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Do big-bang aos planetas
extrassolares
Sobre a génese de
alguns neologismos na
astronomia contemporânea

Manuel Andrade Valinho

Resumo
Neste artigo analisa-se a formação de alguns exemplos paradigmáticos da moderna
terminologia que surgiu no campo da astronomia – e da física – a partir da segunda
metade do século XX pela necessidade de organizar o novo conhecimento científico
atingido após o desenvolvimento da teoria da relatividade e da mecânica quântica. Para
cada um destes neologismos (big-bang, quark, buraco negro e planeta extrassolar), cujos
usos estão, a dia de hoje, plenamente estabelecidos no vocabulário formal da astronomia,
fornece-se uma descrição da realidade física que representam junto com algumas notas
sobre as circunstâncias históricas que deram lugar ao seu surgimento. Além disso, também se discutem brevemente as escolhas de tradução e adaptação que se adotaram
nalgumas línguas europeias, nomeadamente na portuguesa.
Palavras-chave
Léxico astronómico, neologismos, big-bang, quark, buraco negro, planeta extrassolar.
Abstract
This paper analyses the formation of a few paradigmatic examples of the new terminology that emerged in the field of Astronomy (and Physics), in order to organise the scientific knowledge obtained after the theory of relativity and quantum mechanics, in the
second half of the 20th century. For each of these neologisms (big bang, quark, black hole
and extrasolar planet), whose uses are currently fully established in the formal vocabulary of Astronomy, a description of the physical reality that they represent is provided,
along with some notes about the historical circumstances in which they arose. In addition, choices for translation and adaptation which have been adopted in a few European
languages, especially in Portuguese, are briefly discussed as well.
Key words
Astronomical lexicon, neologisms, big bang, quark, black hole, extrasolar planet.
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Linguagem, ciência e realidade
A astronomia finca as suas origens nas tentativas dos primeiros seres humanos
por arranjarem uma explicação para as regularidades nos movimentos dos
astros que, muito provavelmente, teriam sido evidentes para eles desde épocas
muito recuadas no tempo. Foi, aliás, a análise dos registos obtidos a partir da
observação sistemática do céu a que permitiu às antigas civilizações predizerem
a ocorrência de certos eventos vindouros e, ulteriormente, a criação de diversos
calendários – talvez a primeira função prática da astronomia. Na extensa e
proveitosa lista de aplicações também teríamos de pôr em destaque as técnicas
de orientação e posicionamento indispensáveis para a navegação marítima do
século XV em diante e os avanços da mecânica celeste a partir do século XVII,
essenciais no desenvolvimento de diversas tecnologias hoje em dia de uso corrente, muito especialmente aquelas baseadas nos satélites artificiais.
Uma história tão comprida fez com que o campo léxico desta ciência seja hoje
vasto e diverso, mas também com que muitos dos vocábulos que o compõem
sofressem ao longo do tempo modificações nos seus significados, algumas subtis
e outras redefinições integrais. Daí que alguns autores (Mahoney, 1998: 218-221)
tenham salientado a necessidade de um dicionário histórico de astronomia que
recolher todas as variações diacrónicas. Porém, o alvo prévio para a consecução
de tal tarefa, a criação de um corpus científico de todos os termos conhecidos,
ainda não foi atingido, a não ser para alguns períodos concretos, como por exemplo o correspondente a 1700-1900 (Crespo e Moskowich-Spiegel, 2010).
De facto, pode-se considerar que ainda resta muitíssimo trabalho por fazer
nesse ponto de confluência entre a linguagem (num sentido abstrato), a ciência
e a realidade que aquela tenta descrever – ou representar – por meio da primeira. Não podemos esquecer que é ainda a partir dos primeiros anos do século XX quando os novos e totalmente inesperados pontos de vista da relatividade e da mecânica quântica darão lugar a uma revolução conceptual na física
que, pela sua vez, provocará uma explosão no conhecimento cujas consequências ainda se estão a explorar hoje em dia. E para mais, o novo e extenso léxico,
necessário para nomear a realidade que a aplicação destas duas teorias a diferentes âmbitos da física descobrirá, produzir-se-á com base em critérios significativamente diferentes aos que se vinham considerando anteriormente.
Assim, ainda que o grego fosse até às primeiras décadas do século XX a
fonte habitual – e garante de certa neutralidade – na formação de novos termos científicos (sobretudo na física), isto mudaria com o status de língua hegemónica que, no âmbito científico (e não só), a supremacia económico-militar
dos Estados Unidos no mundo globalizado e a aceitação acrítica de alguns
parâmetros cientométricos pela comunidade científica conferiram à língua
inglesa nestes últimos anos. Eis a razão de que o programa de elaboração de
um dicionário histórico da astronomia antes mencionado, bem como qualquer
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análise do seu campo léxico, tenham de ter em conta que praticamente todos
os neologismos criados a partir da segunda metade do século XX vieram à luz
– exceto durante o período de existência do bloco soviético nos territórios sob
o seu controlo – no corpus científico em inglês. Só posteriormente, seja na sua
forma original, seja através da sua tradução, passariam a formar parte dos
respetivos corpora de divulgação das outras línguas (de Jesus, 2010: 43-44).
Outra caraterística diferenciadora, em relação a épocas anteriores, na formação de neologismos científicos – que surge paralela ao domínio do inglês a
partir da Segunda Guerra Mundial – é o notável abandono de critérios histórico-etimológicos e possuidores de certa racionalidade por outros, no mínimo,
mais pessoais e poéticos. Tal mudança – não isenta de críticas – é com frequência atribuída à liderança, durante grande parte do século XX, dos cientistas estado-unidenses no campo da física de altas energias, os quais teriam
começado – frente à mais conservadora tradição europeia – a propor imaginativos e divertidos nomes para designar as novas partículas e os conceitos físicos
que estavam a descobrir (Heilbron, 2002: 585). Porém, devemos notar que
este comportamento não é totalmente novo, e que mesmo se pode considerar
uma evolução dos processos de formação de vocabulário por metaforização
que tão arreigados estão nalgumas ciências, entre elas a astronomia. Pensemos, por exemplo, nas antigas e irreconhecíveis metáforas: planeta (errante),
satélite (guarda), cometa (cabeludo), eclipse (ocultação), entre muitas outras.
A seguir examinaremos quatro exemplos notáveis de neologismos completamente estabelecidos no corpus científico da astronomia atual cujo uso é
corrente mesmo na linguagem quotidiana – fundamentalmente pela sua
divulgação através da literatura, do teatro e do cinema. Para além de fornecermos uma descrição dos seus significados, analisaremos também as suas
origens e discutiremos brevemente as suas traduções do inglês para algumas
outras línguas – especialmente para o português.
Novas palavras para novas realidades
Começaremos a nossa pesquisa com a expressão que faz referência à teoria
científica que descreve a evolução do nosso universo desde os seus primeiríssimos inícios, a teoria do big-bang (do inglês the big bang theory). Seguidamente analisaremos o vocábulo quark (quark), que denomina genericamente
uma classe de partículas elementares que constituem a matéria ordinária.
Depois focaremos a nossa atenção na expressão buraco negro (black hole),
uma das mais propaladas mesmo fora do âmbito da astronomia, a qual faz
referência ao objeto ultradenso que resulta da etapa final de uma estrela
muito massiva. Por último, trataremos o caso da expressão planeta extrassolar (extrasolar planet ou exoplanet), que designa o planeta que é descoberto
para além do nosso Sistema Solar.
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Quando for necessário apresentar a frequência de uso de qualquer um
termo no contexto científico faremos uso da base de dados em linha Astrophysics Data System (ADS, http://adswww.harvard.edu/), gerida pelo Smithsonian Astrophysical Observatory (SAO) em Cambridge (Massachusetts,
Estados Unidos) sob patrocínio da NASA e que constitui o sistema mais
amplamente utilizado por cientistas de todo o mundo para o acesso a publicações científicas nos campos da astronomia e da física.
Big-bang
Antes de tudo convém aclarar que, ao contrário da crença amplamente divulgada fora do âmbito da física, a teoria do big-bang não é uma teoria sobre a origem do universo, senão mais bem uma teoria sobre a sua evolução. Essa conceção errónea vai associada com frequência à ideia que o próprio nome sugere, a
de que o universo começou com uma enorme explosão (num ponto do espaço)
que disseminou a matéria no espaço vazio. Porém, não houve nada parecido a
uma explosão, o que a teoria diz é, essencialmente, que no passado distante –
há cerca de 13.7 mil milhões de anos – o universo partiu de um estado extremamente denso e quente e que a sua expansão, a do próprio espaço, conduziu-o
ao estado menos denso e mais frio em que se encontra presentemente.
Qualquer questão sobre o que havia antes ou até mesmo sobre o que sucedeu no instante zero é hoje em dia praticamente inabordável ao não dispormos
de uma teoria quântica da gravidade. De facto, conforme ao conhecimento
atual, o universo teria começado a expandir-se a partir de uma singularidade,
isto é, a partir de um ponto onde as grandezas físicas que o definem são infinitamente grandes – o que, decerto, se poderia interpretar como um sinal de que
a teoria falha sob tais condições extremas. Portanto, a teoria do big-bang tem
pouco a dizer sobre o próprio big bang no instante zero, o que ela faz é explicar
a evolução do universo dos 10-10 segundos após o instante zero em diante.
No entanto, as tentativas de desvendar o que lá aconteceu conduziram-nos a
fascinantes embora incipientes teorias que estão a descobrir possibilidades espantosas além dessa fronteira. Algumas predizem a existência de um estado
incompressível com mais de quatro dimensões ou talvez com nenhuma; noutras
a questão da existência do tempo torna-se muito problemática do ponto de vista
da matemática implicada e até contra-intuitiva, já que a dimensão temporal que
conhecemos poderia ter preexistido como mais uma dimensão espacial num
estado atemporal; também foi sugerido que o universo poderia ser cíclico e eterno com passagens sucessivas por episódios tipo big-bang; e ainda recentemente
as teorias do multiverso propõem que o nosso poderia ser apenas um entre infinitos universos dispostos num complexo jogo de bonecas russas.
A teoria do big-bang, que constitui o modelo padrão na cosmologia atual,
sustenta-se em dois pilares fundamentais: a teoria da relatividade geral (EinsteBoletim da Academia Galega da
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in, 1915) e o princípio cosmológico, que diz que o universo é homogéneo e isótropo. Neles basearam-se o matemático russo Alexander Friedmann (18881925) e o físico valão Georges Lemaître (1894-1966) para propor um modelo
cosmológico baseado num universo em expansão (Friedmann, 1922-24;
Lemaître, 1927). A primeira comprovação experimental desta predição seria
dada pelo cosmólogo estado-unidense Edwin Hubble (1889-1953) e o seu ajudante Milton Humason (1891-1972) ao medirem o desvio para o vermelho das
galáxias longínquas (Hubble, 1929). Ficava assim demonstrada a validade do
modelo cosmológico de Friedmann-Lemaître que, com ulteriores refinamentos,
daria lugar ao que hoje em dia se conhece como a teoria do big-bang (quente).
Contudo, a mais conclusiva das provas experimentais em favor da teoria do
big-bang chegaria em 1964 com a descoberta acidental pelos físicos estadounidenses Arno Penzias (nado na Alemanha em 1933) e Robert Wilson (1936,–)
da radiação cósmica de fundo. Esta radiação tinha sido predita no contexto de
um universo em expansão pelos físicos estado-unidenses Ralph Alpher (19212007) e Robert Herman (1914-1997), junto com o físico russo George Gamow
(1904-1968), em dois artigos1 (Alpher, Bethe e Gamow, 1948; Alpher e Herman,
1948). Inexplicavelmente, a descoberta acidental de Penzias e Wilson levá-los-ia
a receber em 1978 o nobel de física, enquanto os fundamentais trabalhos teóricos
de Alpher, Gamow e Herman sobre a nucleossíntese primordial, que explicavam
a formação dos elementos químicos mais leves apenas uns minutos após o bigbang, ficariam sem o reconhecimento que mereciam durante muito tempo.
Por outra parte, a expressão big-bang nada tem a ver, ironicamente, com os
fundadores da teoria assim denominada. O nome deve-se ao astrónomo inglês
Fred Hoyle (1915-2001), um dos autores em 1948 da denominada teoria do
estado estacionário2. Nesta teoria, que nasceu como uma alternativa à teoria do
big-bang e na qual se verifica o princípio cosmológico perfeito, a matéria estaria
continuamente a criar-se no espaço intergaláctico de um universo sem começo
nem final que manteria assim a sua aparência apesar de estar em expansão.
O facto é que Hoyle, durante a retransmissão de uma das suas palestras
na série de programas de rádio Third Programme da BBC em março de
1

No primeiro destes artigos também aparece o físico alemão Hans Bethe (1906-2005). Apesar
disso, ele não realizou nenhum contributo a este trabalho, já que apenas foi posto como coautor
por Gamow (orientador da tese de doutoramento de Alpher) para que as iniciais dos três autores,
Alpher, Bethe e Gamow, remetessem às três primeiras letras do alfabeto grego: , , e , no que era
mais um dos jogos de palavras dos que tanto gostava Gamow. Porém, este divertimento de Gamow
tem provocado que a principal autoria deste fundamental artigo na astrofísica do século XX
(conhecido como artigo --) seja atribuída frequentemente a Bethe e a Gamow, na altura dois
eminentes cientistas, quando na realidade este trabalho era uma publicação derivada da tese de
doutoramento de Alpher, sem dúvida, o principal artífice.
2 Esta teoria foi proposta praticamente ao mesmo tempo, num artigo independente do de Hoyle,
pelo astrofísico austríaco Thomas Gold (1920-2004) e o cosmólogo também austríaco Hermann
Bondi (1919-2005).
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1949, referiu-se à teoria rival como this big bang idea. O fragmento original3
seria, junto com o resto de palestras, transcrito e publicado posteriormente
(Hoyle, 1950). Existe alguma controvérsia quanto ao sentido pejorativo com
o que Hoyle pôde utilizar tal expressão. É comum ler em muitas publicações
e sítios da Internet que ele tentava ridicularizar a teoria de um universo em
expansão; porém, segundo ele mesmo diria depois (Croswell, 1995), só procurava oferecer uma representação metafórica e de impacto que facilitasse
uma melhor compreensão de ambas as teorias aos seus ouvintes. O certo é
que a partir daí essa seria, em exclusiva, a denominação com a que esta teoria se passaria a conhecer em todo o mundo.
Em muitas línguas a solução comummente adotada consiste em decalcar
a expressão em língua inglesa diretamente ou com pequenas adaptações
fonéticas como, por exemplo, no português (big-bang, ao lado da mais minoritária bigue-bangue), francês (big bang) ou italiano (big bang); noutras
porém, opta-se por traduções mais ou menos acertadas, como no alemão
(Urknall) ou no castelhano (gran explosión, ao lado de big bang).
Em português, como acabamos de ver, a mais habitual é a expressão bigbang (ou, muito mais limitadamente, a forma aportuguesada bigue-bangue),
se bem que não seja infrequente grande explosão. Na nossa opinião, tendo
em conta a sua peculiar origem e a sua ampla difusão na forma original em
inglês, pensamos que o mais ajeitado é optarmos por uma forma o mais
próxima possível à primitiva. Assim, preferimos a solução big-bang em troca
de traduções pouco produtivas que, além de remeterem a conceções confusas
sobre o que tencionam descrever, nenhuma vantagem oferecem, como é o
caso de grande explosão – que na física alude, geralmente, a um tipo determinado de reação exotérmica – ou mesmo grande estouro.
Quark
No modelo padrão da física de partículas estas classificam-se em fermiões, os
constituintes básicos de toda a matéria, e bosões4, as partículas mensageiras
associadas a cada uma das quatro forças fundamentais: nuclear forte, nuclear fraca, eletromagnética e gravitacional. Pela sua vez, os fermiões dividem3

The mysterious feature of the universe is the background material and the galaxies are inferred
from observation to be in a state of expansion. What explanations have been offered to account
for all this? First I’ll consider the older ideas: broadly speaking the older ideas fall into two
groups. One of them is distinguished by the assumption that the universe started its life a finite
time ago in a single huge explosion. On this supposition, the present expansion is a relic of the
violence of this explosion. Now this big bang idea seemed to me to be unsatisfactory even before
detailed examination showed that it leads to serious difficulties.
4 Em honor, respectivamente, do físico italiano Enrico Fermi (1901-1954) e do físico indiano
Satyendra Bose (1894-1974) que obtiveram resultados fundamentais a respeito das correspondentes distribuições estatísticas dos estados de energia destas duas classes de partículas.
Boletim da Academia Galega da
Língua Portuguesa (ISSN 1888-8763)

116

Do big-bang aos planetas extrassolares

se em quarks e leptões (do grego 
, leptos, que significa leve), aos que
há que somar os correspondentes antiquarks e antileptões5. O único destes
termos ao que aqui nos referiremos será o de quark que, omnipresente na
física de partículas, recentemente começou a ter certa presença também na
astrofísica como elemento da expressão que designa uma hipotética classe de
objetos extremamente compactos, as estrelas de quarks.
Existem seis variedades – na gíria denominam-se sabores – de quarks: u
(up – acima), d (down – abaixo), c (charm – charmoso), s (strange – estranho), t (top – superior) e b (bottom – inferior), aos que haveria que acrescentar os correspondentes antiquarks. Além de terem carga elétrica fracionária (–1/3 ou +2/3), possuem uma propriedade denominada carga de cor que
pode ser de três classes: azul, verde e vermelha (etiquetas que não têm, fisicamente, nada a ver com as cores do espetro da luz visível). A teoria que
descreve as interações fortes entre quarks e gluões (do inglês glue, cola, são
as partículas mediadoras da interação nuclear forte que mantêm ligados os
quarks) com diferentes cargas de cor denomina-se cromodinâmica quântica.
Conhecem-se duas classes de partículas formadas por estados ligados de
quarks: os bariões (do grego   , barys, pesado), três quarks de cores
diferentes, e os mesões (do grego  , mesos, meio), um quark de uma cor
e o antiquark com a anticor, denominados ambos os dois genericamente
hadrões (do grego 
, hadrós, forte). Os protões e neutrões que formam
os núcleos dos átomos de matéria ordinária são bariões compostos por apenas duas variedades de quarks (protão: uud; neutrão: udd). Ainda é controverso o assunto sobre a existência dos chamados hadrões exóticos formados
por estados ligados de mais de três quarks (tetraquarks, pentaquarks e dibariões), de quarks e gluões ou só de gluões (glueballs).
Sabe-se que quando uma estrela mediana como o Sol esgota o hidrogénio
que alimenta o forno de fusão termonuclear que possui no seu centro o final
de uma vida tranquila está próximo. Após uma luta entre a força da gravidade que tenta colapsar a estrela e a pressão da radiação produzida nos processos de fusão, que puxa para o seu exterior, a estrela acaba expelindo as suas
camadas exteriores deixando ao descoberto o núcleo. Se a massa6 deste é
menor de 1.4 M~ (limite de Chandrasekhar7) o processo finaliza neste estágio dando lugar a uma nebulosa planetária cujo interior alberga uma anã
branca, um objeto formado por matéria muito densa e quente que impede
que a estrela continue a contrair-se.

5 A antipartícula de uma partícula dada é uma outra partícula com as mesmas propriedades que
esta salvo a carga elétrica e o número bariónico, que são de sinal oposto.
6 M~ é o símbolo habitual em astronomia para denotar o valor da massa do Sol ~ 2·1030 kg.
7 Em honor ao físico indiano Subramanyan Chandrasekhar (1910-1995) que o calculou.
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Porém, para estrelas moribundas com mais de 8 M~ a massa remanente
será maior que este limite, de maneira que nem sequer tal estado degenerado
da matéria pode impedir o colapso gravitacional. Assim, após uma explosão
de supernova, os protões recombinam-se, por efeito da força gravitacional,
com os eletrões para formarem neutrões, dando lugar a uma estrela de neutrões – objetos cuja existência fora postulada pelo astrónomo alemão Walter
Baade (1893-1960) e o astrónomo suíço Fritz Zwicky (1898-1974) em 1934,
com as primeiras descobertas a partir de 1965.
Nesta altura, conforme aos atuais modelos teóricos, se a massa remanente é o suficientemente grande, mais de 2 ou 3 M~ (limite de TolmanOppenheimer-Volkoff8), os neutrões podem-se desfazer nos seus quarks
constituintes acima u e abaixo d, e alguns destes transformar-se no quark
estranho s, dando lugar a um plasma de quarks e gluões. Este hipotético e
extremamente energético processo, conhecido como nova quark, daria lugar
a um objeto ultradenso denominado estrela de quarks ou estrela estranha,
com uma massa típica9 de entre 1 e 2 M~ e um raio de apenas 10 quilómetros
– o qual implicaria que muitos dos objetos classificados até hoje como estrelas de neutrões poderiam ser em realidade estrelas de quarks.
A origem do termo quark há que procurá-la na obra do escritor irlandês James Joyce (1882-1941), particularmente no seu último romance Finnegans Wake
(Joyce, 1939), e no intuito do físico estado-unidense Murray Gell-Mann (1929,–)
por dar nome a um novo degrau na estrutura da realidade. Em 1964 Gell-Mann e
o físico russo-americano George Zweig (1937,–) postularam independentemente a
existência de três partículas fundamentais (Gell-Mann, 1964; Zweig, 1964a,b) por
combinação das quais estariam formados uma multiplicidade de hadrões – entre
os que se encontram, como já dissemos, os protões e os neutrões.
Segundo conta o próprio autor (Gell-Mann, 1994)10, que além de físico é
muito bom conhecedor da linguística e da ornitologia, enquanto pensava no
8

Em honor dos físicos estado-unidenses Richard Tolman (1881-1948) e Robert Oppenheimer
(1904-1967) e do físico russo-canadense George Volkoff (1914-2000) que o calcularam.
9 A teoria também sugere, no entanto, que poderiam existir estrelas de quarks de muito baixa
massa, de até uma milésima parte da massa do Sol.
10 In 1963, when I assigned the name "quark" to the fundamental constituents of the nucleon, I had
the sound first, without the spelling, which could have been "kwork". Then, in one of my occasional
perusals of Finnegans Wake, by James Joyce, I came across the word "quark" in the phrase "Three
quarks for Muster Mark". Since "quark" (meaning, for one thing, the cry of the gull) was clearly
intended to rhyme with "Mark", as well as "bark" and other such words, I had to find an excuse to
pronounce it as "kwork". But the book represents the dream of a publican named Humphrey Chimpden Earwicker. Words in the text are typically drawn from several sources at once, like the "portmanteau" words in "Through the Looking-Glass". From time to time, phrases occur in the book that
are partially determined by calls for drinks at the bar. I argued, therefore, that perhaps one of the
multiple sources of the cry "Three quarks for Muster Mark" might be "Three quarts for Mister
Mark", in which case the pronunciation "kwork" would not be totally unjustified. In any case, the
number three fitted perfectly the way quarks occur in nature.
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nome destas novas partículas de supetão veio-lhe à mente um som como
'kwork'. Porém, não seria até uns dias depois quando decidiria como escrevêlo ao topar, folheando o Finnegans Wake, a palavra quark no poema entoado
por um coro de aves marinhas: “Three quarks for Muster Mark! / Sure he has
not got much of a bark / And sure any he has it's all beside the mark.”
A partir da publicação do artigo de Gell-Mann o nome viria a generalizarse relegando o alternativamente utilizado por Zweig (inglês aces – português
ases) para descrever as mesmas partículas.
Nas línguas românicas o novo termo foi introduzido diretamente, sem
nenhuma adaptação prévia. E o mesmo aconteceu na maioria das línguas
europeias, mesmo naquelas em que casualmente existia a palavra com outro
significado, como é o caso do alemão, onde Quark é um tipo de requeijão ou
coalhada. Quanto à sua pronúncia, nos dicionários em língua inglesa mostram-se comummente tanto a articulação proposta por Gell-Mann, /kwôrk/,
como a sugerida pela rima presente no texto de Joyce, /kwärk/, que é, aliás,
a mais estendida no resto de línguas, entre elas a portuguesa.
Buraco negro
Se no processo descrito no apartado anterior sobre a formação das estrelas
de quarks a massa final remanente é o suficientemente elevada, mais de 3 ou
4 M~ (o que corresponderia a uma massa inicial maior de 28 ou 30 M~), o
processo de colapso gravitacional não se deterá neste estágio. Pelo contrário,
de acordo com os trabalhos do físico teórico inglês Stephen Hawking (1942, -)
e do físico matemático, também inglês, Roger Penrose (1931,–), este prosseguirá até concluir inevitavelmente na formação de uma singularidade gravitacional (Penrose, 1965; Hawking, 1967; Hawking e Penrose, 1970), a qual
constitui o coração de um buraco negro.
Este fenómeno foi predito pelo físico alemão Karl Schwarzschild (18731916) em 1915 ao obter a primeira solução exata (Schwarzschild, 1916) das
equações de campo de Einstein (1915), isto é, a métrica do espaço-tempo na
vizinhança de um corpo esfericamente simétrico e não rotante11. Isto aconteceu apenas um mês depois da publicação da teoria da relatividade geral de
Einstein, enquanto Schwarzschild servia nas tropas alemãs na frente russa
durante a Primeira Guerra Mundial e poucos meses antes da sua morte por
uma rara doença autoimune. Tal solução define o que habitualmente se conhece como um buraco negro de Schwarzschild. As dimensões desta região
do espaço vêm definidas pelo raio de Schwarzschild, o qual delimita uma
11 A solução exata para o caso rotante (métrica de Kerr) seria obtida em 1963 pelo matemático
neozelandês Roy Kerr (1934,–). E a solução mais geral, para um buraco negro rotante e carregado
eletricamente (métrica de Kerr-Newman), chegaria em 1965 graças aos trabalhos do físico estadounidense Ezra Newman (1929,–).
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fronteira invisível, o chamado horizonte de eventos, do que nada, nem sequer a luz, pode escapar.
O valor deste raio, e portanto da área de influência crítica do buraco negro,
deriva-se formalmente a partir da teoria da relatividade geral, mas a sua expressão coincide com a que se obtém no contexto da mecânica clássica12 ao igualar a
velocidade de escape de um corpo de raio R e massa M à velocidade da luz:

rS =

2GM
c2

onde rS é o raio de Schwarzschild de um corpo de massa M, sendo G a constante de gravitação de Newton e c a velocidade da luz. Por exemplo, se for
possível comprimir a massa da Terra até tal limite esta converter-se-ia num
buraco negro com um raio de Schwarzschild de uns 9 milímetros.
Seriam os físicos estado-unidenses Robert Oppenheimer (1904-1967) e
Hartland Snyder (1913-1962) os que descreveriam rigorosamente, conforme ao
processo acima descrito, a formação de buracos negros como resultado do
colapso gravitacional de estrelas massivas (Oppenheimer e Snyder, 1939). Nos
últimos trinta anos confirmou-se a existência de mais de vinte destes objetos
em sistemas binários de raios X. Estes constituem uma classe de estrelas binárias, muito luminosas em raios X, formadas por uma estrela comum e um
objeto compacto (estrela de neutrões ou buraco negro). A matéria da estrela,
em queda para o disco de acreção formado arredor do objeto compacto, é aquecida a muito altas temperaturas produzindo-se assim a emissão de raios X.
Além disso, pensa-se que o centro de cada galáxia contém um buraco negro
supermassivo com milhões ou milheiros de milhões de vezes a massa do Sol.
Este é o caso da Via Láctea, em cujo coração habita Sagitário A*, um buraco
negro de cerca de 4 milhões de massas solares que ocupa um espaço menor de
1 unidade astronómica13. Embora ele não possa ser observado diretamente, a
sua existência infere-se das órbitas das estrelas no centro galáctico.
Ainda, uma terceira classe destes objetos seriam os denominados buracos
negros primordiais, muito menos massivos que os estelares, ter-se-iam formado
nos primeiros momentos após o big-bang sob condições de pressão e temperatura extremamente altas. Estes hipotéticos miniburacos negros poderiam ser eventualmente detetados mediante a observação de radiação Hawking, um processo
de natureza quântica predito (Hawking, 1974) a partir do achado do físico teórico
12

Historicamente, o conceito newtoniano de um corpo que exerce uma atração gravitacional tão
intensa que nem sequer a luz pode escapar foi sugerido no século XVIII, independentemente, pelo
geólogo inglês John Mitchell (1724-1793) e o matemático francês Pierre Simon Laplace (1749-1827).
13 A unidade astronómica (UA) é uma unidade de distância equivalente aproximadamente à distância média entre a Terra e o Sol, isto é, uns 150 milhões de quilómetros.
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mexicano-israelita Jacob Bekenstein (1947,–) de que é possível definir uma
entropia para os buracos negros que é proporcional à área do seu horizonte de
eventos (Bekenstein, 1973). Esta emissão de radiação térmica produz-se de modo
inversamente proporcional à sua massa, de modo que, se nenhum outro mecanismo, ainda desconhecido, não impedir tal emissão, um buraco negro acabaria
por evaporar-se completamente numa potente explosão final.
Na década entre 1963 e 1973 – conhecida como a época dourada da relatividade geral, já que marca a sua entrada de pleno no cenário da física teórica –
ficariam bem estabelecidos os fundamentos da física dos buracos negros. Um dos
resultados mais importantes foi a conjetura de Israel-Carter14, enunciada pelo
físico teórico estado-unidense John Wheeler (1911-2008), que daí para a frente
passaria a ser conhecida como o teorema da calvície, já que habitualmente se
enuncia como: a black hole has no hair (um buraco negro não tem cabelos)
(Ruffini e Wheeler, 1971). Esta postula que um buraco negro pode caraterizar-se
tendo em conta unicamente três grandezas clássicas: a massa, o momento angular e a carga elétrica. Conforme a ela, o estado final de um buraco negro é independente da natureza do corpo original ou da matéria absorvida posteriormente.
A invenção do termo black hole é, com frequência, atribuída a Wheeler no
ano 1967. Assim, por exemplo, o Oxford English Dictionary continua a considerá-lo o seu inventor. Porém, segundo ele mesmo afirmou, a história é algo distinta (Wheeler e Ford, 1998: 296). No outono de 1967 foi convidado a dar uma
palestra em Nova Iorque sobre a natureza dos pulsares. Um pulsar (outro neologismo formado por acronímia a partir de Pulsating Source of Radio, PSR) é uma
estrela de neutrões em rápida rotação e com um intenso campo magnético inclinado em relação ao eixo de rotação. Depois de utilizar várias vezes a frase gravitationally completely collapsed object (objeto completamente colapsado gravitacionalmente), comentou a necessidade de procurar uma frase mais breve e alguém da audiência disse: Que tal buraco negro? A Wheeler, que levava tempo à
procura de uma denominação apropriada, pareceu-lhe ótima.
Contudo, é possível que nem sequer o ouvinte na palestra de Wheeler em
1967 fosse o inventor da muito célebre denominação. Com efeito, Fred Shapiro, o editor do Yale Book of Quotations, descobriu (Shapiro, 2008) que ela
já aparece numa publicação da jornalista científica Ann Ewing (1921-2010)
três anos antes, na que se julga ser a sua primeira aparição escrita (Ewing,
1964). Nesse breve texto sugere-se que black hole seria a expressão usada
por algum dos astrónomos assistentes ao congresso de dezembro de 1963 da
American Association for the Advancement of the Science em Cleveland
(Ohio, Estados Unidos da América). Mas seja qual for a sua origem, o que

14 Em honor do físico germano-canadense Werner Israel (1931,–) e do físico teórico australiano
Brandon Carter (1942,–), que realizaram trabalhos fundamentais sobre a física dos buracos negros.
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parece certo é que, além de que a de Ewing seja a primeira referência escrita,
a popularização, a todos os âmbitos, desta denominação, começaria a partir
da palestra de Wheeler de 1967.
Na realidade é possível que de não ser por ele, na altura um dos vultos no
desenvolvimento da teoria da relatividade geral e mesmo um dos pioneiros
no campo da gravidade quântica, tal expressão, considerada obscena em
muitos idiomas, não tivesse tido muito sucesso. Sabe-se que alguns dos seus
colegas não estavam muito satisfeitos com esta denominação. Por exemplo,
um dos seus antigos doutorandos, o físico estado-unidense Richard Feynman
(1918-1988), repreendeu-no por utilizar uma expressão pare ele indecorosa.
Mesmo anos mais tarde, quando Wheeler popularizou a frase antes mencionada de 'um buraco negro não tem cabelos', Feynman negou-se a utilizá-la
por considerá-la uma obscenidade. Segundo revela o próprio Wheeler (Wheeler e Ford, 1998: 297), ele estava a pensar numa sala cheia de calvos onde é
muito difícil identificar as pessoas dado que elas não mostram diferenças
nem na cor, nem no corte, nem no comprimento do cabelo – do mesmo
modo que buracos negros com a mesma massa, carga elétrica e momento
angular seriam indistinguíveis. Como Wheeler assinala, Feynman devia estar
a pensar noutra cousa.
O certo é que a gíria científica criada em redor dos buracos negros resulta
propositadamente evocadora de certo erotismo. Assim, não só os buracos
negros não têm cabelos senão que, provavelmente, eles não podem ficar nus.
Com efeito, segundo a hipótese de censura cósmica no sentido fraco15 (Penrose, 1969), o universo protege-nos da imprevisibilidade da singularidade
existente no centro dos buracos negros, isto é, da sua nudez, mediante um
horizonte de eventos que impede que vejamos para além dele – ao tempo
que nos isola causalmente.
Na literatura anterior a 1969 eram habituais as alternativas frozen star
(estrela congelada) e collapsed star (estrela colapsada). Em particular, a
expressão frozen star foi inventada pelos físicos soviéticos Yakov Zel'dovich
(1914-1987) e Igor Novikov (1935,–). Porém, na opinião de alguns físicos,
estas expressões apresentam o problema de focar a atenção na estrela, ou
mais concretamente no horizonte de eventos onde para um observador externo o tempo fica congelado, e não na nova configuração física que surde
dela (Misner, Thorne e Wheeler, 1973: 874-875). Apesar disso, esta seria a
solução adotada por algumas línguas, nomeadamente o russo.
Também na França a expressão trou noir tem conotações obscenas e, ainda que finalmente acabasse tendo sucesso, durante anos seria evitada por

15

A hipótese de censura cósmica em sentido forte, que conjetura que a teoria da relatividade geral é
uma teoria determinista, seria proposta por Penrose em 1979.
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alguns cientistas francófonos (Hawking, 1999). Em português parece não ter
havido tanta contestação, já que a expressão buraco negro, apesar das suas
conotações sexuais (ela pode designar tanto o órgão sexual feminino como o
ânus), está amplamente estendida.
Planeta extrassolar
Na antiguidade, astrónomos de diversas civilizações observaram que determinados pontos luminosos percorriam o céu deslocando-se em relação às
  , isto é, 'estrelas
estrelas. Os gregos denominaram-nos   
errantes', donde provém o atual termo 'planeta' (aquele que vagueia). Aos
seis planetas clássicos – Mércurio, Vénus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno –
uniram-se16 Urano em 1781 e Neptuno em 1846. Os oito são os únicos
objetos do Sistema Solar que satisfazem a definição votada na Assembleia
Geral da União Astronómica Internacional em 24 de agosto de 2006 segundo
a qual um planeta no Sistema Solar é um corpo celeste que:
(a) está em órbita ao redor do Sol,
(b) tem massa suficiente para a sua gravidade superar as forças de
corpo rígido de maneira que assuma uma forma em equilíbrio hidrostático (aproximadamente esférica), e
(c) tem esvaziado a vizinhança nas imediações da sua órbita.
Quando um objeto como este é topado fora do Sistema Solar, o qual vem
acontecendo com regularidade desde princípios dos anos 90 – em que se descobriram os primeiros planetas em redor de um pulsar (Wolszczan e Frail,
1992) e de uma estrela tipo solar (Mayor e Queloz, 1995) – a denominação
técnica usual na literatura científica tem sido a de extrasolar planet (7726
entradas no ADS) seguida a bastante distância da de exoplanet (296 entradas
no ADS)17. Porém, no âmbito da divulgação, ainda que resulte mais difícil fazer
uma estimação, o termo exoplanet parece ser a escolha mais comum, talvez
pela sua economia frente a designação extrasolar planet.
Quanto à tradução para o português teríamos os correspondentes planeta
extrassolar e exoplaneta, sendo preferível, na nossa opinião, a primeira opção pela razão que a seguir se dará. O prefixo de origem grega exo- e o de
origem latina extra- exprimem, conforme a diferentes dicionários disponíveis na Internet, as noções que se listam na Tabela 1.

16

Também os planetas anãos Ceres (descoberto em 1801) e Plutão (em 1930), e os corpos menores
do Sistema Solar Palas (em 1802), Juno (em 1804) e Vesta (em 1807), foram durante algum tempo
considerados como planetas.
17 Procura realizada em 21 de dezembro de 2010.
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Significado

Dicionário
exo-

extra-

Aulete

fora, para fora

posição exterior, fora de

Estraviz

fora, exteriormente

fora de, além de

Michaelis

fora, para fora,
exteriormente

fora, além de, para fora

Porto Editora

fora, exteriormente

fora de, além de

Priberam

exterior ou externo

fora de, para fora de

Tabela 1. Definições dos prefixo exo- e extra-.

Todos coincidem, com exceção de alguma subtileza, em outorgar o sentido de 'fora', 'para fora', e 'exteriormente' ou 'externamente' ao elemento exo-,
enquanto o de 'fora de', 'além de', 'para fora de' fica reservado para o prefixo
extra-. Assim, por exemplo, nos termos exocrânio, exosqueleto e exosfera o
prefixo exo- faz referência, respectivamente, à parte externa do crânio, ao
esqueleto externo de alguns animais e à camada externa da atmosfera. Isto é,
o elemento que se designa faz parte da própria estrutura à que se alude.
Porém, se consideramos, por exemplo, os termos extraestatutário, extracontinental e extraterrestre temos os significados, respectivamente, de algo que
está fora dos estatutos, fora do continente e que é ou está fora da Terra.
Portanto, no caso que nos atinge, o termo exoplaneta faria alusão mais
bem à parte externa de qualquer um planeta e não a um planeta situado fora
do Sistema Solar. Ao contrário, é justamente este último significado o que
melhor fica representado pela expressão planeta extrassolar.
Epílogo
Os exemplos discutidos neste trabalho apenas representam uma pequena
amostra – embora, na nossa opinião, muito representativa – da enorme
quantidade de neologismos que, impelidos pelas descobertas no campo da
astronomia, se engendraram durante estes últimos anos na linguagem científica. Uma linguagem a cada vez mais inçada de expressões metafóricas e
uniões quase impossíveis. Eis aqui alguns outros casos notáveis, já traduzidos para o português, nos campos da física e da astronomia que seriam suscetíveis de uma análise similar: pulsar, quasar, buraco de minhoca, liberdade
assimptótica, confinamento (de cor), supercordas, tecnicolor, matéria escura, energia escura, quinta-essência, p-brana, modelo ecpirótico, multiverso...
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