteriana d e criação e normalização d e termos . Então, 
examina alguns termos e caract erísticas da área de telefonia celular. Finalmente, 
propõe a harmonização de termos e enfatiza a importância da produção de documentos 
terminológicos. 
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