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Introdução 

 

O Brasil está definido como sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Um dos pontos fortes da 

candidatura brasileira foi o fato de que o continente sul-americano nunca havia sido escolhido para 

organizar os jogos anteriormente, o que possivelmente indica a falta de uma ‘cultura olímpica’ neste 

continente e, consequentemente, no Brasil. 

Embora não sejam poucos os esforços de grupos de pesquisa em Estudos Olímpicos no Brasil 

para a produção e divulgação de ‘temas olímpicos’, estes se mostram insuficientes, pois grande parte 

do material produzido nesta área é disponibilizado em outros idiomas tais como o Inglês, o Francês e 

o Alemão. Nesse sentido, a produção de materiais em Língua Portuguesa, como por exemplo, 

léxicos, dicionários e afins, poderão oferecer uma maior visibilidade desta língua e promover maior 

entendimento dos termos esportivos nos Jogos Olímpicos por parte dos usuários desta linguagem. 

Assim, pretende-se organizar, através de um estudo de caráter essencialmente prático, um Léxico dos 

Esportes Olímpicos Inglês-Português. 

Outra importante justificativa para a realização deste trabalho remete à interdisciplinaridade 

entre as áreas de Letras e Educação Física, que almeja lançar um novo olhar aos estudos linguísticos 

tradicionais e uma visão mais abrangente das diferentes possibilidades de pesquisa dentro de suas 

respectivas áreas. 

Esse trabalho pode ser igualmente útil para tradutores, revisores e intérpretes que utilizam, 

com frequência, termos e fraseologias (palavras e expressões de uma determinada área) para divulgar 

informação e conhecimento. 
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Discussão 

 

Três eixos dos Estudos da Linguagem são evidenciados: a Terminologia (uso do termo no seu 

contexto de comunicação), a Terminografia (produção de um léxico bilíngue) e a face aplicada da 

Tradução. Busca-se, assim, salientar a importância desta interface, necessária nos dias de hoje, 

agregando um novo conhecimento nas diferentes áreas do saber.  

Devido às limitações de espaço, restringimos nossa discussão teórica ao primeiro eixo 

mencionado acima: o terminológico. A Terminologia tem como principal objeto de estudo os termos, 

palavras encontradas nas linguagens especializadas. De acordo com a Teoria Comunicativa da 

Terminologia, os termos são unidades complexas que fazem parte das línguas naturais, são 

polissêmicos, não normalizados e têm as seguintes características principais: i) possuem significados 

adquiridos por unidades lexicais dentro de um contexto de comunicação especializada; ii) devem ser 

estudados dentro de seu contexto; iii) residem na situação comunicacional na qual são empregados, 

na especialização de suas características semânticas, no conhecimento que representam e no tipo de 

significação (CABRÉ, 2002). 

Em um plano formal, existe o processo de terminologização, através do qual palavras da 

língua comum sofrem uma mudança, adquirindo significados especializados e alcançando o estatuto 

de termo. Por exemplo, os termos event e discipline, utilizados em textos que versam sobre os Jogos 

Olímpicos - na língua geral, significam, respectivamente algo que acontece, especialmente quando 

envolve várias pessoas e uma série de regras que controlam uma atividade ou uma situação, mas na 

linguagem específica significam, respectivamente: competição e disciplina (MACMILLAN, 2002). 

Nesse enfoque, consideramos os termos utilizados dentro do seu habitat natural, ou seja, 

dentro de textos que versam sobre a temática dos megaeventos esportivos, mais propriamente, dos 

Jogos Olímpicos. 

 

Resultados Parciais 

 

 No léxico proposto, apresentamos os Esportes Olímpicos e uma profusa lista de siglas e 

abreviaturas utilizadas nos megaeventos esportivos mundiais, a exemplo dos Jogos Olímpicos e da 

Copa do Mundo. No quadro a seguir, citamos 2 exemplos de palavras polissêmicas encontradas neste 

trabalho: 
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Quadro – Exemplos de palavras polissêmicas neste estudo. 

Inglês Português  

(linguagem cotidiana) 

Português  

(linguagem esportiva especializada) 

Love Amor Zero (Tênis) 

Way Caminho Derrota (Vela) 

Fonte: Os autores (2011). 

 

Metodologia 

 

A fim de alcançar os objetivos deste projeto, foram definidas seis fases metodológicas: 1. 

definição do trabalho; 2. redação do plano de trabalho; 3. elaboração da base de dados; 4. entrevista 

com profissional referente a cada esporte; 5. revisão linguística; 6. edição do trabalho.  

 

Considerações Finais 

 

A escolha do Brasil como sede dos Jogos Olímpicos de 2016 potencializa a inegável 

necessidade de produção e divulgação de ‘temas olímpicos’. A partir desse fato, torna-se de grande 

importância a produção de materiais em Língua Portuguesa, no caso, um Léxico Olímpico Inglês-

Português, a fim de oferecer uma maior visibilidade desta língua e promover maior entendimento dos 

termos esportivos ente os usuários da linguagem dessa área. Dessa forma é possível acreditar na 

potencialização da cultura olímpica no país, preparando-o para megaeventos como a Copa do Mundo 

de Futebol e dos Jogos Olímpicos. 
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