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Resumo 

O objetivo principal do projeto é a proposta de um modelo de definições 

terminológicas para cerca de 50 termos no sub-domínio da Cosmologia. Os 

pressupostos teóricos da pesquisa serão baseados na Terminologia, Lexicologia e 

Semântica. A proposta de definição terminológica será baseada, principalmente, no 

estudo realizado por Jesus (2010) sobre a neologia e variação terminológica no 

domínio da Astronomia. Os contextos e conceitos dos termos serão coletados de 

corpora especializados (obras científicas de Astronomia) e corpora de divulgação. 

 

Introdução 

A Astronomia é uma área muito ampla, com termos e definições que surgem 

constantemente. Por contar com alta tecnologia nos campos de pesquisas, é 

inevitável o surgimento de neologismos e empréstimos linguísticos. Para a presente 

pesquisa, ainda em andamento, serão feitas algumas observações sobre esses 

neologismos e sobre os aspectos conceituais das definições terminológicas. No 

estudo realizado por Jesus (2011) foram coletados cerca de 32 termos no sub-

domínio da Cosmologia e serão buscados cerca de 18 termos para complementar a 

proposta. 

 

Metodologia 

Os contextos e conceitos dos termos serão coletados de corpora especializados 

(obras científicas de Astronomia) e corpora de divulgação (revistas e livros 

destinados ao público amador) e tratados automaticamente por meio do programa 

computacional WordSmith Tools. Quanto aos termos da Cosmologia, seguiremos, 

principalmente, Amâncio Friaça et al., autores do livro “Astronomia: Uma Visão Geral 

do Universo”, escrito a partir de textos preparados para o curso de extensão 

universitária em Astronomia da Universidade de São Paulo, oferecendo uma visão 

geral e confiável dos conceitos fundamentais dessa área.  

A definição tradicional em Terminologia propõe que constem, como traços 

semânticos, o gênero próximo + as diferenças específicas. Sabemos, entretanto, 

que essa fórmula não é capaz de abranger as definições de todos os tipos de 

termos, principalmente por se mostrar exata e linear, o que não leva em conta o 

dinamismo do termo. Consideramos o termo como uma unidade da língua e, 

portanto, dinâmico e passível de variação e mudança. Por isso, ao propor um 



modelo de definição, reconhecemos que este não pode ser fechado e concebido 

como único. 

Um modelo relevante de definições possibilitaria, portanto, certa homogeneização e 

organização do sub-domínio estudado. Ao definir o termo anel, por exemplo, Jesus 

(2010) estabeleceu que o gênero próximo não fosse retomado como o termo exato, 

mas por meio de uma paráfrase. A autora determinou, também, alguns traços a 

serem inseridos nas diferenças específicas, de acordo com as necessidades do 

campo definitório. A análise resultou no seguinte esquema: 

 

termo-entrada = {[gênero (por paráfrase)] + [diferenças 

(origem/características/localização)]} 

 

A partir deste modelo de definição, foram extraídos e sintetizados os traços 

definitórios do termo anel e enquadrados na tipologia estabelecida: 

 ● gênero (por paráfrase): disco(s) de matéria 

 ● diferenças 

▪ origem: Origem ainda pouco compreendida. Podem resultar da fragmentação de 

um satélite ou podem representar o que restou da formação do planeta que o 

hospeda. 

▪ características: São pequenos corpos constituídos por gelo e grãos refratores, que 

giram, de forma individual, em órbitas concêntricas em torno do plano equatorial dos 

planetas jovianos. 

▪ localização: Órbitas concêntricas em torno do plano equatorial dos planetas 

jovianos. 

 

Resultados Preliminares 

Descrevemos, finalmente, alguns termos da subárea a ser trabalhada já coletados 

por Jesus (2011), que serão usados como ponto de partida para o levantamento de 

novos termos: 

 

Cosmologia 

cosmos  

modelo cosmológico 

modelo platônico de 

Universo 

Universo aristotélico 

modelo geocêntrico  

teoria heliocêntrica 

modelo-padrão 

Universo de Einstein 



Universos de 

Friedmann-Lemaître 

Princípio Cosmológico 

Big Bang 

Singularidade  

Era de Planck  

Era dos Hádrons 

Era dos Léptons 

Era da Radiação  

Era da Nucleossíntese 

Primordial 

Era da Matéria  

Universo Inflacionário 

Big Crunch 

matéria 

matéria exótica 

matéria observada 

matéria bariônica 

matéria bariônica 

escura 

matéria (não bariônica) 

matéria escura 

energia escura  

quintessência 

antimatéria 

buraco de minhoca 

ano-luz 

radiação cósmica 

paradoxo da noite 

escura 

Era da recombinação  

paradoxo de Olbers 

energia de Vácuo 

anel de Einstein 

Universo Euclidiano 

quarks 

matéria 

circumplanetária 

matéria capturada 

matéria Hadrônica 

matéria Hadrônica Fria 

hádrons 

léptons 

deslocamento para o 

vermelho 

anti-quarks 

Bóson de Higgs 
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