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A lain Rey é um dos
maiores expoentes
da terminologia e

da lexicografia na França.
Mundialmente conhecido,
porém, é desde 1951 o pri-
meiro colaborador de Paul
Robert, fundador de célebres
dicionários daquela língua.
Rey, no entanto, está longe
de ficar nas fronteiras de
um dicionarista; trata-se de
um apaixonado por etimo-
logia que, por essa razão,
aborda questões universais
sobre as línguas.

D e p o i s de o r g a n i -
zar recentemente o seu
Dictionnaire culturel en
langue française baseado

num conceito inovador de
dicionários (ver quadro à
pagina 16), o especialista se
diz muito voltado às questões
políticas na evolução das
línguas, num mundo em que
a comunicação é prioridade.
Alain Rey é condecorado e
colabora também em vários
órgãos de imprensa france-
ses, entre os quais, a antiga
e prestigiosa revista Le Ma-
gazine Littéraire, em que
mensalmente escreve sobre
um termo e suas origens
e variações, bem como na
revista Le Français dans le
Monde, da Federação Inter-
nacional dos Professores de
Francês, atualmente presi-

dida por um brasileiro.
Em Paris, no café Dôme,

no bairro de Montparnasse, o
grande terminólogo concedeu
entrevista à revista Língua
Portuguesa. Com seu ar
risonho, apesar de estar muito
atarefado, Alain Rey evocou as
"viagens" intercontinentais de
certos termos e comentou o
destino das línguas vivas. (Co-
laborou Luciana Salgues)

A
descoberta da América
do Sul no século 16 fez
com que um novo uni-
verso se descortinasse
aos europeus e, entre
as novidades, estaria a

própria língua indígena.
Os franceses deixaram
alguns relatos de suas via-
gens ao Brasil. Há muitos
vestígios dessa primeira
troca cultural?
Alain Rey - Sim, vários.
As relações entre a França
e o Brasil no século 16 são
de grande importância. Um
homem como Jean de Léry
(viajante francês), espécie
de "Montaigne" da América
Latina, que passou nove meses
entre os canibais e mais tarde
escreveu seu relato Viagem
à Terra do Brasil (1577)
é realmente um exemplo
perfeito da relação entre as
culturas. Ele evidentemente

MUITO MAIS QUE UM DICIONARISTA, O LINGÜISTA E DIRETOR DO GRAND ROBERT
CONSIDERA O ESTUDO DAS TERMINOLOGIAS UM PATRIMÔNIO UNIVERSAL DOS POVOS
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O lingüista f rancês
A l a i n R e y é a n t e s
de tudo o que se po-
d e r i a c h a m a r de um
terminólogo e no sen-
tido amplo do termo.
Em 1979, já esc rev ia
sob re o a s s u n t o (La
terminologia: noms
et notions, PUF) . A
dimensão de sua carreira
deu, pela prática, uma
v isada ampla a essa
c iênc ia que evolui de
par com os avanços cien-
tíficos e tecnológicos. O
seu Dicionário Cultural
se funda num trabalho
de pesquisa que se quer
também social na medida
em que abarca vá r ias
l ínguas e sociedades,
além de antropológico e
lingüístico.

Em síntese, a termi-
nologia se refere ao "ter-
mo" quando este adquire
certa especificidade no
interior de um determi-
nado contexto e tende a
se tornar monovalente, ou
seja, eqüivale a um só con-
ceito. O vocábulo "ferro",
por exemplo, tem apenas
uma acepção quando se tra-
ta de metalurgia, mas não
é o caso quando é léxico,
em que as equivalências se
multiplicam. Imagine-se na
área literária, em que a polis-
semia é ainda maior.

Foi o engenheiro aus-

A terminologia se refere a uma palavra quando ela ganha especificidade num
contexto e tende a ficar monovalente. "Ferro" tem só uma acepção na metalurgia,
mas não é o caso quando é léxico, em que as equivalências se multiplicam

tríaco Eugen Wüster (1898-
1977) quem fundou a Escola
Terminológica de Viena e
deu início aos estudos pro-
priamente ditos. À frente dos
teóricos, atualmente, está
a estudiosa Maria Teresa
Cabré, que vem constante-
mente inovando as idéias a
respeito dessa ciência, que,
cada vez mais, colabora com
toda sorte de estudos.

No caso da literatura, em
que impera a polissemia, a

terminologia pode auxi-
liar na interpretação das
obras; o conhecimento, por
exemplo, de toda uma gama
de nomes da vegetação
da f lo resta amazônica
pode ser fundamental
na compreensão de um
romance que as mencione
ou que se ambiente na
selva. Seguindo a ten-
dência contemporânea, a
terminologia é, por exce-
lência, interdisciplinar.

tinha muitos preconceitos
europeus e cristãos contra o
Novo Mundo. Mas, em vez de
impor sua visão, muitas vezes
tentou elucidá-las. Bastante
avançado para a época, Léry é
alguém que transmitiu muitas
palavras das línguas autócto-
nes ao francês e muitas de
suas passagens me ajudaram a
ilustrar certos aspectos do meu
Dictionnaire Culturel.

Considerada a aceleração

dos meios de comuni-

cação nos dias de hoje

- no século 16 era outro

ritmo - o senhor acha

que a formação de novos
vocábulos é também mais

freqüente em relação aos

séculos passados?

Sim, porque a necessida-

de de nomear novas coisas
é cada vez maior, uma vez

que o mundo evolui e a

tecnologia traz constantes

elementos novos. Diante

dessa situação, as línguas

não resistem mais e têm de

responder às novas neces-
sidades - embora já tenha

acontecido, pois a França do

século 16, por exemplo, viu-
se obrigada a se apropriar do

léxico da Itália, depois do da

Espanha, etc. Isso significa
que em cada situação his-

tórica, o léxico das línguas
trai - ou traduz - todas as

influências exteriores e todas

as evoluções interiores. Ora,

quando uma língua precisa

expr imir algo de novo,

existem várias possibilida-

des: ou ela inventa novos

vocábulos - dependen-

do de sua estrutura - ou

tende a impregnar-se das

línguas estrangeiras.

Pode-se dizer então

que há um diálogo so-

cial que se infiltra na

história das línguas?

Penso que existam dois

fatores importantes: a mes-

tiçagem, pois todas as línguas

são uma grande mestiçagem,

e para algumas línguas, a

"crioulização". Defendo a

idéia de que o português, o

francês, o espanhol, o italiano

e o romeno são "crioulos do

latim". Isto significa que uma

língua inicial dá uma parte

de seu vocabulário, mas sua

sintaxe será completamente

modificada. Veja que as sin-

taxes espanhola, italiana e

a francesa ainda mais, são

totalmente modificadas em

relação à sintaxe do latim.

Mas não se pode dizer
que as línguas neolati-
nas sejam dialetos do
latim. Qual seria a dife-

rença entre um dialeto e

o crioulo?
Os dialetos, a meu ver,

são também crioulos. Existem

muitos dialetos do latim.

Tomemos como exemplo a

Espanha: não existe apenas
o castelhano, há o catalão

também. E o catalão está

estreitamente ligado ao occita-

no, que era falado no sul da

França. Assim, o occitano e o

catalão formavam uma, mes-

ma unidade na Idade Média,

para depois se separarem. A

Península Ibérica, incluindo

Portugal, em vez de se dividir

em zonas sul e norte, como

na França, divide-se em zonas

leste, centro e oeste. Ao oeste

temos o português e mais ao

norte o galego, que é muito

falado. Então, ao norte-sul

tem-se o galego-português, o

que não quer dizer, em abso-

luto, para os portugueses, que
o português e o galego sejam

uma mesma língua! Na reali-

dade, historicamente são uma

mesma língua, como o são o

occitano e o catalão.

E ao tratar-se de territó-

rios distantes, como

Portugal e Brasil o se-

nhor acredita que a língua

se torne tão diferente a

ponto de vir a ser outra?

Isso é difícil de prever. É

também o que vemos entre o

inglês britânico e o inglês dos

Estados Unidos. Temos a mes-

ma questão entre o francês da

França e o francês do Quebec.
Existem diferenças conside-

ráveis, mas há compreensão,

portanto é a mesma língua. E

há ainda a própria evolução

geral da língua, porque quan-

do se tem um oceano entre

duas comunidades, depois de

"A necessidade
de nomear

novas coisas é
cada vez maior,
uma vez que o
mundo evolui,
e a tecnologia
traz constantes

elementos
novos. Diante

dessa situação,
as línguas não
resistem mais e

têm de responder
às novas

necessidades"

dois ou três séculos, vai haver

uma grande diferença no nível

do léxico - inventam-se pala-

vras novas de um lado e não

do outro, palavras evoluem

e tomam novos sentidos de

um lado e outros do outro,

emprestam-se palavras.

Por enquanto, podemos

compreender bem o por-

tuguês do Brasil e o de
Portugal., mas nos pergun-

tamos se a tendência não
seria que elas se tornem

bastante diferentes...
Eu acho que isto seria

uma tendência natural se

estivéssemos dentro de situa-

ções em que a espontaneidade

agisse livremente. Mas não é

assim por causa das relações

internacionais. Pelo fato de
haver relações privilegiadas

entre Portugal e Brasil, entre a

Espanha e os países de língua

espanhola e entre a França e

o Quebec, desponta uma ca-

mada superior da população

que recebe mais instrução;

formam-se falantes mais

próximos da língua histo-
ricamente mais antiga. Não

falarei de norma porque

existe sempre uma nova

norma que vai se instalar,

por exemplo a Norma Culta

do português de Portugal

- que já está subdividida

entre a norma da língua na

região do Porto e pode ser

completamente diferente

dado sul...
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E essas normas mudam
mais em se tratando

do português do Brasil!

Exato, porque já existe

uma norma brasileira - ou

várias normas brasileiras

separadas - e o mesmo acon-

tece com os quebequenses.

Na realidade, procura-se

manter uma relação entre

as línguas para garantir a
inter-compreensão. Mas tudo

depende do nível em que está

o discurso, porque a lingua-

gem espontânea de pessoas
sem cultura é mais difícil de

compreender entre nações de

uma mesma língua. Já entre

pessoas cultas, que tiveram

"Os meios de
comunicação
favorecem a
estabilização
dos idiomas,

mas aceleram o
fim de algumas
línguas. Decerto

morrem bem
mais línguas hoje
em dia, quando
o mundo está

numa interação
permanente,"

acesso à universidade, a com-

preensão se torna mais fácil.

Mesmo assim, se tomarmos a
língua escrita num jornal em

Lisboa e num jornal no Brasil,

eles vão trazer a variedade de

suas relações com a realidade;

de realidades diferentes.

Na sua opinião, os meios
de comunicação moder-

nos podem contribuir

para certa "estabili-
zação" das línguas?

Eles favoreceram a es-

tabilização, mas o lado ne-

gativo é que aceleraram

também o fim de algumas

línguas. Morrem línguas

incessantemente, e decerto

morrem bem mais hoje em

dia, quando o mundo está

numa interação permanente.

Quan- do uma língua domi-

nante e importante intervém

em um país, uma parte da

língua materna vai sofrer as

conseqüências e vai desapa-

recer. Veja-se o exemplo da

África: se os africanos não

tivessem de um lado o fran-

cês e de outro o inglês para

se exprimirem de maneira

internacional, as línguas lo-

cais seriam mais vivas. Entre

as línguas locais, algumas

vão sobreviver porque vão se

generalizar, caso do suaili

Recentemente lan-
çado na França, o Dic-
tionnaire Culturel en Lan-
gue França/se, organi-
zado por Alain Rey, é algo
inovador. Trata-se de uma
obra com 70 mil termos,
em quatro volumes, com
um teor que inicialmente
se tenderia a classificar
como enciclopédico. Mas,
segundo o dicionarista,
está bem longe disso. Ele
o define, aliás, como "anti-
enciclopédia".

É apenas uma obra
em que o valor histórico
e cultural dos termos foi
abordado e pode ser lido

por qualquer leigo. Para
tanto, foram consultados
especialistas das mais diver-
sas áreas. Exemplo disso é
a palavra "história" sobre
a qual disserta o renomado
medievalista Jacques Le
Goff. Há também mate-
máticos e, segundo Alain
Rey, mesmo que alguém
diga detestar tal matéria,
ficará convencido de que
seu cérebro funciona mate-
maticamente.

Assim, as leituras se
fazem interessantes e vão
muito além do que se
espera de uma definição.
A tarefa de Rey se valeu

muito da t radução ( in-
terpretação) das palavras
em várias línguas; como
fonte para termos tupis
serviu-se, por exemplo,
do livro de Jean de Léry.
Essa é uma das razões em
denominar o dicionário
cultural como sendo "em"
língua francesa e não "da"
língua francesa, pois aborda
várias visões de mundo.

A empreitada parece
inaugura r concei tos de
dicionários e enciclopé-
dias, coisa que de certa
forma se faz necessária
atualmente, face a tantas
mudanças. O próprio Alain

Rey já afirmou:
- Pensei que era ne-

cessário fazer os dicioná-
rios de língua de maneira
completamente diferente e
dar-lhes um aspecto muito
mais pessoal, redigir dizen-
do eventualmente: "essa
palavra é feia, esta outra é
muito pouco empregada,
aquela outra está aban-
donada" e não há razão
alguma para isso. Enfim,
inserindo-se o afetivo, por-
que a língua não é neutra; ela
tem um forte caráter afetivo.
Para ampliar a descrição da
língua, é preciso ousar ser um
redator engajado.

(língua banta) e se tornarem

línguas importantes e outras

serão condenadas.

Haveria um processo de

"padronização", com a

imposição das he-

gemônicas, não fossem as

diferenças locais, No cená-

rio de globalização, n

tendência à estabilização
das línguas, a terminologia
seria uma ciência ganhan-

do força, pois os vocábulos
viram termos e estes se

querem universais...

Isto significa que existe um

saber a ser organizado. Esta é

uma necessidade suscitada pela

"Uma língua
brasileira seria

a tendência se a
espontaneidade

agisse livremente.
Mas não é

assim por causa
das relações

internacionais;
em Portugal

e no Brasil há
uma camada
da população
instruída, mais

próxima da língua
mais antiga"

O "Brasil" por Alain Rey
Por ocasião da conquista

do penta brasileiro na Copa
do Mundo de 2002, Alain Rey
definiu à imprensa francesa, de
forma bastante afetiva, o termo
"brasil". Justificou a simpatia
do povo francês ao time bra-
sileiro e ao país em geral, pelo
fato de a palavra "brasil", em-
bora portuguesa, ter, segundo
ele, origens do francês brézil,
atualmente braise (brasa),
antes escrito brèze. Esta, por
sua vez, surgiu no século 12
para definir a madeira pau-
brasil e tem origem germânica
(define carvão ardente). Sabe-
se que foi a abundância de tal

madeira no território tropical
que levou à denominação
do país.

-A seleção conquistou sua
quinta estrela, merecidamente.
Por isso mesmo, é forçoso
reconhecer que o adversário
foi abrasado-dizRey.

A sova que Zidane e
sua turma daria ao Brasil na
copa seguinte, bom, essa o
carinho de Rey pelo nosso
país o faz preferir o recato,
a discrição, quem sabe um
ligeiro sorriso nos lábios.

índio tupinambá em
ilustração do livro do
francês Jean de Léry,

Viagem à Terra do Brasil

relação entre a sociedade e os
elementos culturais. Os termos
- na terminologia - teriam
apenas um sentido (o que é
teórico, mas não real) e eles
estariam em relação muito
mais direta com os objetos a
serem descritos em compa-
ração à literatura (estética da
língua), dentro da qual preva-
lecem o elemento afetivo e as
conotações. Mesmo assim, há
alterações; enquanto o mundo
segue os EUA, a França, por

exemplo, rapidamente inven-
tou ordinateur (organizador)
para comptuer (contador),
que, aliás, parece mais ade-
quado. Eis o começo de uma
"terminologia autóctone",
mas ainda temos que lutar
por isso, porque a tendência
da terminologia ê de ser in-
ternacional, uma vez que ela
tem a pretensão de tornar uma
língua universal, o que não
é possível, justamente, em se
tratando desse universo. *


