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RESUMO

O presente  Projeto  de Mestrado na  área  de  Estudos  de  Tradução tem por objetivo 

apresentar uma proposta de tradução comparativa comentada para Português Europeu da 

seleção de quatro capítulos da obra divulgadora de ciência The Pale Blue Dot – A vision of  

the human future in space, escrito em 1994 e da autoria de Carl Sagan.

Pretende-se dividir este trabalho em dois capítulos distintos. No primeiro capítulo será 

feita uma breve abordagem autobiográfica do autor da obra, o percurso pessoal, literário e 

profissional na sua área de especialização.

No segundo capítulo será explorado o conceito de tradução, o que a atividade envolve,  

o seu sentido polissémico e como o texto científico deve ser abordado segundo um contexto 

de tradução literária versus tradução técnica.

O terceiro capítulo compreenderá,  além de um relatório que engloba os  problemas 

tradutórios encontrados no texto, a discussão das bases teóricas remetentes aos estudos de 

tradução que  serviram como alicerces  para  a  metodologia  adotada e  uma breve análise 

comparativa entre a referida tradução realizada para este projeto e a tradução para Português 

Europeu já existente (2011).

Palavras-chave: Carl Sagan; Divulgação Científica;  The Pale Blue Dot; Tradução
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ABSTRACT

This MA Project  in Translation Studies intends to present a  commented translation 

suggestion into European Portuguese on four selected chapters from The Pale Blue Dot – A 

vision of the human future in space, a work of scientific dissemination, written in 1994 by 

Carl Sagan.

This project will be divided into three main separate chapters. The first chapter will 

provide  a  brief  autobiographic  approach  on  the  book's  author  and  on  his  personal, 

professional and literary career as a man of genuine professional qualification.

The second chapter will entail the exploration of the concept of translation, what the 

activity encompasses, its polysemic meaning and how scientific texts should be approached 

under a technical versus literary translation context. 

In  the  third  chapter  will  encompass  a  discussion  of  the  theoretical  principles  from 

multiple  translation  studies,  that  served  as  the  basis  and  foundation  for  the  applied 

methodology, it will also include a report on the various translation problems encountered 

and a small comparative analysis between the aforementioned translation done within the 

scope of the project and an already existing version of the text in European Portuguese 

(from 2011).

Keywords: Carl Sagan, Scientific Dissemination, The Pale Blue Dot, Translation
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INTRODUÇÃO

O presente projeto de tradução surge no âmbito do Mestrado de Tradução, proporcionado pela 

Faculdade  de  Letras  da  Universidade  de  Lisboa.  Para  a  realização  deste  projeto  optou-se  por 

trabalhar sobre uma obra de divulgação científica, de modo a apresentar uma tradução original de 

um texto maioritariamente científico com um grau médio de tecnicidade inerente,  prosseguindo 

com a exposição de um relatório da tradução realizada.

O  corpus  principal utilizado  neste  Projeto  de  Mestrado  consiste  na  tradução  do  capítulo 

introdutório e dos capítulos I, II e III da obra The Pale Blue Dot: A Vision of the Human Future in  

Space,  publicado  em 1994, da  autoria  de  Carl  Sagan,  o  célebre  astrónomo  e  astrofísico.  Em 

essência,  este  texto,  que  constitui  parte  do  corpus, pretende  demonstrar  como  os  feitos  e  as 

descobertas científicas alteraram a nossa perceção como seres humanos quanto a quem somos, à 

nossa  posição  no  Universo  e  desafia-nos  a  ponderar  o  que  poderemos  alcançar  com  este 

conhecimento obtido.

Embora muitos capítulos do texto se dediquem à exploração do tema do espaço, das viagens 

espaciais e da geologia dos planetas que constituem o Sistema Solar, a finalidade de Sagan é mais 

vasta. O Dr. Sagan defende o uso corrente e a instituição do pensamento crítico como núcleo de 

uma nova forma de pensamento, em que a ciência – e o método científico, por extensão – e a 

racionalização  fornecerão  esperança  e  respostas  ao  ser  humano,  como  alternativa  à  fé,  ao 

misticismo e ao dogma que governam as várias religiões existentes.

A seleção dos capítulos deu-se devido a um número de fatores. Alguns dos fatores principais 

consistem no facto de que, nos primeiros quatro capítulos (desde o capítulo introdutório ao capítulo 

III), Sagan delineia as bases para a sua visão. Sagan demonstra que o ser humano é propicio a impor 

uma determinada autoimportância sobre si, considerando esta perspetiva como arrogante. Segundo 

o próprio, quando o planeta Terra é visto a uma distância muito extensa, a única coisa visível é um 

ponto de luz azul-claro, e é neste ponto azul-claro que recai a filosofia do doutor. Pois a visão de 

que o nosso mundo é tão pequeno, numa escala universal, torna os nossos conflitos irrelevantes e 

demonstra  como  a  importância  autodeterminada  do  ser  humano  é  uma  construção  enganosa  e 

irrealista. Com recurso às descobertas realizadas em ramos da ciência, como a biologia, geologia e 

astronomia, o ego coletivo do ser humano é sujeito a uma série de «grandes rebaixamentos» que 

tornam a sua perspetiva egocêntrica numa perspetiva mais humilde e em conformidade com os 

factos.  Estes  aspetos  enunciados  estão  todos  presentes  e  são  desenvolvidos  com  maior 
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aprofundamento nos capítulos escolhidos para a tradução, daí terem sido selecionados para análise.

 A escolha do texto teve o intuito de contribuir para uma reflexão mais aprofundada e melhor 

analisada  relativamente  aos  aspetos  associados com a  tradução de textos  científicos  de relativa 

tecnicidade, de igual modo, também se pretendeu dar a conhecer aos leitores portugueses a obra de 

Carl  Sagan,  contribuir  para a  divulgação do conhecimento científico em Portugal  e  demonstrar 

porque esta é ainda relevante para o presente.

Para uma melhor  exposição de ideias  e  delineação passo a  passo de como se procedeu e 

abordou este projeto, optou-se por dividir este processo em três capítulos principais, capítulos estes 

que  são  subdivididos  em tópicos  de  discussão  que  exploram e  aprofundam a  análise  realizada 

através de uma exemplificação ou explicação mais extensa e detalhada. No primeiro capítulo será 

abordado o percurso de vida do Doutor Sagan, tanto como autor e cientista, enquanto se pretende 

estabelecer  a  contextualização temporal  e  científico-técnica  do  texto.  É  neste  segmento  que  se 

realizará um enquadramento histórico-cultural da narrativa contida no texto em análise. No segundo 

capítulo será abordado o valor polissémico da tradução e serão discutidas a  tradução técnica e 

literária, e como estas se relacionam com a tradução científica. Por fim, no terceiro capítulo será 

elaborado um relatório sobre os problemas e dificuldades de natureza tradutória que surgiram ao 

longo do processo de tradução. Ainda neste último capítulo será também incluída uma breve análise 

comparativa entre a tradução realizada no contexto do projeto e a tradução já existente da obra, e, 

entre outras questões, serão expostos e discutidos tópicos relativos a problemas de tradução de cariz 

lexical, semântico e sintático.

Durante o processo tradutório, deparou-se com uma tradução para Português Europeu da obra 

escolhida,  intitulada  O Ponto Azul-Claro: Uma Visão do Futuro do Homem no  Espaço (2011), 

tradução da autoria de Augusto Manuel Marques e Jorge Landeck (do Departamento do Física da 

Universidade de Coimbra), das edições Gradiva. Após este achado, o trabalho até então feito foi 

revisto e sujeito a nova análise, sendo realizada uma análise comparativa entre as versões do texto 

(a já existente e a que se realizou no âmbito do projeto).

A metodologia empregue na tradução, e exposta neste projeto, refletirá os passos inerentes ao 

processo  tradutório,  tanto  antes  como durante  a  tradução  do texto.  Serão,  também,  expostas  e 

analisadas  as  respetivas  opções  tomadas  –  tal  como  as  consequências  das  mesmas  –,  a 

contextualização  linguística,  histórica  e  cultural  inerentes  ao  texto,  e  as  competências  e 

conhecimentos tradutórios do próprio tradutor,  sejam estes inerentes ao mesmo ou tenham sido 

adquiridos no decurso do projeto.

No que diz respeito à análise do corpus e da tradução recorreu-se ao apoio de textos da teoria 

da tradução, nomeadamente Christiane Nord e o seu modelo circular do funcionamento do processo 

de tradução, Katharina Reiss e os seus textos relativos ao modelo de análise e à reverbarlização do 

processo tradutório, a teoria do skopos de Hans Vermeer, Eugene Nida com as suas contribuições 
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para a determinação dos fatores de distinção entre traduções, os métodos estranhante e domesticante 

de Friedrich Schleiermacher e, por fim, destaca-se ainda Andrew Chesterman através do seu estudo 

das estratégias de tradução. Considera-se que sejam estas as bases teóricas essenciais utilizadas para 

a  análise  e  tradução  da  obra  em  discussão  e  que  também  foram  fulcrais  na  determinação  e 

justificação das decisões tomadas no processo tradutório.

Os anexos incluídos no final do trabalho correspondem à imagem tirada pela nave espacial 

Voyager 1 – a qual serviu de inspiração a Sagan para a criação da obra – (Anexo I) , a um pequeno 

glossário de terminologia técnica contida no texto (Anexo II), aos capítulos selecionados do texto 

original para a tradução (Anexo III), os mesmos capítulos da versão já traduzida para Português 

Europeu, da editora Gradiva (Anexo IV), e a proposta de tradução realizada no âmbito deste projeto 

(Anexo V).

Ao concluir o projeto, espera-se conseguir avaliar com sucesso o processo tradutório através 

da obra escolhida para análise,  com recurso à metodologia adequada,  determinada no âmbito e 

contexto do texto de partida, espera-se, igualmente, conseguir cumprir os objetivos traçados para 

este projeto de Mestrado.   
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CAPÍTULO I

Carl Sagan: O Homem, o Cientista, o Sonhador

«Imagination will often carry

us to worlds that never were.

 But without it we go nowhere.»

― Carl Sagan,Cosmos (1980)

«The nitrogen in our DNA, the calcium in our teeth, the iron

 in our blood, the carbon in our apple pies were made in the

 interiors of collapsing stars. We are made of starstuff.»

― Carl Sagan,Cosmos (1980)
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1) Carl Sagan: Vida e obra

Carl  Edward  Sagan  (9/11/1934  –  20/12/1996)  foi  um  cientista,  cosmólogo,  astrofísico, 

astrobiólogo, escritor e divulgador científico norte-americano. Sagan foi um antigo professor de 

Astronomia e Ciências Espaciais, tal como foi o diretor do Laboratório de Estudos Planetários na 

Universidade de Cornell, Ithaca, Nova Iorque, nos Estados Unidos da América. Sagan desempenhou 

um papel fundamental na conceção e no desenvolvimento do programa espacial norte-americano. 

Desde  a  década  de  1950,  trabalhou  para  a  NASA como  consultor  e  assessor,  informou  os 

astronautas  da  missão  Apollo, antes  da  sua  partida  para  a  Lua,  e  participou  pessoalmente  nas 

expedições interplanetárias Mariner, Viking, Voyager, Galileo, entre outras.

Carl Sagan foi pioneiro no estudo do efeito de estufa a uma escala planetária, propondo num 

dos seus trabalhos de investigação que a superfície de Vénus sofria de um efeito de estufa, o que 

consequentemente tornou o planeta inóspito. Ele também hipotisou que as mudanças sazonais de 

Marte  seriam causadas  pelas  poeiras  transportadas  pelos  ventos  do  planeta  vermelho  e  que  a 

coloração particular de Titã (Titã possui um tom vermelho, quando vista a olho nú), a maior lua de 

Saturno, se devia à existência de moléculas orgânicas complexas.

O Dr. Sagan era conhecido pelos seus livros de divulgação científica e pela série televisiva 

Cosmos: Uma Viagem Pessoal, a qual teve direito a uma nova realização e seguimento em Março 

de  2014.  Esta  série  televisiva,  com argumento  escrito  pelo  próprio  Sagan,  e  da  sua  coautoria,  

pretendia popularizar a ciência e educar o público quanto ao método científico e como o avanço 

científico é, presentemente, algo precioso para o melhoramento da sociedade e do ser humano. A 

série foi visualizada por mais de quinhentos milhões de pessoas, em sessenta países. O sucesso 

desta foi tal que foi galardoada com um prémio Emmy e um Peabody. De entre as muitas obras do 

Dr. Sagan destacam-se Cosmos (a qual foi publicada de forma a complementar a série televisiva), 

Contacto  (obra adaptada para um filme do mesmo nome, em 1997) e  Os Dragões de Eden, este 

último garantido-lhe um prémio Pulitzer na categoria de «literatura geral de não-ficção».

O trabalho deste professor foi distinguido com condecoração, sendo-lhe atribuídos cerca de 

vinte  e  duas  licenciaturas  honorárias  por  diversas  universidades  americanas  devido  às  suas 

contribuições nos campos da ciência, literatura, educação e na preservação do ambiente. Entre os 

muitos  prémios  atribuídos  a  Sagan,  e  ao  seu  trabalho,  destacam-se  aqueles  atribuídos  às  suas 

descobertas  elaboradas  quanto  às  consequências  de  uma guerra  nuclear  e  quanto  à  corrida  ao 

armamento nuclear. Em adição, tanto a NASA como a  National Academy of Sciences (Academia 

Nacional de Ciência, em Washington DC) premiaram Carl Sagan pelos seus avanços nas áreas da 

cosmologia e astrofísica, em especial pela sua aplicação da ciência no quotidiano e à divulgação da 

mesma.
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Depois de lutar durante dois anos contra uma doença rara da medula óssea (mielodisplasia), 

morreu aos 62 anos de idade, de pneumonia. Carl Sagan inspirou uma geração inteira de entusiastas 

pela ciência, incitando à curiosidade de entender o mundo e o universo em que vivemos. Ainda 

hoje, várias décadas após o seu falecimento, ele é considerado um dos divulgadores científicos mais 

carismáticos e influentes da história, graças ao seu uso de retórica e à sua visão única do mundo e 

do universo.                    

Relativamente à formação académica do Dr. Sagan, é importante referir que esta não foi tão 

linear  como  muitos  julgam  que  possa  ter  sido.  Sagan  graduou-se  em  artes,  em  1954,  na 

Universidade de Chicago, onde fez parte da Sociedade Astronómica Ryerson, onde, por sua vez, 

recebeu honras especiais em ciências no ano seguinte. Após a conclusão do seu mestrado em física,  

em  1956,  tornou-se  doutor  em  astronomia  e  astrofísica  em  1960.  Foi,  então,  após  o  seu 

doutoramento, que Sagan começou a exercer a posição de professor em Havard, onde lecionou e 

conduziu várias investigações científicas até 1968. Ainda em 1968, Sagan juntou-se à Universidade 

de Cornell, em Ithaca, Nova-Iorque, onde, em 1971, foi nomeado diretor do Laboratório de Estudos 

Planetários e permaneceu como diretor associado ao centro de radio-física e investigação espacial. 

Também esteve encarregue de um curso de pensamento crítico na mesma Universidade até à data da 

sua morte, em 1996.

A sua  natureza  especulativa  perturbava  alguns  dos  seus  colegas,  devido às  suas  teorias  e 

discussões abertas relativamente à existência de vida extraterrestre. Achavam-no algo imprudente e 

impulsivo nas suas afirmações, tendo em conta a sua crescente popularidade como figura pública. 

Contudo muitos defendem que a sua impulsividade fazia parte do seu charme.

O Dr. Sagan nunca perdeu uma oportunidade para participar em projetos de investigação e 

exploração espacial. Antes de ser conhecido como divulgador da ciência, distinguiu-se no seu meio 

como um cientista brilhante, fazendo com que os seus pares académicos o aceitassem como o porta-

voz da comunidade científica. Foi graças às suas contribuições que, desde a década de 1950, lhe foi 

permitido  trabalhar  como  assessor  na  NASA,  ajudando  a  cartografar  os  mapas  estrelares  da 

exploração do Sistema Solar.

Sagan teve um papel crucial, invejável até, nas missões de exploração espacial, preparando as 

naves espaciais robóticas e sondas espaciais para as suas expedições. Foi, inclusive, ideia do Dr. de 

enviar  juntamente  com estas  naves  uma mensagem universal  que  pudesse  ser  interpretada  por 

inteligência extraterrestre, caso se cruzasse com as naves. Talvez a mensagem mais famosa que 

Sagan tenha concebido tenha sido o Disco de Ouro, o qual foi colocado no interior das sondas 

espaciais Voyager (Voyager 1 e Voyager 2, respetivamente), em 1977.

A NASA estimava a presença e os contributos de Sagan nas expedições espaciais durante a 

Época Dourada da exploração espacial (que durou desde a década de 1960 até, aproximadamente, 
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1990). Como já foi mencionado, Sagan também fez parte das equipas científicas selecionadas para 

as  expedições  Mariner 2,  Mariner  9,  Voyager  e  Galileo,  chefiou o projeto  Vicking e  chegou a 

trabalhar no projeto Apollo 2, antes de a nave ter partido para a Lua.

Embora Carl Sagan seja mais conhecido pelos seus feitos como divulgador científico, pelo seu 

vasto contributo enquanto assessor na NASA e pela sua investigação sobre a possibilidade de vida 

extraterrestre, alguns dos seus trabalhos mais importantes debruçaram-se sobre o estudo atmosférico 

de Vénus e Marte e sobre as superfícies de certas luas, que, segundo o próprio, poderiam conter 

oceanos subterrâneos.

Os estudos realizados por Sagan foram decisivos para uma compreensão básica da atmosfera 

de  Vénus.  Partindo  da  descoberta  das  elevadas  temperaturas  da  superfície  de  Vénus,  Sagan 

estabeleceu e aperfeiçoou um modelo de efeito de estufa em que se determinou que as temperaturas 

registadas sucediam devido às reações entre o dióxido de carbono, o vapor de água produzido à 

superfície do planeta e a imensa densidade atmosférica, evidências de um planeta sem ar respirável. 

Em 1962, a teoria de Sagan viria a ser confirmada, quando a sonda espacial Mariner 2 foi lançada 

para Vénus, numa missão para verificar as condições superficiais do planeta. A sua teoria de que as 

mudanças  sazonais  de  Marte  ocorriam devido  a  poeiras  transportadas  por  ventos  atmosféricos, 

também, viria mais tarde a ser confirmada pelas naves Mariner 9 e Vicking.

 

Como foi referido em parágrafos anteriores, Carl Sagan foi uma figura pública que, embora 

tenha realizado inúmeras contribuições para o avanço da ciência e da exploração espacial, este foi 

melhor conhecido e recordado pelos seus esforços como um divulgador e polarizador da ciência e 

do  método  científico.  Entre  os  muitos  projetos  de  divulgação  científica  em  que  participou, 

destacam-se alguns de relativa importância. É o caso do projeto SETI (Search for Extraterrestrial  

Intelligence),  que  apelou  à  comunidade  científica  para  que  procurasse  os  céus  por  sinais 

provenientes de formas de vida potencialmente inteligentes, através do uso de radiotelescópios. A 

aceitação por parte da comunidade científica quanto ao projeto deveu-se ao facto de Sagan ter 

conseguido publicar na revista Science uma petição de defesa pelo projeto, a qual foi assinada por 

70 outros cientistas, entre os quais  sete vencedores do Prémio Nobel.

Também há que fazer uma breve menção ao relatório TTAPS, que (no contexto da Guerra 

Fria) pretendia uma consciencialização da opinião pública, alertando para os perigos de uma guerra 

nuclear, de como a destruição causada por guerras deste tipo destabilizaria o equilíbrio de vida no 

nosso  planeta  e  daria  origem  a  um  inverno  nuclear  com  uma  percentagem  muito  baixa  de 

sobrevivência.   

No entanto, quando se fala de Carl Sagan, como divulgador da ciência, há que salientar o 

tremendo sucesso que a sua popular série de televisão teve. Cosmos: Uma Viagem Pessoal foi uma 
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série televisiva de treze episódios, produzida pelo estúdio televisivo PSB, que abrangeu um vasto 

leque de tópicos e temas científicos de discussão: desde o lugar do ser humano no universo, até à 

origem da vida,  usando casos particulares  da história  do ser humano e do desenvolvimento da 

ciência como pontos de partida paralelos para elaborar e desenvolver certas questões temáticas em 

simultâneo.

Sagan viu a necessidade desta série televisiva para educar e informar o público geral sobre o 

importante papel da ciência e da tecnologia na vida quotidiana.  Segundo o próprio,  o seguinte 

excerto corresponde à razão principal que levou à criação da série televisiva:

«We've arranged a global civilization in which the most crucial elements — transportation, communications, 

and all  other industries; agriculture, medicine, education,  entertainment,  protecting the environment;  and 

even the key democratic institution of voting, profoundly depend on science and technology. We have also 

arranged things so that almost no one understands science and technology. This is a prescription for disaster. 

We might get away with it for a while, but sooner or later this combustible mixture of ignorance and power is  

going to blow up in our faces.»

Carl Sagan,The demon-haunted world: science as a candle in the dark. (1995), p. 26

Grande  parte  do  sucesso  da  série  foi  devido  à  influência  do  Dr.  Sagan,  não  só  como 

apresentador da mesma, mas principalmente como coprodutor e coautor da mesma, juntamente com 

a colaboração de Ann Druyan e Steven Soter. O grande fator que cativou tantos a assistirem a esta 

série televisiva foi o discurso e retórica de Sagan. A sua capacidade de transmitir ideias de uma 

forma clara, não-complicada e eloquente permitiu que um público geral e não especializado pudesse 

compreender  –   e,  mais  importante,  aprender  –   conceitos  técnicos  e  específicos  com relativa 

facilidade. Esta capacidade advém da própria dificuldade que Sagan sentiu ao estudar e ao aprender 

estes mesmos conceitos nos seus tempos como estudante.

A maior parte do dito «génio» de Sagan, como muitos lhe atribuíam, não era mais do que 

trabalho e dedicação aos estudos. O próprio Dr. admitiu que apenas era um bom professor porque o 

processo  de  aprendizagem  nem  sempre  foi  fácil  para  ele.  Enquanto  alguns  dos  seus  colegas 

apreendiam a  teoria  quase  instantaneamente,  ele  tinha  de  se  esforçar  para  a  compreender.  Ao 

recorrer às suas memórias de estudante, Sagan decide aplicar os mesmos passos como estratégia no 

seu discurso, é assim como ele consegue explicar conceitos difíceis de forma clara e simples de 

compreender. Com este aspeto em mente, é evidente o tipo de estratégia que Sagan incluiu no seu 

discurso.  Ao decompor  conceitos  elaborados  e  de  compreensão difícil  procurava  reestruturar  a 

teoria por detrás dos conceitos, usando componentes mais simples e de compreensão mais acessível, 

tornando o conhecimento que se julgava que apenas génios  catedráticos  entenderiam em senso 

comum.

Contudo, este aspeto é apenas uma pequena parte do que fazia o discurso e visão de Sagan 
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serem tão analíticos, mas ao mesmo tempo tão místicos. Acima de tudo, partindo duma análise à sua 

retórica, o Dr. Sagan é um contador de histórias. É com base nesta faceta de Sagan que se destaca a 

essência do seu discurso, é o que nos atrai e cativa, e nos faz sonhar da mesma forma que Sagan 

sonhava. É a partir deste recurso estilístico que Sagan, recorrendo à história do nosso mundo, dos 

nossos  antepassados,  recorrendo a  factos  científicos  e  a  ponderações,  hipóteses,  pensamentos  e 

questões retóricas da posição humana no universo – e o seu valor – constrói textos que nos desafiam 

a pensar, a imaginar e a permitir que a sua mensagem nos influencie. É aqui que reside a magia das 

suas palavras, o encanto da sua imaginação e a maravilha da sua visão singular.                

Como já foi referido, o trabalho e dedicação de uma vida do Dr. Sagan valeu-lhe o respeito e 

admiração não só da comunidade científica,  mas também do público geral.  O seu trabalho nas 

diversas áreas científicas de investigação em que esteve envolvido garantiram-lhe uma quantidade 

incrível  de  prémios  e  condecorações.  Após  trabalhar  em vários  projetos  da  NASA,  a  própria 

organização entregou-lhe as medalhas por Feito Científico Excecional, e, por duas vezes, foi-lhe 

entregue a medalha por Serviço Público Notável, tal como foi condecorado com o prémio Apollo da 

NASA.

Pelas suas contribuições no campo do desenvolvimento da ciência planetária, pelo seu estudo 

elaborado sobre as atmosferas e superfícies planetárias, a história do nosso planeta, e como um 

cientista  formado  em  astronomia  e  biologia,  o  Dr.  Sagan  foi  condecorado  com  o  prémio 

Astronómico John F.  Kennedy e o prémio Masursky,  pela  Sociedade Astrológica Americana,  o 

prémio do 75º Aniversário do Clube de Exploradores (Explorers Club 75th Anniversary Award) e a 

medalha Konstatin Tsiolkovsky, pela Federação de Cosmonautas Soviéticos.

Adicionalmente, graças às suas capacidades como orador de cativar a mente e imaginação de 

milhares de pessoas, de conseguir explicar com sucesso conceitos técnicos de difícil compreensão 

ao público geral, como divulgador da ciência e devido ao seu enorme sucesso ao comunicar as 

maravilhas da ciência com o mundo, Carl Sagan foi distinguido com o prémio mais prestigiado da 

National Academy of Sciences, a medalha do Bem-Estar Público.

Em  vida  também  foi  eleito  presidente  da  Divisão  de  Ciências  Planetárias  da  Sociedade 

Astronómica Americana, do Sector de Ciências Planetárias da União Geofísica Americana e do 

Setor  de  Astronomia  da  Associação Americana  do Progresso  Científico.  De igual  modo,  o  Dr. 

Sagan, durante doze anos, foi diretor-chefe e esteve encarregue de um projeto pioneiro dedicado à 

investigação planetária e ao registo dos achados, o projeto Icarus. Para finalizar esta exposição, é 

relevante mencionar que o Dr. Sagan foi o cofundador e presidente da Sociedade Planetária, o maior 

grupo do mundo de entusiastas e estudiosos do espaço, com mais de 100 000 membros.

Para terminar esta parte introdutória do percurso de vida, dos feitos e obras do autor, deixa-se 
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em seguida uma nota da autoria de Ann Druyan, a sua terceira e última cônjuge,  publicada no 

décimo aniversário do seu falecimento:      

«Chances are, if you have come here to join me in an act of remembrance on this tenth 

anniversary of Carl’s death, you are already well aware of the numerous scientific and cultural  

achievements of the man. It is likely that you know he played a leading role in the exploration of 

our solar system, that he added to our knowledge of the atmospheres of Venus, Mars and the  

Earth, that he opened the way to new branches of scientific investigation, that he attracted more  

people  to  the  scientific  enterprise  than  perhaps  any  other  human  being  and  that  he  was  a 

conscientious citizen of both the Earth and the cosmos. Maybe you are one of the many who were  

nudged into a different life trajectory by the gravitational pull of something he said or wrote or  

dreamt. In my biased estimation, he was a world historical figure who beckoned us to leave the 

geocentric,  narcissistic,  “supernatural” spirituality of our childhood behind and to embrace the 

vastness – to come of age by taking the revelations of the modern scientific revolution to heart. »  
Ann Druyan, 2006     

(https://anndruyan.typepad.com/the_observatory/2006/12/index.html)
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CAPÍTULO II
A Tradução aliada à Ciência

≪Nothing in life is to be feared, it is only to be understood.
Now is the time to understand more, so that we may fear less.≫

–Marie Curie, Our Precarious Habitat (1973)

«If you're scientifically literate, the world looks very
different to you and that understanding empowers you.»

–Neil deGrasse Tyson, New York Times, “If I were President” (2011)
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Antes de se partir para a exposição e análise da metodologia, e da resolução dos problemas de 

tradução, julgou-se pertinente estabelecer um curto capítulo intermédio. Neste capítulo, pretende-se 

estabelecer um paralelo entre a ciência e a tradução, como ambas se relacionam e contribuem para a 

divulgação e propagação do conhecimento, como a relação que partilham é relevante no contexto 

do presente projeto e como todos estes aspetos estão correlacionados com a obra em análise,  The 

Pale  Blue  Dot.  Sendo esse  o  objetivo  deste  capítulo,  determinou-se  que  seria  apropriada  uma 

exposição e desenvolvimento de certos temas, nomeadamente, explorar o conceito de tradução, o 

que  a  atividade  envolve  e  o  seu  sentido  polissémico;  posteriormente  estabelecer-se-á  uma 

comparação  entre  tradução  literária  e  tradução  técnica  e  como esta  última  se  relaciona  com a 

tradução do texto científico.

A tradução  como atividade  intra  e  interlinguística  existe,  e  permaneceu  necessária  até  ao 

presente, simplesmente porque o Homem fala diversas línguas. A tradução nasceu da vontade e da 

necessidade inerente que o ser humano possui de comunicar com outros povos de língua e cultura 

diferentes à sua própria língua e cultura, sendo que esta necessidade desenvolveu-se até se tornar 

numa  área  de  estudo  pluridisciplinar.  No  entanto,  com  o  avançar  dos  séculos  e  com  o 

aprofundamento dos estudos de tradução, a tradução como atividade recebeu definições diferentes 

de acordo com os diversos catedráticos que a  estudavam. Muitas destas definições de tradução 

entravam em conflito  entre  si,  isto  é,  contrariavam-se.  Isto  acontecia,  pois  vários  académicos 

determinavam que a tradução deveria ser  orientada segundo uma linha de pensamento ou tarefa 

específicas. Enquanto uns atribuíam maior importância a uma linha de pensamento direcionada para 

a busca pela tradução ideal,  outros delineavam que a tradução deveria ser abordada e estudada 

quanto à sua funcionalidade entre equivalentes interlinguísticos, entre diversas outras interpretações 

existentes.

Como  é  possível  deduzir,  é  provável  que  as  definições  de  tradução  existentes  sejam tão 

numerosas  quanto  as  pessoas  que  a  estudaram.  Estas  variações  ocorrem devido  a  um variado 

número de fatores: o material literário traduzido pode variar segundo a sua natureza (prosa, poesia, 

texto técnico, contos infantis, entre outros); a finalidade da publicação de um texto também pode 

variar  segundo  diversos  fatores;  bem  como  podem  oscilar  as  necessidades  do  público-alvo, 

dependendo mediante o texto e o propósito da sua publicação – fatores estes que serão analisados 

posteriormente, num período de análise textual face à obra escolhida. Adicionalmente, a tradução é 

um fenómeno temporal  que opera de acordo com as necessidades  e preferências  estilísticas ou 

tipográficas da perspetiva temporal em que é produzida. Por essa razão, muitas traduções realizadas 

em épocas passadas deixam de ser consideradas aceitáveis em gerações futuras.

Para comprovar o valor polissémico da tradução, serão abordadas sete definições de tradução 

estabelecidas por diversos autores e tradutores dos séculos XIX e XX, mencionados por Nida, em 
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Toward a Science of Translating (1964).

Como primeiro  exemplo,  Nida refere  Procházka (Nida,  1964:  161),  e  este  menciona  que, 

segundo este autor, uma boa tradução só pode ser obtida se o tradutor cumprir certos requerimentos. 

Segundo Procházka são eles os seguintes: o tradutor deve compreender a obra original temática e 

estilisticamente;  o  tradutor  deve  superar  os  problemas que  advém da diferença  entre  estruturas 

linguísticas; o tradutor deve reconstruir as estruturas estilísticas na sua produção textual.

Relativamente à  tradução de poesia,  Jackson Mathews refere:  «One thing seems clear: to  

translate a poem whole is to compose another poem. A whole translation will be faithful to the  

matter, and it will approximate the form of the original; and it will have a life of it's own, which is  

the voice of the translator.» Ainda referentemente à tradução de produções poéticas,  Richmond 

Lattimore oferece uma perspetiva que se debruça sobre esta mesma atividade, mas, contrariamente 

a Mathews, fá-lo segundo os princípios fundamentais pelos quais a tradução de poesia grega deve 

ser efetuada: «to make from the Greek poem a poem in English which, while giving a high minimum  

of meaning of Greek, is still a new English poem, Which would not be the kind of poem it is if it  

were not translating the Greek which it translates.»

Em contrapartida, William A. Cooper apresenta uma abordagem realista e que remete para os 

problemas de tradução encarados na tradução da forma e do conteúdo de um poema, e como a 

adesão de um ou do outro pode resultar na erradicação do espírito do poema. Na resolução destes 

problemas tradutórios, ele propõe:  «If the language of the original employs word formations that  

give rise to insurmountable difficulties of direct translation, and figures of speech wholly foreign,  

and hence incomprehensible in the other tongue, it is better to cling to the spirit of the poem and  

clothe it in language and figures entirely free from awkwardness of speech and obscurity of picture.  

This might be called a translation from culture to culture.»

Independentemente dos problemas específicos da tradução de textos poéticos, toda a tradução 

visa um ato de comunicação. Esta pretende replicar, transmitir, comunicar uma mensagem a um 

público.  Por  esta  razão  considera-se  que  a  finalidade  principal  da  tradução  seja  a  resposta  do 

recetor, seja a tradução de prosa ou de poesia. É segundo estes termos que Leonard Forster define a 

tradução,  como atividade comunicativa,  determinando maior  relevância ao impacto da tradução 

como o derradeiro propósito desta atividade. Estipula Forster que uma boa tradução é: «one which 

fulfills the same purpose in the new language as the original did in the language in which it was  

written.»

Apesar  da  grande  variedade  de  definições  para  o  termo «tradução»,  parece  existir  algum 

consenso relativamente à sua aplicação na transferência de equivalência. C. W. Orr oferece o seu 

ponto  de vista  ao equiparar  a  atividade  à  composição de uma pintura:  «“the  painter  does  not  

reproduce every detail of the landscape” – he selects what seems best to him. Likewise for the  

translator, “It is the spirit, not only the letter, that he seeks to embody in his own version”.»
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Finalmente, Nida termina esta exposição ao enunciar a opinião de Oliver Edwards, o qual 

partilha  um  ponto  de  vista  semelhante  ao  relatado  no  parágrafo  anterior.  Edwards  enuncia  o 

seguinte: «We expect approximate truth in translation... What we want to have is the truest possible  

feel of the original. The characters, the situations, the reflections must come to us as they were in  

the author's mind and heart, not necessarily precesily as he had them on his lips».

 Através desta exposição de diversas definições e observações relativamente à tradução, desde 

as suas funções e como esta deve ser adaptada mediante a operação desejada, foi possível esclarecer 

que não existe  tal  conceito  como uma tradução perfeita.  Embora inúmeros  académicos tenham 

ocupado o seu tempo a tentar definir regras e métodos de abordagem, com o intuito de facilitar a 

tarefa tradutória e alcançar uma tradução perfeita, a polissemia conceptual do termo demonstra que 

a tradução é um processo complexo, sujeito à ocorrência de problemas específicos, em grande parte, 

de  carácter  linguístico  e  cultural,  que  exigem  do  tradutor  um  espectro  de  conhecimentos  e 

competências a vários níveis. Este é um dos fatores principais pelos quais a Ciência e a Tradução 

tiveram uma relação inicial atribulada.

 Até ao século XX, as discussões teóricas sobre tradução debruçavam-se principalmente sobre 

questões relacionadas com a tradução literária, enquanto a tradução científica e técnica era posta em 

segundo plano. Tal acontecia devido ao papel atribuído ao tradutor: os tradutores de textos literários 

eram  vistos  como  profissionais  talentosos  com  especial  aptidão,  criatividade  e  engenho.  Em 

contrapartida, o tradutor de textos científico-técnicos era visto como um trabalhador mecânico, que 

as  poucas  situações  problemáticas  que  teria  de  enfrentar  seriam apenas  questões  remetentes  a 

terminologia específica facilmente solucionadas  com recurso a  equivalentes  preestabelecidos  na 

língua de chegada.  Eventualmente,  no século XX, o interesse pela tradução científica e técnica 

começou a propagar-se, e, presentemente, tem gradualmente vindo a ganhar uma posição de relevo.

No entanto, em oposição à dicotomia da tradução literária e técnica, foi em tempos proposta a 

diferenciação entre tradução literária (como relativa a textos com valor estético, mas sem utilidade 

prática) e tradução pragmática (como relativa a textos com utilidade prática mas sem valor estético). 

Mas esta classificação é fraca, pois este modelo não tem em consideração um variado número de 

fatores importantes; fatores como a tradução de textos religiosos, uma área de elevada dificuldade 

de interpretação em que é necessário ter  conhecimentos muito aprofundados sobre determinada 

religião ou sobre o próprio texto,  assim como as diversas abordagens de tradução possíveis  na 

tradução de textos pertencentes à área de humanidades, uma área em que as considerações que 

separam a estética e a pragmática tornam-se, por vezes, indefinidas. Portanto, infere-se que uma 

tradução “especializada” opera dentro de uma área de conhecimento específico, seja esta jurídica, 

financeira,  comercial,  entre  outras;  ou  seja,  adotar  uma  tradução  pragmática  ou  tradução 

especializada já pressupõe uma tradução técnica, científica, jurídica, financeira, comercial, médica, 
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etc. Estabelece-se assim que é a tradução científica pertence ao grupo de traduções de especialidade, 

é por isso que se faz regularmente a ligação entre tradução científica e tradução técnica, também 

referida como tradução científica e técnica. 

É de referir que, segundo Henry Fischbach, em Translation, The Great Pollinator of Science  

(1993), a ciência, em sentido lato, é constituída por conhecimento formulado e sistematizado que é 

aceite, organizado e que remete para a descoberta de verdades universais ou para o funcionamento 

de leis universais. Deste modo, infere-se que a importância da tradução da ciência, como forma de 

transferência do conhecimento, torna-se evidente. Na verdade, a tradução já ajudou a dar forma e a 

estabelecer textos clássicos de importância cultural em inúmeras ocasiões no decurso da história da 

nossa cultura literária,  um dos exemplos  mais  conhecidos e  possivelmente de maior  relevância 

histórica é o caso da Bíblia do Rei Jaime (King James Bible) e a Bíblia de Lutero, produzida por 

Martinho Lutero.  Mas,  nesse caso,  pode-se  levantar  a  pergunta:  qual  a  abordagem a  tomar  na 

tradução de um texto científico, dentro do tópico da “tradução literária versus tradução técnica”?

 A ciência pode ser classificada segundo três ramos principais: 1) as ciências abstratas, que 

estudam áreas  de conhecimento intangíveis  (matemática,  metafísica,  logística,  etc.);  2)  ciências 

naturais, as quais se debruçam sobre o mundo natural, tanto o mundo vivo como o morto (física, 

química,  medicina,…)  e  o  que  existe  fora  da  nossa  natureza  (astronomia,  cosmologia  e  áreas 

adjacentes às mesmas);  3) ciências humanas, as quais estudam o raciocínio humano, como nos 

relacionamos e agimos como um coletivo e individualmente (psicologia, sociologia, economia etc.). 

Assim, à luz da informação relatada nestes últimos parágrafos, presume-se que ambas as vertentes 

(literária e técnica) oferecem obstáculos no processo tradutório, os quais influenciaram o produto 

final: se por um lado a má tradução de um romance pode trazer severas reprovações de críticos e do 

público-geral,  por  outro  um  manual  mal  traduzido  terá  consequências  igualmente  adversas  e 

negativas. 

Cada  área  profissional  (trate-se  de  áreas  de  especialidade  ou  literárias)  utiliza  diferentes 

jargões e não existe um só dicionário capaz de explicar todos os termos usados em todas estas áreas. 

Mesmo com dicionários especializados que definem e explicam o teor mais técnico de expressões e 

termos que pertencentes a determinadas áreas, os termos técnicos muitas vezes caem em desuso por 

serem substituídos por outros, devido ao avanço da tecnologia e possivelmente da língua. Assim, o 

tradutor tem que se atualizar constantemente. Neste sentido, mais do que um intermediário entre 

duas línguas, o tradutor assume também a posição e atitude de um crítico, transmissor de técnicas, 

de ideias e de conhecimento corrente. 

É  aí  que  reside  a  diferença  entre  estas  vertentes.  Cada  tipo  de  tradução  desta  dicotomia 

(literária  e técnica) possui as suas dificuldades e especificidades, e ambas exigem conhecimentos 

profundos  não  só  de  língua,  cultura  e  da  época,  mas  também  de  terminologia,  vocabulário 

especializado,  entre  outros  fatores.  Embora  se  considere  que  na  tradução  técnica  o  processo 
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tradutório tome um rumo mais linear, que este exija uma maior fidelidade informativa e que este 

seja limitado por terminologia e fraseologia muito próprias,  em várias instâncias,  a criatividade 

exigida aos tradutores técnicos pode libertar o tradutor e o texto destas restrições. Por exemplo, na 

tradução de um manual de instruções o texto que se pretende produzir  consistiria normalmente 

numa lista de indicações que não colocam grandes problemas linguísticos ou estilísticos, embora 

ainda seja necessário ter um bom conhecimento do vocabulário técnico específico. 

Em contrapartida,  considere-se  o  texto  a  traduzir  como  um ensaio  científico.  Poder-se-ia 

associar um determinado rigor e objetividade a um texto deste tipo (do domínio científico), um fator 

que poderia  por  em causa a  componente literária,  geralmente ligada à  criatividade,  pelo que o 

melhor seria entregar o trabalho de tradução a um especialista na matéria. Em outras instâncias, 

existem obras literárias de ficção e não ficção (como por exemplo em romances policiais)  que 

requerem uma fidelidade informativa mais rigorosa e cuidada, em que a aplicação de determinado 

jargão e vocabulário especializado é necessária para que o texto seja credível e factual. Ou seja, 

além  de  se  aplicar  a  metodologia  tradicional  na  abordagem  de  uma  obra  literária,  existem 

segmentos em que é necessário pesquisar e estudar uma área ou dos termos de especialidade.

Neste  sentido,  embora  seja  comum que a  metodologia  empregue  na  tradução científica  e 

técnica  siga  um  padrão  restrito  e  limitado,  verifica-se  que  em  certos  casos,  se  determinadas 

variáveis o permitirem, a abordagem da tradução ao texto científico permite uma expressão mais 

livre e criativa, afastando-se da ideia generalizada de que a tradução científica e técnica é restrita e 

unilateral.  Em adição,  tendo  em conta  que  o  texto  a  ser  discutido  neste  projeto  (um texto  de 

divulgação científica maioritariamente expositivo-argumentativo, com breves sequências narrativas 

e com instâncias de reflexão), considera-se que The Pale Blue Dot apresenta desafios e problemas 

específicos aos dois tipos de tradução.

No entanto,  quanto  ao  que  diz  respeito  à  análise,  metodologia  aplicada  e  à  resolução  de 

problemas de tradução relativos ao texto e às versões de tradução, estes tópicos serão desenvolvidos 

em seguimento, no Capítulo III.
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CAPÍTULO III

Relatório de Tradução de The Pale Blue Dot –
Processo Tradutório, Metodologia de Tradução e 

Análise

«Ai dos feitores de traduções literárias que, ao traduzir

cada palavra, enfraquecem o sentido! Este é bem

o caso em que  se pode dizer que a letra mata

e o espírito vivifica.»

– Voltaire, Lettres Philosophiques (1778)
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Após a exposição e desenvolvimento do tópico da tradução aliada à ciência, pretende-se agora 

dar início ao relatório de tradução do texto em questão. Neste presente relatório pretende-se refletir 

sobre  o  processo  tradutório  e  a  metodologia  utilizada  na  resolução  de  certas  dificuldades  e 

problemas que surgiram na tradução de The Pale Blue Dot – A vision of the human future in space  

(1994), da autoria de Carl Sagan.

É de relativa importância referir que existe uma tradução oficial desta obra para Português 

Europeu,  de nome  O Ponto Azul-Claro – Uma Visão do Futuro do Homem no Espaço (2011), 

traduzido por Augusto Manuel Marques e Jorge Landeck – ambos, elementos do Departamento de 

Física da Universidade de Coimbra – publicado pela Gradiva Publicações,  S.A. Como tal,  será 

realizada uma abordagem comparativa entre a tradução já existente da obra – a partir deste ponto 

designada como tradução da Gradiva – e a tradução parcial realizada no âmbito deste projeto. Devo 

mencionar que a escolha da tradução do prólogo e dos capítulos 1 a 3, para este projeto, deve-se à 

extensão total da obra original (22 capítulos, com sensivelmente 340 páginas no total) e por estes 

quatro  capítulos  terem um conteúdo variado para  discussão,  debate  e  argumentação de aspetos 

tradutórios.

As  dificuldades  encontradas  e  registadas  incidiram  sobre  grupos  de  questões  lexicais 

(principalmente,  mas  não  exclusivamente,  casos  de  léxico  de  especialidade),  questões  léxico-

semânticas  e  questões  culturais.  Sendo  assim,  pretende-se  proceder  com  o  esclarecimento  da 

metodologia  aplicada,  de  modo  a  dar  a  conhecer  as  medidas  que  antecederam  a  tradução 

propriamente dita, tal como se pretende estabelecer transparência quanto às decisões tomadas que 

levaram à adoção das estratégias usadas, isto tendo em conta o contexto técnico-científico, histórico 

e cultural inerentes à obra.

Para esse efeito, o plano estabelecido para este relatório de tradução estipula que este será 

dividido em duas partes. Uma primeira parte em que será evidenciada a metodologia escolhida e as 

bases teóricas que a justificam – baseando a fundamentação dos argumentos em estudos e textos de 

autores e académicos especialistas nas áreas da teoria e dos estudos de tradução –; adicionalmente, 

ainda nesta  primeira parte,  será também desenvolvido o conceito de estratégia  de tradução. Na 

segunda parte serão relatados exemplos concretos de problemas de tradução e as ações tomadas 

para a sua resolução.

É de mencionar ainda que a primeira parte será subdividida em três pontos, para que, numa 

primeira instância, se possa estabelecer os parâmetros a delinear e executar antes de dar inicio à 

atividade  tradutória  (fazendo  recurso  às  bases  teóricas  já  estabelecidas  por  Katharina  Reiss, 

Christiane Nord e Hans Vermeer); numa segunda instância será argumentada a posição relativa da 

metodologia  implementada  (através  dos  argumentos  usados  por  Eugene  Nida  e  Friedrich 

Schleiermacher); numa terceira onde serão, então, abordadas as estratégias de tradução e como se 

pode definir tal conceito (com recurso aos estudos elaborados por Andrew Chesterman).
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3.1) O Processo Tradutório

3.1.1) Antes da tradução

Segundo a linha de pensamento do filósofo alemão do século XIX, Friedrich Nietzsche, existe 

uma correlação intrínseca entre  intelecto,  linguagem e a verdade.  Nietzsche propunha que só é 

possível  ter  acesso  à  verdade  através  da  linguagem,  isto  porque a  linguagem opera  como um 

instrumento que representa os conceitos apreendidos e a realidade em si.

A linguagem é  a  faculdade  da  expressão  e  da  comunicação,  cujo  propósito  principal  é  a 

comunicação entre agentes e cuja origem advém da expressão (verbal e não-verbal) de pensamentos 

(racionais ou não) através da articulação dos mesmos. A linguagem organiza a nossa vida, tal como 

a informação captada pelos nossos sentidos, e também desempenha um papel importantíssimo nas 

relações de natureza social. Pode-se afirmar com certeza que é ela que constrói e modela o nosso 

mundo e a nossa realidade.

Embora  a  natureza  da  linguagem  seja  universal,  a  realidade  vivida  e  experienciada  em 

diferentes países varia imenso. O resultado desta variação linguística entre culturas pode dar origem 

a expressões  idênticas, ou quase idênticas, de uma mesma experiência/ realidade, tal como se pode 

suceder  o  caso  de  numa  determinada  língua  não  existir  uma  forma  de  expressar  determinada 

experiência/ realidade que existe noutra língua – e interprete-se língua, neste contexto, como um 

sistema de signos comuns a um povo e/ou a uma cultura e que constitui  o seu instrumento de  

comunicação.  Chama-se  comummente  a  este  último  caso  mencionado  de  intraduzíveis.  Este 

fenómeno acontece, pois acontece que se pode interpretar a linguagem em ação como um processo 

de  significação  da  realidade,  consequentemente,  isso  sugere  que  enunciar  uma  realidade  é 

equiparável  a  traduzi-la.  E  dentro  de  uma  língua  ou  cultura  regem  diferentes  normas  que 

simultaneamente permitem e limitam a expressão de experiências e realidades particulares a esses 

países, línguas ou culturas.

Devido à natureza das oscilações linguísticas impostas por fronteiras geográficas, é correto 

afirmar que a atividade de tradução é, até certo ponto, um trabalho de interpretação. Ora, foi a partir  

desta vertente de pensamento que nasceram áreas do saber como a hermenêutica, a teoria e treino da 

interpretação. Consequentemente, certos catedráticos partilharam as suas próprias interpretações do 

que era a tradução e como esta deveria ser realizada: desde a noção de que a tradução consiste em 

reproduzir  na  língua  de  chegada  um equivalente  natural  mais  próximo  possível  da  mensagem 

original (segundo o sentido e estilo do original) (como enuncia Nida); até à noção de que a tradução 

resulta de uma interpretação de signos verbais  por meio de uma outra língua (interpretação da 
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autoria de Roman Jakobson).

Presentemente,  as  modalidades  de  tradução  evoluíram,  já  não  estão  restringidas  a  apenas 

modalidades  orais  e/ou  escritas,  agora  também  há  meios  audiovisuais,  adaptações,  traduções 

automáticas  e  indiretas.  Com  esta  evolução  surgiram  diferentes  propósitos  (ou  tipologias)  da 

tradução,  fatores  que  contribuíram para  mudança  da componente  sociolinguística  (a  fiabilidade 

textual,  a  consciência  linguística  para  diferenças  dialetais,  níveis  de  linguagem,  graus  de 

literalidade, entre outros aspetos). Porém, um elemento não se alterou, a ligação íntima – mas não 

mecânica – entre língua e pensamento.  A prova disso é que nenhum de nós produz com igual 

eficácia numa qualquer outra língua. Segundo a hipótese proposta por Edward Sapir e Benjamin 

Whorf (geralmente abreviada para «a hipótese Sapir-Whorf»), é-nos sugerido que um autor não 

português  não  consegue  replicar  uma  forma  de  pensamento  contida  num  texto  de  um  autor 

português, porque as pessoas que vivem sob as normas e mecânicas especificas de uma cultura 

operam segundo universos mentais muito distintos, e a expressividade de um autor é, por sua vez, 

limitada (possivelmente até determinada) pelas diferentes línguas que falam.  

Na tradução, existe, portanto, um diálogo contínuo entre dois momentos no tempo, o presente, 

e o passado, um outro tempo que remete para outros fatores socioculturais, outros valores e outras 

formas de pensamento. Com este aspeto em mente, conclui-se que a linguagem é um fenómeno 

temporal, tal como o é a linguagem escrita. A tradução é algo do presente para o presente, embora 

faça uso das obras do passado com a finalidade de atualizar o conhecimento nelas contido e «vesti-

las» de acordo com o gosto/ pensamento do presente – metáfora utilizada por Nicolas D'ablancourt 

(1606 – 1664),  Traslation, History, Culture. A Sourcebook  (1992). O estado da língua impede o 

envelhecimento da tradução como atividade de comunicação interlinguística ou como atividade de 

proliferação de obras literárias e do conhecimento.

Em termos gerais, a tradução dá vida a um texto. Mantém os textos e as obras literárias, tanto 

as do presente como do passado, em circulação para a leitura, estudo e lazer do público-geral. O que 

implica que os textos que não são traduzidos e «renovados» estão condenados a desaparecer no 

esquecimento da memória coletiva humana. Contudo, ao traduzir um qualquer texto ou obra, há que 

ter  em atenção certos aspetos  a priori ao ato tradutório.  O conteúdo das obras deve ser lido e 

analisado à luz de determinadas variáveis contextuais inerentes à obra em questão. De que tipo de 

texto se trata? É um texto expositivo/explicativo? Ou será um texto argumentativo? Que função 

pretende  exercer?  Pretende  informar,  formar,  influenciar,  entreter?  O  autor  pretende  transmitir 

algum tipo de mensagem? Qual será o público-alvo a que a obra se destina? Estará a obra bem 

adaptada  para  o  seu  público-alvo?  Todas  estas  variáveis,  e  muitas  outras,  devem  estar 

constantemente presentes durante uma análise textual.

Assim,  o contexto representa um dos elementos  que condicionam o processo de tradução. 

Mas, sendo a tradução um processo de comunicação mediado por um tradutor, envolvendo pelo 
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menos duas línguas, o resultado final do processo tradutório causará uma mudança no conteúdo ou 

até na natureza da mensagem. Isto porque o emissor (o autor) ao produzir um texto está a embuti-lo  

com os seus conhecimentos, as suas expetativas e a sua perceção da realidade, elementos estes que 

diferem dos do recetor primário (o tradutor). Portanto, o ato de traduzir tem implicações na língua 

de chegada (LC) e na cultura de chegada (CC), os textos são modificados no processo, há uma 

assimilação  linguística  e  cultural  que  pode  distorcer  a  mensagem,  impossibilitando  um ato  de 

comunicação ideal.

De acordo com estes dados, uma análise destes elementos ajudará a determinar o sentido de 

um texto. A interpretação  de um texto deve ser feita tendo em conta a presença do autor como 

sujeito, como elemento de uma determinada identidade social que é parte integrante do discurso.

Todos estes fatores apresentados e discutidos nos parágrafos anteriores são corroborados por 

Katharina Reiss e por Christiane Nord, nas obras  Type, Kind and Individuality of Text: Decision  

Making in Translation (1971) e Text Analysis in Translation (1991), respetivamente.

Segundo  Reiss,  as  diferenças  entre  as  realidades  vividas/  experienciadas  entre  emissor  e 

recetor são as causas principais pelas quais ocorrem mudanças intencionais, e não-intencionais, no 

processo de tradução.

Nas suas palavras de Reiss:

«In  order  to  be  able  to  establish  this  intention  the  translator  receives  significant  assistance  if  he  

determines to which text-type and text-variety (relevant for translation) any given text belongs.»

(Reiss, 1971:2)

Reiss  divide  o  processo  tradutório  em  2  fases:  uma  fase  de  análise  e  uma  fase  de 

reverbalização. Mas, de momento, focar-nos-emos apenas na fase de análise. A autora justifica esta 

primeira fase, pois considera-a útil para o tradutor, uma vez que pode auxiliá-lo a determinar quais 

as  funções  do  texto  da  língua  de  partida  (LP),  com  o  objetivo  de  criar  um  texto  na  LC 

funcionalmente equivalente ao da LP. Em primeira instância, Reiss defende a procura de um tipo de 

texto  devido  às  diferenças  de  organização  do  modo  verbal  e  de  escrita,  em adição  à  função 

linguística e cultural dominadas pelo contexto de função, a qual caracteriza o texto de chegada.

Nisto, a autora propõe três tipos de texto que satisfazem uma forma básica de comunicação: 

são eles o tipo informativo (que faz relato de quaisquer acontecimentos, sem que haja outro tipo 

adicional de elementos que possam torná-lo de outra natureza), o tipo expressivo (que resulta da 

expressão de conteúdo organizado artisticamente, pretendendo superar a intenção de conteúdo) e o 

tipo operativo (que pretende fazer o leitor agir). Com esta designação de tipos de texto, é oferecida 

uma certa direção ao tradutor, uma via pela qual este possa orientar a formulação do seu texto.

Em segunda instância, a próxima etapa da fase de análise é a determinação da variedade do 
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texto,  por  outras  palavras,  visa-se  a  classificação  de  um  texto  de  acordo  com  os  padrões 

socioculturais que fazem parte de uma comunidade linguística particular. Quer isto dizer que as 

diferentes  variedades  de  texto  possuem  diferentes  características  inerentes,  de  acordo  com  a 

estrutura em que são produzidos. Não é um tipo de fenómeno restrito, não é único ou particular a 

uma única língua, acontece assim pois esta preservação da função do texto está ligada a ações de 

comunicação, ações essas que estão presentes em qualquer língua. Como tal, conclui-se que esta 

etapa pretende preservar a função do texto em línguas diferentes durante o processo tradutório. Tal 

como é apontado por Reiss:

«Hence, the establishment of the text variety is of decisive importance for the translator, so that he may 

not endanger the functional equivalence of the TL text by naively adopting SL conventions.»

(Reiss, 1971:4)

Por fim, quando se determinam os aspetos que dão conta do tipo e da variedade de um texto, 

segundo a autora,  verifica-se  que o  texto  é  também portador  de  um estilo  próprio.  Este  estilo 

corresponde a uma seleção  ad hoc de sinais linguísticos e das combinações possíveis entre estes, 

dentro da língua. Portanto, cada momento de resolução que nos leva a adotar uma estratégia quanto 

à globalidade de um problema de tradução serão realizados a um nível individual. Cada texto possui 

um nível de detalhe específico e particular, logo os meios linguísticos são utilizados dependendo da 

função comunicativa pretendida pelo autor.

Este modelo de análise possibilita formalizar a forma e o conteúdo (ou função) de um texto, 

permite estabelecer como ambos são singulares em cada texto, como a relação entre os dois varia, 

não apenas entre textos, mas também entre línguas, e, como o levantamento dos aspetos semânticos, 

sintáticos e pragmáticos pode conduzir  o tradutor à apropriação adequada de estratégias face a 

problemas e situações de cariz semelhante.

Reiss deu forma a este modelo de análise ao se centrar na importância da intenção – singular 

ou plural – expressa num texto. Porém, este modelo é puramente metodológico. Oferece pouca 

flexibilidade e uma baixa margem para erro relativamente a fatores externos ao texto e à função 

comunicativa/  intenção  do  mesmo.  Sendo  assim,  é  necessário  procurar  um outro  modelo  que 

compense pelos fatores externos ao texto. Olhemos, então, para o modelo de tradução de Christiane 

Nord.

Qualquer mensagem ou texto é veiculado por um conjunto de símbolos com o mesmo código, 

partilhando pressuposições comuns entre emissor e recetor. Verifica-se, pois, que qualquer ato de 

comunicação – seja este oral, escrito, ou de outra natureza – implica uma tradução, e que, como 

consequência, a tradução opera a um nível intercultural, com a finalidade de permitir a comunicação 
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para além das barreiras linguístico-culturais.

Ora, se a tradução visa a transmissão adequada de uma mensagem entre duas culturas, e tendo 

em conta que um texto é analisado e interpretado por um tradutor – como recetor do texto de partida 

(TP)  –,  é  possível  concluir  que  vários  recetores  de  um mesmo  TP chegarão  a  interpretações 

diferentes entre si, isto relativamente à mensagem contida no texto ou a finalidade do próprio texto.  

Cabe, deste modo, ao tradutor, como recetor primário do TP, a tarefa de determinar a função do 

texto para que esta seja transposta para o texto de chegada (TC), tornando-se simultaneamente o 

emissor do TC enquanto recetor do TP. Devido a esta convergência de papéis (como emissor e 

produtor textual da tradução), qual a abordagem correta que permite determinar a função de um 

texto  e  garantir  um  ato  de  comunicação  bem-sucedido,  quando  diferentes  tradutores  podem 

apreender um número variado de funções entre si?

Nord responde a esta questão no seguinte excerto:

«(...) text function is established in and by the communicative situation, and this applies to both the 

source and target text. (…) there is no such thing as a source text with a text-immanent function. Rather, we 

have to assume a greater or smaller variety of different ST versions each with a different function. Since the 

translator is only one of many possible ST recipients (…), his opinion on the source text function cannot be  

regarded as being definitive.»

(Nord, 1991:32)

Esta resposta contém uma direta relação com a teoria do skopos, enunciada por Hans Vermeer 

na sua obra Skopos and Commission in Translational Action (1989). De facto, muitos dos princípios 

enunciados  no  modelo  de  tradução  de  Nord,  e  o  modelo  de  tradução  da  autora  em si,  foram 

baseados na teoria do  skopos. Vermeer define  skopos como um termo técnico que remete para o 

objetivo  ou  propósito  da  tradução.  Segundo  o  mesmo,  qualquer  ação  tem  um  objetivo,  um 

propósito, e cada ação definida conduz a um resultado, uma situação ou evento, possivelmente até a 

um novo objetivo. Por extensão, segundo este ponto de vista, a tradução pode ser considerada como 

um tipo de ação humana, divergindo assim da visão generalista de que a tradução é um processo 

essencialmente linguístico. Como tal, este objetivo e o seu modo de realização são negociados com 

o cliente. Para o tradutor realizar a sua tarefa com sucesso, o objetivo do TC e o modo de realização 

da tradução devem estar bem definidos para serem adequados ao objetivo pretendido.

A língua é uma parte inerente de uma cultura. Um TP originário de uma determinada cultura é 

composto para satisfazer uma situação de comunicação na LP. É com base nesta operação que é 

evidenciada a importância do papel do tradutor no processo de comunicação intercultural. O que se 

pretende evidenciar com esta última afirmação é o seguinte: estando o TP ligado à cultura de partida 

(CP), de igual modo, o TC terá de ser orientado face à cultura de chegada (CC), consequentemente, 
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o texto também terá de ser adequado face à LC, o que torna o tradutor responsável pelo produto 

final na LC. Por isso, conclui-se que a determinação do skopos é o primeiro passo a ser tomado no 

processo tradutório.

 Há que fazer uma breve menção adicional a um pequeno aspeto relativo, ainda, à teoria do 

skopos, mas que não deixa de ser pertinente para a exposição de ideias e para o esclarecimento do 

processo tradutório. Definida a teoria do skopos,  Nord apresenta três tipos de objetivos: o objetivo 

geral do tradutor no processo de tradução, o objetivo da comunicação do TC – tendo em conta a 

situação comunicativa da CC – e o objetivo de um procedimento ou estratégia de tradução. Ao 

definir estes conceitos, Nord pretende evidenciar a importância do recetor-alvo para  determinar o 

skopos do TC. A determinação do objetivo do TP vem, portanto, em primeiro plano, e somente após 

este  estar  claramente  delineado é que a  situação de comunicação pode ser  apropriada à  CC e, 

porventura, tomando em consideração o destinatário do texto, é que o  skopos  do TC poderá ser 

determinado  e  adaptado  em função  destes  aspetos  enunciados.  Como é  transposto  no  seguinte 

excerto:   

«Translation is always realized for a target situation with it's determining factors (recipient, time and 

place of reception, etc.),  in which the target text is supposed to fulfil  a certain function which can and,  

indeed, must be specified in advance.»

(Nord, 1991: 28)
                       

A partir destas conceções, a autora desenvolveu o seu próprio modelo de tradução, o modelo 

circular de tradução, também conhecido como looping model (Nord, 1991: 32). Ela justifica este 

modelo, pois os modelos de tradução até então adotados (o modelo de duas fases e o modelo de três 

fases) eram ambos demasiados limitados e demonstravam alguns defeitos na sua execução. Nord 

aponta  que  ambos  os  modelos  supõem  que  apenas  a  análise  textual  consegue  dar  conta  da 

transferência da função da situação de partida para a de chegada. E, como já foi exposto, já se 

determinou que, embora a análise textual seja um fator de grande peso, não é o único fator em 

efeito. Assim, Nord delineia o seu modelo como sendo constituído por três etapas:

1ª. a primeira etapa consiste na análise e determinação do skopos do TC

2ª. a segunda etapa é a análise do TP propriamente dito, etapa esta que é subdividida em duas 

instâncias:

a) a verificação da compatibilidade dos requisitos exigidos ao tradutor

b) a análise pormenorizada de elementos textuais importantes para o skopos do TC

3ª. a terceira etapa corresponde à decisão de adaptar os elementos da LC à função pretendida 

do TC, ou seja, pretende-se trabalhar a estrutura/ composição to TC; fechando assim o círculo.
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Então,  este  modelo  circular  tem  como  finalidade  principal  o  desenvolvimento  das 

competências  linguísticas  e  de  produção textual  dos  tradutores,  permitindo a  sistematização de 

problemas de tradução através de normas de tradução explicitamente concisas.  Os movimentos 

circulares do processo tradutório permitem momentos repetidos de retrospeção com o decorrer da 

tarefa. Visto que os fatores contextuais e textuais são da mais relevante importância para o processo 

tradutório,  o  tradutor  pode  prosseguir  com  o  seu  trabalho,  podendo  rever  todos  os  fatores  já 

analisados, de modo a eliminar, modificar e/ou corrigir qualquer parte dos fatores determinados.

Tendo em conta  os  vários  momentos  de retrospeção que este  modelo  permite  ao tradutor 

usufruir,  o tradutor também conseguirá adaptar as suas escolhas relativamente às estratégias de 

tradução.  O  tratamento  dos  elementos  textuais  e  contextuais  –  que  representam o  skopos e  a 

situação comunicativa – será sempre posto em causa em cada tomada de decisão, resultando na 

apropriação adequada das estratégias de tradução tomadas anteriormente, tal como das estratégias 

que serão tomadas no futuro.

Através das noções delineadas neste capítulo por Reiss, Vermeer e Nord, julga-se que as ideias 

e conceitos expostos contribuíram para evidenciar o processo adotado que levou à posição tomada 

no ato pré-tradutório. De acordo com estes autores e as suas bases teóricas, relativamente à obra em 

questão, The Pale Blue Dot – A vision of the human future in space, decidiu-se determinar o tipo, a 

variedade e o estilo do texto, referenciados por Reiss, a verificação e análise do skopos (o propósito) 

da obra, enunciado por Vermeer, e, finalmente, foram seguidas as etapas do modelo circular de 

Nord, com a finalidade de determinar a situação de comunicação, os fatores contextuais, como estes 

serão adaptados e estruturados segundo o skopos do TC, e como se fará a correspondência entre os 

elementos do TP na LC.

À luz desta posição, determinou-se que The Pale Blue Dot – A vision of the human future in  

space é um texto que pretende agir sobre o pensamento e a mentalidade do leitor, possivelmente até 

quebrar  conceções  preconcebidas  (se  o  leitor  as  tiver);  é  um  texto  do  género  expositivo-

argumentativo  com  breves  sequências  de  narração  e  com  o  intuito  principal  de  divulgar  o 

conhecimento científico na área da astronomia, mais especificamente, nos ramos da cosmologia e 

astrofísica. O estilo apreendido tem a intenção de tecer uma história que explora conceitos abstratos 

e  de difícil  compreensão,  procurando manter  um ponto de vista otimista,  mas simultaneamente 

prático e apreciativo. O texto foi produzido em 1994, dois anos antes da morte do seu autor (Carl 

Sagan);  é,  então,  possível  inferir  que  este  texto  é  um texto  de  teor  refletivo  e  contemplativo 

relativamente aos feitos da ciência, onde esta nos poderá levar no futuro, à presença do Homem no 

Universo e a  sua relevância segundo uma perspetiva universal,  e  como a exploração de outros 

mundo nos ajuda a compreender cada vez melhor o nosso planeta. Por fim, o destinatário ideal a 
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quem a obra se destina seria um público-geral, curioso, inteligente, mas não especializado no que 

diz  respeito  aos  conceitos  e  princípios  científicos  das  áreas  do  conhecimento  científico  em 

discussão na obra.

Dá-se  por  este  meio  concluída  a  exposição  dos  passos  tomados  no  procedimento  pré-

tradutório. Com esta evidenciação revelou-se o grau de consciência e de preparação para a tarefa de 

tradução determinada para este projeto. Dar-se-á, agora, início a uma análise quanto à metodologia 

investigada e aplicada para que esta coincida com os fatores textuais e contextuais determinados 

neste capítulo.     

3.1.2) Metodologia e Orientação da Tradução

Como já foi referido, o ato de traduzir está presente em qualquer ato de comunicação. Este 

fenómeno  está  constantemente  presente  no  nosso  dia-a-dia,  seja  dentro  de  um  contexto 

intralinguístico, (como, por exemplo, na interpretação entre dialetos, no uso de palavras diferentes 

com  a  intenção  de  expressar  uma  situação  de  sinonímia,  nas  diferenças  sociolinguísticas 

manifestadas  em diferentes  estratos hierárquicos sociais  ou na necessidade de transpor  o nosso 

discurso por outras palavras, ou seja, de o apropriar face à situação comunicativa em que um locutor 

se encontra, entre outros), seja dentro de um contexto tipicamente interlinguístico. Portanto, todos 

os fenómenos linguísticos induzem uma tradução. Manifesta-se desta forma a omnipresença do ato 

tradutório.

Como o nome indica, os fenómenos intralinguísticos manifestam-se dentro de uma mesma 

língua. E, embora algumas línguas partilhem uma raiz linguística comum (por exemplo, as línguas 

latinas/ românicas, as quais evoluiram do latim), não existem duas línguas idênticas. O significado 

atribuído  a  certas  marcas  é  único  dentro  do  contexto  de  uma  língua,  sendo  muitas  vezes 

extremamente  difícil  (ou  até  impossível)  de  replicar  este  significado  numa  outra  língua.  Para 

transpor com sucesso um caso como este para a LC, cabe ao tradutor a tarefa de encontrar um 

equivalente na sua língua que contenha o mesmo significado. Como diz Constance B. West (citado 

por Eugene Nida, em Towards a Science of Traslating, 1964):

«Whoever takes upon himself to translate contracts a debt; to discharge it, he must must pay not the 

same coin, but the same sum.»

(1932: 344)

 

Nesse  caso,  como deve  o  tradutor  agir  para  que  a  sua  interpretação  e  a  correspondência 

estabelecida entre línguas seja bem-sucedida?

Com base nestes factos, podemos afirmar que o tradutor exerce o papel de mediador entre 
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culturas e entre línguas. Tendo em conta os mais variados níveis de estratégias de tradução, os 

diferentes fatores contextuais, o skopos,  entre outros fatores mencionados previamente, conclui-se 

que traduzir é um processo de mediação de um nível de complexidade variável, que envolve um 

elevado  grau  de  sensibilidade  tradutória,  conhecimento  linguístico  e  técnico,  e  com uma forte 

competência para manipulação textual – tanto da língua mãe, como da/s língua/s de trabalho.

Esta competência de manipulação, especialmente, é essencial para o tradutor no seu trabalho. 

O desenvolvimento da mesma é uma mais valia para qualquer tradutor,  uma vez que que cada 

escolha feita no processo tradutório implica uma série de decisões prévias que o tradutor é obrigado 

a fazer, recorrendo a nada mais senão a sua sensibilidade, e intuição, o seu senso-comum, as bases 

teóricas e estratégias estudadas pelo próprio – se as tiver –, e as suas capacidades de análise e de 

interpretação. Estes fatores variam não só de tradutor para tradutor, variam também no tempo. As 

decisões tomadas por um tradutor nem sempre são simples de justificar e muitas vezes, após um 

período  de  revisão,  as  estratégias  adotadas  no  presente  podem  ser  abandonadas  num  futuro 

próximo.  Apesar  da  importância  do papel  do  tradutor  e  do  peso  das  suas  responsabilidades,  o 

caminho traçado pelos tradutores é frequentemente instável e imprevisível.

Na  procura  de  uma  solução  para  este  problema,  Schleiermacher,  na  sua  obra  Sobre  os 

diferentes métodos de traduzir, aponta as suas conclusões e apresenta uma possível solução. O autor 

aponta  que  a  tradução,  como atividade  de  reunião  entre  autor  e  tradutor,  contém dois  aspetos 

separados que permitem ajudar na solução deste problema; são eles a compreensão e a fruição de 

um texto, por outras palavras, a possibilidade de compreender o conteúdo de um texto e a estética 

do mesmo. O autor refere que estes dois aspetos podem, por vezes, ser associados ao domínio da 

ciência  e  das  artes,  respetivamente,  mas que a  associação entre  estes  não é  linear,  pois  ambos 

aspetos estão frequentemente presentes num e noutro tipo de texto. Consequentemente, foi com 

base nestes aspetos que o autor elaborou dois métodos de tradução, que evidenciam a atitude que o 

tradutor  deve  tomar  relativamente  à  passagem de  um código  de  uma língua  para  outra  e  que 

solucionam alguns dos problemas que advêm da tarefa de tradução.

De acordo com Schleiermacher, a sua intenção para a criação dos dois modelos consistia em « 

(...)  considerar apenas os caracteres mais universais destes dois métodos, para assim preparar a 

possibilidade de discernir em que consistem as específicas vantagens e dificuldades de cada um 

deles, em que vertente, portanto, cada um deles mais completamente atinge o objetivo da atividade 

de  traduzir,  e  quais  as  fronteiras  de  aplicação de  cada  um deles.» (Schleiermacher,  2003:  67). 

Segundo este, em última análise, o tradutor dispõe de duas opções quando traduz um texto: este 

deve tentar aproximar o leitor ao autor/ texto ou tentar aproximar o texto/ autor ao leitor. Designou 

ele estes métodos como o método «estranhante» e o método «naturalizante», ou «domesticante», 

respetivamente.

Em adição, definiu o método estranhante como o método pelo qual se tenciona transpor as 
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particularidades  linguísticas  de  uma  cultura  para  o  contexto  linguístico  de  outra  língua,  para 

preservar, assim, o grau de estranheza. Partia-se do princípio de que, por existirem zonas de não 

interseção entre línguas, ou seja, quando deparados com uma situação em que os aspetos de uma 

língua não estavam presentes  noutra,  defendia-se a  posição  de  que a  importação de  elementos 

estrangeiros  e  estranhos  à  língua  e  à  cultura  poderiam  contribuir  para  o  enriquecimento  e 

desenvolvimento da língua – ao se considerar a língua tanto como um agente transformador da 

realidade como um agente que se deixa ser configurado. 

Quanto ao método domesticante,  na sua essência,  este funciona como o preciso oposto do 

método estranhante. Este pretende deslocar o autor até ao leitor, deixando o leitor em completo 

repouso e o texto é produzido como se fosse originalmente da LC, eliminando qualquer rasto dos 

elementos  estranhos  ou  estrangeiros  –  apesar  disso,  é  relevante  referir  que  nem sempre  a  LC 

corresponde à língua materna de um tradutor, o grau de proficiência do tradutor relativamente a 

uma língua é que ditará se um tradutor é capaz de produzir um texto como um falante nativo da 

língua em que pretende trabalhar. Visa, portanto, a nacionalização do que é estrangeiro à língua 

materna.

Embora Schleiermacher discuta as vantagens e desvantagens dos dois modelos de tradução, o 

autor demonstra um maior favoritismo pelo método estranhante,  mesmo que este cause alguma 

desarmonia e que o resultado não seja o ideal. Porém, Schleiermacher parte de uma posição não 

admite meios-termos no que diz respeito ao uso e à conciliação dos dois métodos. Nas palavras do 

próprio:

«Estes dois caminhos são tão diferentes que é necessário seguir exclusivamente um deles, com tanto 

rigor quanto possível, pois que qualquer mistura entre ambos dará um resultado altamente insatisfatório e é 

de recear que entre escritor e leitor se dê o desencontro total.»

(Schleiermacher, 2003: 61)

Esta concetualização absoluta é defendida pelo autor, apesar das implicações e o conhecimento 

prático apoiarem o uso de ambos os métodos de um modo equilibrado, se a situação enunciada o 

permitir. O próprio autor deve estar ciente de tal facto, dada a sua experiência como tradutor – tendo 

em conta que, desde 1804, Schleiermacher começou a traduzir sistematicamente as obras de Platão 

para alemão. A ideia de uma tradução puramente domesticante ou puramente estranhante é estranha 

para os tradutores, especialmente à luz do conhecimento teórico exposto no capítulo anterior. Mas, 

sendo pertinente para o projeto, exploremos a perspetiva do autor.

Uma tradução puramente domesticante não resultaria numa tradução propriamente dita, daria 

origem a uma adaptação. Partindo do princípio de que o método domesticante pretende nacionalizar 

todo o elemento estrangeiro à língua materna, teriam de se adaptar as escolhas de acordo com a 
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proximidade ou distância entre culturas (de partida e de chegada). Ao se traduzir um texto, seja qual 

for a origem deste, o tradutor deve sempre estar a par das opções que pode adotar ao longo de um 

processo contínuo que admite um grau razoável de variação. No entanto, a utilização deste método 

é justificada mediante o público-alvo da obra em questão.

Por  outro  lado,  uma  tradução  puramente  estranhante  teria  um  resultado  diferente,  mas 

igualmente insatisfatório. Seguindo a mesma lógica elaborada no parágrafo anterior, se cada método 

representa um extremo, e se um método teria um resultado mais favorável para uma situação e um 

tipo específico de público, será que o extremo oposto pode ser considerado válido? Se os elementos 

estranhos forem preservados na língua materna, então, o leitor terá de ter uma noção mínima do 

significado destes elementos estranhos, terá de ser um tipo de leitor mais conhecedor e informado, 

um tipo de leitor que pretende se informar ou se instruir relativamente ao tema transposto num 

texto.  Nesse  caso,  confirma-se  que,  tal  como  acontece  com os  métodos  de  tradução,  segundo 

Schleiermarcher, ambos estes tipos de público-alvo são extremos opostos; por outras palavras, o 

tipo de público que se adequa a cada metodologia é também oposto, de acordo com a função que 

cada método exerce no processo tradutório.

 Independentemente do tipo de metodologia adotada pelo tradutor, o objetivo principal que 

este deve constantemente ter em mente, e deve tentar aplicar na sua tarefa, é o de fazer o leitor fruir  

da obra da mesma forma que o tradutor (como recetor primário da obra) o fez ao lê-la, caso o 

tradutor tenha permissão da entidade empregadora para o fazer, e se tal objetivo coincidir com os 

objetivos da incumbência. O tradutor deve tentar replicar o mesmo prazer ou a mesma experiência 

que obteve da leitura de uma obra, podendo até, em certos casos, superar o produto original. Para 

tal,  é necessário forçar  o leitor  a sair  da sua zona de conforto,  expo-lo a  novas experiências e 

confrontá-lo com o que lhe é estranho. Julga-se, então, que esta atitude estrangeirizante seria mais 

adequada do que uma domesticante, no âmbito da tradução da obra em questão.

Contudo, esta atitude não dita que todo o processo tradutório deve ser realizado empiricamente 

através do método estranhante. Cada texto é um caso diferente que envolve o uso de diferentes 

estratégias e a aplicação de metodologias de adaptação – mediadas de acordo com o tipo de texto (e 

a função que este exerce) –, e o tipo de leitor ao qual cada texto se destina. Traduzir é um balanço 

constante  entre  ganhos  e  perdas,  entre  alterações  de  ordem  considerada,  são  inevitáveis  e 

irrevogáveis, por isso, e, contrariamente ao que Schleiermacher afirma, o tradutor deve situar o seu 

trabalho e aplicar uma metodologia que não pertence a nenhum extremo. Ao invés, a aplicação dos 

métodos estranhante e domesticante no processo tradutório deverá ser balançada, gravitando mais 

para a aplicação maioritária de um extremo do que o outro, mas não ao ponto de excluir o outro 

método por completo.

De acordo com o que foi estabelecido até este ponto, determina-se que The Pale Blue Dot é 

um texto  de  teor  científico,  de  natureza  expositivo-explicativa,  que  tem a  principal  função  de 
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informar e educar o seu público-alvo relativamente a noções e avanços científicos nos ramos da 

cosmologia e astrofísica, enquanto promove uma atitude simultaneamente contemplativa e reflexiva 

por parte do leitor quanto ao conteúdo e às questões postas na obra, e cujo público-alvo é um 

público geral não-especializado, mas inteligente e curioso, aspetos estes que já foram mencionados 

na determinação do skopos. 

Sendo assim, a metodologia adotada foi maioritariamente estranhante, com certos aspetos de 

teor  mais  técnico  sujeitos  a  um tratamento  «domesticador».  Por  outras  palavras:  certos  termos 

técnicos contidos na obra remetem para conceitos teórico-técnicos que são essenciais para uma 

compreensão geral do texto, mas visto que estes termos fazem parte de um vocabulário particular de 

uma área muito específica da ciência, é normal, até mesmo previsível, que o público-alvo, ao qual a 

obra se destina, não tenha o conhecimento necessário para compreender a obra e a argumentação 

feita na sua totalidade. Para esse efeito, foram incluídas notas de rodapé para esclarecer, mesmo que 

apenas superficialmente,  estes termos técnicos.  Contudo, devido ao vasto e frequente uso deste 

vocabulário técnico, apenas os termos verdadeiramente essenciais para a compreensão textual foram 

sujeitos a  este  tipo de tratamento.  Com esta  adição de informação adicional,  para estes termos 

chave, não se pretende compensar uma deficiência de informação, apenas se pretende adicionar 

informação que resulta na melhor compreensão do texto.

Não existe tal coisa como uma tradução perfeita, porém o que dita que uma tradução é bem-

sucedida está diretamente relacionado com a capacidade do tradutor de restaurar o equilíbrio que foi 

alterado, devido às escolhas e estratégias de tradução aplicadas. Uma leitura mais trabalhada, mais 

meticulosa e melhor estudada de um texto irá  resultar  numa melhor apropriação do texto e da 

orientação que o tradutor deve aplicar, mediante a tarefa que tem pela frente. Para dar conta de 

como este aspeto é um elemento importante e determinante para a apropriação adequada de uma 

metodologia de tradução, explicitar-se-ão os fundamentos para esta conceção, através dos conceitos 

enunciados por Eugene Nida na sua obra, Toward a Science of Translating, de 1964.

Segundo  Nida,  existe  a  tendência  para  pensar  na  tradução  como  um  processo  de 

correspondência livre (ou parafrástico) ou como um processo literal. No entanto, existe um vasto 

leque  de  variedade  de  tradução  além  destas  duas  perspetivas.  Algumas  traduções  pretendem 

estabelecer uma correspondência semântica de maior proximidade entre línguas, enquanto outras 

procuram transpor com clareza uma mensagem ou intenção inerentes à obra original. Nida defende 

que existem três fatores principais que dão conta das diferenças de tradução, são eles:

(1) a natureza da mensagem

(2) o objetivo do autor/ tradutor

(3) o tipo de destinatário
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Estes fatores entram em direta relação com os conceitos teóricos de tradução já apresentados e 

discutidos por Reiss, Nord e Vermeer. Porém, passarei à clarificação das implicações de cada fator e 

de como são pertinentes para uma orientação de tradução.

A natureza da mensagem diz respeito a como as mensagens diferem em grau de acordo com o 

seu conteúdo, ou seja, é relativo à relação entre forma e conteúdo e de como cada texto atribui uma 

maior importância a um ou a outro, dependendo do que é pretendido. Temos o caso da poesia, por 

exemplo, em que é dada uma maior relevância à forma do que em prosa, embora o conteúdo não 

seja necessariamente sacrificado, mas meramente adaptado a um molde. Todavia, por norma geral, é 

atribuída maior relevância ao conteúdo do que à forma, o que, por extensão, torna os casos de 

preservação de forma e de conteúdo em tradução significativamente raros.

O segundo fator (o objetivo do autor/ tradutor) é importante pois estipula o tipo de tradução a 

ser utilizado. No que diz respeito à intenção do autor/ tradutor, Nida defende que um texto – ou o 

próprio autor do texto – pode ter a intenção de entreter ou informar o seu leitor, mas esse não é  

obrigatoriamente ou necessariamente o objetivo pretendido pelo tradutor. O objetivo do tradutor é 

determinado após um estudo meticuloso do texto,  com a finalidade de escolher  qual  o  tipo de 

tradução adequado para a transmissão de uma mensagem em particular. Este objetivo pode variar, o 

tradutor  pode  ter  a  intenção  de  informar  o  leitor,  como  também  pode  tentar  veicular  um 

determinado comportamento por meio da tradução.

O  último  fator  é  auto-explicativo.  O  tradutor  deve  sempre  ter  em  conta  as  capacidades 

cognitivas e de descodificação do destinatário ideal de uma obra. Há que tentar adaptar o texto 

traduzido,  ou  até  mesmo  o  estilo  de  escrita,  ao  tipo  de  público  pretendido.  A capacidade  de 

descodificação difere  imenso entre  um público infantil  e  um adulto,  por isso,  esta  adaptação é 

necessária. Contudo, embora o leitor varie muito em tipo, existe uma variedade ainda maior no que 

toca aos interesses do leitor. Uma tradução que pretenda estimular o gosto pela leitura será muito 

diferente, tanto em forma como em conteúdo, de uma tradução de textos de conhecimento técnico.

É então que Nida,  com base nos três fatores enunciados,  remete para duas orientações de 

tradução:  uma  baseia-se  numa  equivalência  formal  e  a  outra  numa  equivalência  dinâmica. 

Explicitando, a equivalência formal, segundo Nida, foca-se na preservação da mensagem, quer na 

sua forma ou no seu conteúdo. Nas palavras do autor:

«(...) one is concerned that the message in the receptor language should match as closely as possible 

the different elements in the source language. This means, for example, that the message in the receptor  

culture is constantly compared with the message in the source culture to determine standards of accuracy and 

correctness.»

(Nida, 1964: 153)
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Existe, portanto, uma atenção especial quanto ao efeito que o leitor experiencia ao se deixar 

sujeitar pela leitura de uma obra. Para esse efeito, é necessário adaptar a escrita e as estratégias 

implementadas, de modo a que o tradutor possa estabelecer uma equivalência convincente para o 

leitor, para que este se consiga identificar o melhor possível com o contexto da LP, em adição aos  

costumes, pensamentos – interprete-se neste caso pensamentos como a formulação de uma operação 

intelectual e como esta faculdade é construída segundo uma cultura (como a LP e a CP são agentes 

contribuidores para a construção e expressão de uma realidade presente apenas dentro do contexto 

da LP e da CP) –, expressões e outros fenómenos linguístico-culturais. Conclui-se que uma tradução 

fundamentalmente  guiada  pela  equivalência  formal  será  uma tradução orientada  segundo o  TP. 

Segundo estas convenções, defende-se, então, o recurso de um tipo de tradução em glosa, isto é, 

uma tradução que procura estar o mais próxima possível de todas as características – em forma e 

em conteúdo – do texto original.

Em contrapartida, a equivalência dinâmica difere da equivalência formal na medida em que 

esta procura proporcionar o mesmo tipo de resposta que o leitor de partida teve e tenta recriá-la para 

o  leitor  da  LC,  baseando-se  numa  equivalência  por  efeito  em  vez  de  uma  equivalência  de 

mensagem. Assim, é dada menos importância à correspondência existente entre a mensagem da LP 

e a que é transmitida para a LC, sendo o foco desta equivalência o efeito que a resposta tem sobre o  

leitor. Uma tradução de equivalência dinâmica tenta estabelecer um efeito naturalizante ao texto 

(como que produzido na LC) relativamente à produção e expressão escritas, procurando aludir aos 

modos de comportamento e pensamento, que sejam familiares e culturalmente relevantes para o 

leitor.

Contrariamente ao que Schleiermacher inferiu, quanto à impossibilidade da mesclagem dos 

seus métodos de traduzir, Nida defende que estas duas orientações da tarefa tradutória estabelecidas 

não se excluem mutuamente e podem ser usadas cooperativamente, corroborando esta conclusão 

através  dos  vários  graus  intervenientes  presentes  entre  as  duas  orientações  que  representam os 

diferentes padrões de aceitabilidade da tradução literária.

3.2) Estratégias de tradução

Este presente ponto de discussão exporá aspetos problemáticos particulares que ocorreram 

durante a tradução, e que foram registados durante o processo tradutório e na revisão do texto 

traduzido de The Pale Blue Dot. Em seguimento, após a exposição, será devidamente explicado e 

justificado o procedimento adotado para a resolução dos aspetos problemáticos em análise. Para 

este  efeito,  julgou-se  que  seria  mais  produtivo  e  transparente,  no  âmbito  deste  projeto,  se  as 

situações  e  aspetos  problemáticos  registados  fossem  enquadrados  dentro  de  certas  categorias 
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linguísticas (ex: questões lexicais, semânticas, sintáticas), e que a análise aos aspetos problemáticos 

se centrasse e fosse realizada de acordo com a categorização em que se enquadram, em vez de se 

realizar uma análise centrada nas estratégias optadas para a solução dos aspetos mencionados.

Embora  as  estratégias  de  tradução  sejam  o  foco  principal  deste  ponto,  esta  exposição  é 

justificada pois o foco de uma estratégia é a resolução de uma situação problemática, por isso, para 

dar relevância às considerações e operações que levaram à escolha de uma possível solução (a 

estratégia),  julgou-se  necessário  demonstrar  uma  linha  de  pensamento  lógico  ao  se  expor  o 

problema – o qual pode ser considerado como a causa, a origem, a ação que justifica determinada 

estratégia –  e em seguimento a solução para o mesmo –  o efeito, a reação ou a consequência. 

Evidencia-se, assim, que a adoção de uma estratégia deve ser apropriada de acordo com a situação e 

o contexto que serão debatidos.

Porém, antes de se partir para esta exposição, nos próximos parágrafos pretender-se-á, então, 

ilustrar uma ideia do conceito de estratégia, o que constitui uma estratégia e, por fim, como este 

conceito se adapta dentro de um contexto linguístico-textual e de tradução. Para tal, recorreu-se ao 

estudo elaborado por Andrew Chesterman, na sua obra Memes of Translation (1997), dando atenção 

particular ao quarto capítulo da obra, intitulado  «Translation Strategies». É também de relevante 

importância referir que foram utilizadas as mesmas classificações e definições dos vários tipos de 

estratégias  de  tradução  enunciados  por  Chesterman,  presentes  posteriormente  na  secção  de 

exposição e análise dos problemas de tradução.

  

3.2.1) O que é uma estratégia?

Desde que a tradução se revelou como atividade inter e intralinguística que surgiu uma pletora 

de situações problemáticas no que toca à transparência da transposição de um texto que resulta da 

descodificação da mensagem de um TP. Existe  a possibilidade de que estas  situações  literárias 

possam  resultar  de  vários  fatores:  as  combinatórias  de  palavras  poderiam  ter  originado  uma 

construção ambígua, poderiam estar presentes palavras que não davam conta de uma realidade na 

LC, as concordâncias verbais poderiam estar empregues incorretamente, entre um vasto leque de 

muitos  outros  exemplos.  Viu-se,  deste  modo,  a  necessidade  de  evitar  que  estas  situações 

interrompessem a  tarefa  tradutória.  Para  tal,  foram  estabelecidas  certas  regras,  as  quais  serão 

aplicadas  de  acordo  com  a  natureza  da  situação  em  questão.  Foram  assim  estabelecidas  as 

estratégias de tradução.

Estas estratégias são aprendidas por tradutores – ou alunos de tradução – e são implementadas 

no seu trabalho, sendo passadas por gerações. No entanto, estas estratégias, embora tenham sido 

equiparadas a regras no parágrafo anterior, não são «fixas». O seu uso não é tão unilateral ao ponto 
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de a estratégia  X só poder ser aplicável na situação  Y.  As estratégias são maleáveis, adaptáveis, 

variam no tempo e no espaço, evoluem, variam em função de um problema especifico de tradução, 

não  havendo  uma solução  unicamente  aplicável  a  um problema específico,  já  que  um mesmo 

problema pode ter múltiplas soluções.

Etimologicamente,  estratégia vem  do  grego  antigo  stratègós,  de  stratos  (exército)  e  ago 

(liderança  ou  comando),  tendo  significado  inicialmente  «a  arte  do  general».  Porém, vários 

académicos em múltiplas áreas do conhecimento já determinaram a sua própria definição para o que 

constitui uma estratégia, dentro do contexto da sua área de especialidade. Quer isto dizer que o que 

pode ser considerado uma estratégia segundo uma perspetiva militar, não corresponde à mesma 

definição de estratégia num contexto empresarial. No entanto, dentro da diversidade de definições 

que existem para o termo, no caso presente, devemos olhar para uma definição que se enquadre 

dentro de um contexto linguístico e de tradução, como atividade comunicativa. Sendo a tradução 

uma atividade comunicativa, seria lógico investigar estratégias de comunicação, pois estas visam a 

resolução de problemas que surgem durante a situação comunicativa. Isto é corroborado pelo facto 

de os tradutores serem especialistas da linguagem que trabalham dentro de uma área que revolve em 

torno da resolução dos mais variados problemas que resultam do ato comunicativo, problemas esses 

que devem ser superados para se atingir uma tradução ideal.

Com estes elementos presentes, Andrew Chesterman, no capítulo 4 da sua obra,  Memes of  

Translation, tem o seguinte a acrescentar, relativamente à definição do termo «estratégia»:

  «A strategy is thus a kind of process, a way of doing something. To speak of translation strategies is  

thus to look at translation as an action, to place it in the wider context of action theory.»

 (Chesterman, 1997: 88)

 

Sendo assim, o processo tradutório pode ser considerado como um processo hierárquico em 

que a prioridade atribuída à tradução de um texto, como um todo, e à resolução de problemas de 

tradução, através de estratégias de tradução, ocuparão diferentes posições na cadeia hierárquica. É 

possível  concluir,  então,  que,  dentro  do  contexto  linguístico-comunicativo,  as  estratégias  de 

resolução  podem  ser  consideradas  como  ferramentas  conceptuais,  úteis  explicitamente  para  a 

manipulação textual. Como ferramentas, estas são observáveis a partir da resolução adotada para 

uma tradução, por outras palavras, à medida que o tradutor produz o TC, os tipos de operações por 

ele adotadas são reveladas, e, de igual modo, são reveladas as relações estabelecidas com os fatores 

contextua is que o tradutor determinou.

De uma forma um tanto simples, poder-se-ia afirmar que o propósito de qualquer estratégia é 

oferecer uma solução a um problema, daí se estabelece que o problema é a base, ou o ponto de 

partida,  de  qualquer  estratégia  adotada.  Porém,  Lorscher,  citado  por  Chesterman,  define  as 
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estratégias como:

«(…) a potentially conscious procedure for the resolution of a problem which an individual is faced 

with when translating a text segment from one language to another.»

(Chesterman, 1997: 91)

Através da formação recebida pelos tradutores e a propagação das estratégias entre tradutores, 

por  norma,  as  estratégias  são  apresentadas  como  tendo  uma  aplicação  ampla,  embora  a  sua 

aplicação possa não ser estritamente correta ou sequer fiável, aspeto que já foi referido. Portanto, 

num contexto referente aos estudos de tradução, as estratégias são elementos de aprendizagem de 

fácil acesso. Do mesmo modo, as mesmas podem ser designadas como conhecimento descritivo de 

fácil acesso, cuja função é proporcionar um tipo específico de procedimento cognitivo.

Relativamente à opinião de Lorscher, Chesterman responde da seguinte forma:

«At its simplest, such a taxonomy might consist of a single strategy only:  change something. This  

would well illustrate the domain in which strategies operate: the space between source and target  texts. 

“Change something” could be informally glossed as follows: if you are not satisfied with the target version 

that comes immediately to mind – because it seems ungrammatical, or semantically odd, or pragmatically 

weak, or whatever – then change something in it. The “being not satisfied” is thus evidence of the existence  

of a translation problem.»

(Chesterman, 1997: 92)

 Esta  perspetiva  simples  e  generalista  apresenta  uma  nova  perspetiva  relativamente  às 

estratégias, podendo estas serem consideradas simplesmente como um tipo de mudança. Contudo, 

não é um tipo de mudança que ocorre a um nível interlinguístico ou intertextual, visto que este 

fenómeno ocorre durante o processo tradutório, independentemente da intenção do tradutor. O que 

esta  perspetiva  permite  concluir  é  que  as  mudanças  implementadas  a  um texto  requerem uma 

escolha entre diferentes alternativas, entre outras soluções viáveis.

A partir deste aspeto surge a necessidade de se formular uma distinção entre os diferentes tipos 

de estratégias de tradução. Chesterman sugere uma distinção entre estratégias de compreensão e 

estratégias de produção. Segundo o próprio, as estratégias de compreensão dizem respeito a fatores 

que  advêm da  análise  do  TP e  da  natureza  da  incumbência  (commission)  emitida  ao  tradutor, 

enquanto as estratégias de produção resultam das várias estratégias de compreensão em efeito, as 

quais estão diretamente relacionadas com o material linguístico manipulado pelo tradutor para a 

produção textual ideal de um TC.

Porém, esta distinção não foi elaborada tendo em conta que a alteração do conteúdo de um 
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texto envolve a escolha de uma solução entre várias. Para tal,  e consequentemente, Chesterman 

reformula esta distinção entre estratégias de tradução, estabelecendo, então, um modelo tripartido. 

Por  meio deste  modelo é  possível  distinguir  entre  estratégias  sintáticas/  gramaticais,  estratégias 

semânticas e estratégias pragmáticas, uma vez que a classificação destas estratégias visa apresentar 

uma possível estruturação para as propostas delineadas por outros académicos, até à altura.

Tendo em conta os aspetos defendidos por Chesterman, relativamente às estratégias e à sua 

classificação, passar-se-á à exposição e análise dos problemas de tradução presentes na obra em 

estudo e à respetiva justificação das estratégias de tradução adotadas. Note-se que não se pretende 

desenvolver casos particulares de tradução que deem conta de cada tipo de estratégia enunciada por 

Chesterman,  nem  se  pretende  explicar  o  uso  das  estratégias  de  tradução  como  ferramentas 

linguísticas.  O  objetivo  do  próximo  ponto  de  discussão  passa  pelo  mero  relato  dos  processos 

seguidos e a lógica seguida no procedimento da tradução, para a determinação de uma solução de 

produção textual ideal face aos problemas de tradução existentes na obra em estudo.

3.3) Comparação entre Traduções

No âmbito deste projeto, tendo em conta que se realizou a tradução de um texto que já possuía 

uma tradução para Português Europeu, julga-se pertinente e analiticamente necessário estabelecer 

um paralelo entre traduções com o objetivo de determinar a variação dos aspetos discrepantes entre 

versões. Porém, antes de se partir para uma comparação entre as traduções é relevante para este 

subcapítulo  que  se  desenvolva as  questões  da  função  do  texto  original,  do  texto  traduzido  e, 

sobretudo, das eventuais diferenças entre os perfis do leitor dos dois textos. 

Uma vez que Vermeer define skopos como o objetivo ou propósito de um texto, entende-se que 

The Pale Blue Dot – A vision of the human future in space é um texto divulgador do saber de áreas 

particulares do conhecimento científico,  cosmologia e astrofísica,  nomeadamente. Contudo, este 

não é o seu único propósito. O texto em si é mais do que apenas um catalisador para a divulgação  

do conhecimento cientifico,  o  seu conteúdo indica que a funcionalidade do texto abrange uma 

componente reflexiva e ensaística. Isto porque o texto apresenta discussões quanto às implicações, 

vantagens e desvantagens da exploração espacial, como o que está lá fora (no espaço) pode auxiliar 

a delinear o funcionamento da Natureza, na Terra; invoca a discussão da história do ser humano, 

como indivíduo e como parte de civilizações em constante evolução, para remeter para o nosso 

lugar e papel no Universo; relata também como, ao longo dos séculos, fomos obrigados a repensar a 

nossa compreensão do Universo, como as conceções iludidas e arrogantes do passado tiveram de 

ser reavaliadas devido ao avanço da ciência e como as descobertas realizadas e experimentadas 

refutam estas conceções antiquadas, que ainda sobrevivem graças à ignorância.

Uma vez que o texto se debruça sobre um número tão variado de temas de discussão, e tendo 
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em conta a retórica utilizada pelo autor e o recurso à maiêutica, presume-se que o autor  pretenda 

não só instruir o leitor, mas também estimular a autorreflexão e o desenvolvimento do pensamento 

crítico. Por outras palavras, objetivo pretendido é que o leitor seja afetado pelo conteúdo evocado 

na obra, que este se interrogue e reflita nos assuntos discutidos, o que leva a inferir que a intenção 

do autor  é  realmente  agir  sobre  o  pensamento  do  leitor  de  um modo  sugestivo,  ao  expo-lo  e 

encaminhá-lo por conceitos novos.

No entanto, surge a necessidade de definir o perfil do leitor modelo, e, visto que as diferenças 

entre a cultura americana e a portuguesa vão definir o tipo de leitor ideal e a consequente função do 

TC, esta definição terá de ocorrer não só para o leitor da LP mas também o leitor da LC. Uma vez 

que texto foi produzido em 1994, dois anos antes da morte de Carl Sagan, é, então, possível inferir 

que  este  texto  contém um teor  refletivo  e  contemplativo.  Contudo,  devido à  intenção  didática 

disposta no texto e ao uso especifico de retórica que o autor utiliza, deduz-se que, em parte, o 

público-alvo  primário  do  texto  corresponde  a  um leitor  leigo  (não  especializado  nas  áreas  do 

conhecimento científico presentes na obra, mas curioso), enquanto o público-alvo secundário do 

texto  corresponde  ao  leitor  mal  informado,  com ideias  preconcebidas,  leitor  este  que   Sagan 

confronta diretamente na obra. Uma vez que Sagan aborda estes dois leitores, o perfil do leitor 

modelo torna-se assim aparente. 

 No entanto, enquanto na tradução elaborada no âmbito deste projeto se tentou reformular  o 

discurso, o grau de formalidade e o conteúdo para um público-alvo com o mesmo perfil que o 

determinado,  certas  escolhas  tradutórias  e  lexicais  presentes  na tradução da Gradiva  levaram à 

conclusão de que o texto aparenta ser destinado a um tipo de leitor diferente. Isto ocorre como 

consequência do formalismo exagerado e da baixa expressividade manifestada no texto traduzido 

(exemplos como: «Tínhamos sorte (...)» como tradução de  «How lucky for us(...)» (páginas 140 e 

116 do projeto,  respetivamente) e  «Estas  imagens reproduzem aquilo que uma nave alienígena 

observaria (...)» como tradução de «This is how the planets would look to an alien spaceship (…)

(páginas 136 e 113 do projeto, respetivamente)»; dão conta desta ocorrência, e serão examinados 

posteriormente). A presença destes aspetos cria um tom um tanto distante e impessoal  na tradução, 

dando-lhe  uma qualidade  que  se  assemelha  a  um texto  académico,  o  que  por  si  infere  que  a 

tradução possivelmente se destina a um público-alvo diferente. Face a esta evidência, o perfil do 

leitor modelo, a que o texto aparenta ser destinado, é o de um  leitor com conhecimentos parciais ou 

totais dos conceitos científicos enunciados e que compreende a tecnicidade implementada no texto. 

De forma a retomar este tópico, e a justificar devidamente a conclusão a que se chegou, serão 

apresentados exemplos concretos destes aspetos na tradução já existente da obra,  e como estes 

contribuem para a averiguação do perfil do leitor modelo.
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3.3.1) Dialogismo

Durante a análise e estudo The Pale Blue Dot tomou-se nota de uma característica estilística 

recorrente na retórica do professor Sagan: o facto de a componente didática do texto ser invocada, 

explorada e composta segundo uma estrutura semelhante a um diálogo. Visto que uma das funções 

do texto é melhor informar, e possivelmente instruir, o público-alvo a que a obra se destina, deduz-

se que com esta ação comunicativa o autor pretende apresentar ideias e tópicos de discussão através 

de um fluxo dialogal. Este tipo de fenómeno é tipicamente conhecido como um dialogismo.

Contudo, é de relevante para a discussão do dialogismo referir que este é uma ferramenta 

comum no uso do método socrático,  ou a Maiêutica.  Como tal,  este parágrafo será dedicado à 

exploração e explicação da Maiêutica. A própria palavra tem como significado «dar à luz», e deriva 

do grego μαιευτικη (maieutike), que significa «arte de partejar». A célebre frase de Sócrates nosce 

te ipsum («conhece-te a ti próprio») serve não só como o alicerce da Maiêutica, como é considerada 

o  ponto  de partida  para  a  busca  da  verdade.  Sócrates  acreditava  piamente  que  as  pessoas  não 

podiam filosofar enquanto não alcançassem um estado de autoconhecimento, em que estivessem 

cientes dos seus limites cognitivos e das suas imperfeições.  Era neste conhecimento da própria 

pessoa onde, para Sócrates, residia a essência da verdade, pois a «verdade está latente em todo o ser 

humano». Aplicada a um método de ensino, a Maiêutica tem como objetivo levar um interlocutor a 

duvidar do seu próprio saber, para que este possa estar consciente das contradições da sua forma de 

pensar. Mas a aplicação da Maiêutica também incentiva a reflexão e produção de noções próprias ao 

interlocutor, estimulando-o a pensar por si mesmo. Deste modo, é a partir desta interação dialogal 

entre  enunciador  e  interlocutor  e  da análise  às  respostas  do interlocutor  que o conhecimento é 

construido de forma colaborativa. Reside aqui o núcleo da Maiêutica e surge, assim, o dialogismo 

como ferramenta da construção do conhecimento.

No entanto, sendo o dialogismo o tema central desta discussão, há que desenvolver e definir o 

que exatamente é o dialogismo. O conceito de dialogismo foi elaborado e estudado pelo linguista 

russo Mikhail Bakhtin, o qual estabelece que qualquer ato comunicativo oral ou escrito envolve o 

diálogo, isto, pois, como o próprio enuncia:

«The  word  is  born  in  a  dialogue  as  a  living  rejoinder  within  it;  the  word  is  shaped  in  dialogic  

interaction with an alien word that is already in the object. A word forms a concept of its own object in a  

dialogic way.

But this does not exhaust the internal dialogism of the word. It encounters an alien word not only in the  

object  itself:  every word is  directed toward an answer and cannot escape the profound influence of the 

answering word that it anticipates.

The  word  in  living  conversation  is  directly,  blatantly,  oriented  toward  a  future  answer-word:  it  
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provokes  an  answer,  anticipates  it  and  structures  itself  in  the  answer's  direction.  Forming  itself  in  an  

atmosphere of the already spoken, the word is at the same time determined by that which has not yet been 

said but which is needed and in fact anticipated by the answering word. Such is the situation with any living  

dialogue. The orientation towards an answer is open, blatant and concrete.»

(Bakhtin, 1992: 279-280)

Através  desta  descrição  é  realmente  possível  confirmar  que  qualquer  ato  comunicativo 

envolve um diálogo, visto que Bakhtin enfatiza o aspeto singular que há em comum entre a situação 

enunciativa de um falante e de um produtor literário é precisamente o diálogo. Logo, verifica-se que 

o diálogo pode ocorrer em vários níveis (entre o falante e o interlocutor, entre o falante e o sistema 

linguístico em uso e do qual deriva o discurso, ou entre diferentes sistemas linguísticos, produções 

discursivas e ideologias, entre outras possibilidades) e estabelecer um variado número de relações 

dialógicas (entre o autor e o leitor, entre o narrador, o narratário e as personagens, entre uma obra 

literária e uma obra linguística, entre uma obra e variados contextos sócio-culturais internos ou 

externos  à  obra,  entre  outras).  Deste  modo,  concluí-se  que  o  dialogismo  engloba  duas 

conceptualizações  da  interação dialogistica:  uma enfatiza maior  prioridade nos  participantes  do 

diálogo,  através,  por  exemplo,  do  estudo dos  atos  discursivos,  é  portanto  referente  ao que  um 

locutor  afirma ou poderá vir  a  afirmar (dialogismo interlocutivo);  a  outra  atribui  prioridade no 

estudo das relações intersubjectivas, como estas progridem de acordo com a narrativa em que estão 

inseridas, com o decurso das múltiplas interações dialógicas e engloba qualquer referência a um 

discurso com um locutor individualizado (dialogismo interdiscursivo).  Assim, embora o diálogo 

esteja praticamente no centro da conceptualização de Bakhtin, o termo «diálogo» deve aqui ser 

interpretado como uma orientação pragmática, segundo a qual se ilustra  uma forma de interação 

humana,  ao  se  correlacionar  o  comportamento  humano  e  o  modo  como  o  Homem  utiliza  a 

linguagem.

Com base nestes aspetos, pode-se concluir que, devido ao facto de que os participantes de uma 

interação linguística (sejam estes reais ou fictícios) constituem uma perspetiva social e histórica 

com o poder de conferir significados reais e que exprimem os seus pontos de vista quanto a uma 

determinada realidade, o diálogo, implícito ou virtual, possibilita uma melhor interação entre os 

participantes de uma conversação, uma vez que este proporciona um ambiente onde o discurso e a 

constante troca de ideias constituem, uma ação recíproca cujas fronteiras permanecem limitadas ao 

nível do discurso. Este fenómeno só é, então, possível através da receção e da perceção de um 

enunciado (neste caso concreto, o texto de Carl Sagan), podendo esta interação ser interpretada 

como  um território  comum para  a  produção  dialogística  –  tanto  para  o  locutor,  como  para  o 

interlocutor,. 
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Com esta exposição de conceitos, deduz-se, então, que existem dois polos contidos no texto 

em análise, e é sob estes polos que recaem as diferentes funções atribuídas ao texto pelo autor – 

funções  estas  que  se  manifestam através  da  intenção  didática  do  texto  e  do  uso  especifico  de 

retórica que o autor utiliza. Passa-se a elaborar: num extremo está o leitor leigo (ou o público-alvo 

primário do texto) para o qual a função didática do texto é específica, no outro extremo, está a voz 

antagónica à posição de Sagan, o leitor com ideias mal-formadas e preconcebidas, leitor este que 

Sagan pretende dissuadir e confrontar através da retórica. A Maiêutica reside, pois, entre os dois 

polos,  visto  que  Sagan  questiona  o  saber  de  ambos  os  tipos  de  leitor,  para  que  estes  possam 

extrapolar as respostas às interrogações que lhes são colocadas a partir do raciocínio delineado pelo 

próprio autor no texto. 

Surge, assim, a necessidade de abordar e desenvolver este tópico, não só devido à natureza do 

fenómeno e às suas implicações para a discussão tradutória em decurso, mas principalmente porque 

é um bom terreno de comparação e análise entre as versões traduzidas,  visto que as diferentes 

versões abordam o dialogismo e estabelecem diferentes formas de resolução para o mesmo. Será 

este o objetivo que se pretende dar a conhecer nos próximos parágrafos: exemplificar e explicar o 

funcionamento do dialogismo nas várias instâncias em que este é utilizado, ao mesmo tempo que se 

demonstrará como as diferentes versões traduzidas do texto o abordam.  

Começando com o exemplo mais direto e facilmente detetável, dar-se-á início à análise das 

manifestações de dialogismo presentes no capítulo 3 (Os Grandes Rebaixamentos):

«WELL, SOME HOPED, even if the Earth isn't at the center of the Universe, the Sun is. The  
Sun is our Sun. So the Earth is approximately at the center of the Universe. (...)

[...]
Well, our Milky Way is the only galaxy. (...)
[...]
Well, then, at least our Galaxy is at the center of the Universe. (...)
[...]
Well, even if there are hundreds of billions of galaxies, each with hundreds of billions of  

stars, no other star has planets. (…)
[...]
Well, if our position in space doesn't reveal our special role, our position in time does:  

We've been in the Universe since The Beginning (give or take a few days). We've been given  
special responsibilities by the Creator. (…)

[...]
Well, if  we can't  find anything special about our position or our epoch, maybe there's  

something special about our motion. (…)
[...]
Well, even if our position, our epoch, our motion, and our world are not unique, maybe we  

are. We're different from the other animals. We're specially created. The particular devotion of  
the Creator of the Universe is evident in us.(...)

[...]
Well, even if we're closely related to some of the other animals, we're different—not just in  

degree, but in kind—on what really matters: reasoning, selfconsciousness, tool making, ethics,  
altruism, religion, language, nobility of character. (…)
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[...]
Okay, maybe we're not much, maybe we're humiliatingly related t0 apes, but at least we're  

the best there is. God and angels aside, we're the only intelligent beings in the Universe. (…)»

 Este exemplo de dialogismo manifesta-se de forma aparente através da súbita mudança ao 

nível tipográfico, pois este passa a ser apresentado em itálico. Desta forma, o uso do itálico nestas 

instâncias  pode  ser  considerado  como  um marcador  de  dialogismo,  uma  vez  que  o  torna  tão 

aparentemente explícito. Consequentemente, a relação dialogal entre enunciador e interlocutor – 

contrariamente  ao  que  se  sucede  com  outros  exemplos  de  dialogismo  –  torna-se  igualmente 

explícita, aparentando carecer subtileza neste tipo de relação dialogística. 

Numa  primeira  análise,  esta  ocorrência  pretende  recriar  o  efeito  de  um  debate  com  um 

elemento antagónico à posição do autor. Assim, concluí-se que o elemento antagónico representa 

uma voz coletiva e abstrata, que corresponde a um número não especificado de indivíduos que 

confrontaram o  Dr.  Sagan  –  e  a  posição  por  ele  defendida  –  com argumentos  generalistas  e 

frequentemente mal fundados. Deduz-se, então, que a estrutura escolhida para esta forma de retórica 

(expectativa da realidade – refutação e confirmação factual) serve como uma forma de empregar a 

função didática anteriormente estabelecida.

Porém, estas conclusões resultam de uma análise primária de uma parte específica do texto. 

Após uma análise  mais  atenta  determinou-se que o mesmo excerto  da página  anterior  (na  sua 

plenitude) contém de facto marcas subtis  não explicitas. A presença subtil  destas marcas pode 

inicialmente passar despercebida e pode induzir,  de igual modo, a uma difícil  interpretação, no 

entanto a análise feita a estas marcas revelam que é possível estabelecer um elo de ligação entre  

estas mesmas marcas e o dialogismo. Para expor – e posteriormente desenvolver – estes achados, 

apresenta-se então parte do excerto do texto que dá conta dos fenómenos discutidos nestes últimos 

parágrafos: 

«WELL, SOME HOPED, even if the Earth isn't at the center of the Universe, the Sun is. The  
Sun is our Sun. So the Earth is approximately at the center of the Universe. Perhaps some of our 
pride could in this way be salvaged. But by the nineteenth century, observational astronomy had 
made it clear that the Sun is but one lonely star in a great self-gravitating assemblage of suns  
called the Milky Way Galaxy.  Far from being at the center of the Galaxy,  our Sun with its 
entourage of dim and tiny planets lies in an undistinguished sector of an obscure spiral arm. We 
are thirty thousand light years from the Center.

Well, our Milky Way is the only galaxy. The Milky Way Galaxy is one of billions, perhaps 
hundreds of billions of galaxies notable neither in mass nor in brightness nor in how its stars are 
configured and arrayed. Some modern deep sky photographs show more galaxies beyond the 
Milky Way than stars within the Milky Way. Every one of them is an island universe containing 
perhaps a hundred billion suns. Such an image is a profound sermon on humility.

Well, then, at least our Galaxy is at the center of the Universe.  No, this is wrong too. 
When the expansion of the Universe was first discovered, many people naturally gravitated to 
the notion that the Milky Way was at the center of the expansion, and all the other galaxies  
running away from us. We now recognize that astronomers on any galaxy would see all the  
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others running away from them; unless they were very careful, they would all conclude that they 
were at the center of the Universe. There is, in fact, no center to the expansion, no point of  
origin of the Big Bang, at least not in ordinary three-dimensional space.

Well, even if there are hundreds of billions of galaxies, each with hundreds of billions of  
stars, no other star has planets. If there are no other planets beyond our Solar System, perhaps 
there's no other life in the Universe. Our uniqueness might then be saved. Since planets are  
small  and  feebly  shine  by  reflected  sunlight,  they're  hard  to  find.  Although  applicable  
technology is improving wit breathtaking speed, even a giant world like Jupiter, orbiting the 
nearest star, Alpha Centauri, would still be difficult to detect. In our ignorance, the geocentrists 
find hope.»
    

Neste excerto (presente nas páginas 120-121 do projeto), é possível identificar determinadas 

marcas do ato de fala, maioritariamente através do uso da interjeição «well», cuja presença leva a 

inferir que o discurso usado pretende ser apresentado com a mesma naturalidade que ocorreria num 

diálogo. No entanto, embora esta particularidade do uso de  «well» seja relevante para tópico em 

discussão, existem outros aspetos que merecem igual referência e discussão.

O uso de «well» não ilustra uma função única para o uso da marca, isto, pois, a sua aplicação, 

no contexto em que é utilizado, é polissémico, no sentido em que a função exercida pela marca é 

alterada mediante a voz que a enuncia e de acordo com o contexto textual. Tome-se nota: o uso 

geral de uma marca de ato de fala como o «well» serve para indicar uma rutura no discurso/ texto, 

tem a função normativa de um limitador do texto. Embora não se ponha em questão o valor desta 

marca como um possível indicador dialogal, deduz-se que esta oferece uma pausa, ou quebra, num 

discurso, como é possível testemunhar no início de cada parágrafo dos exemplos apresentados. 

Contudo, o uso da marca como uma rutura do texto  não é exclusivo, julga-se que o seu uso 

primário  possa  vir  a  ser  interpretado como tal,  mas  «well» não  exerce  apenas  uma função  de 

marcador de diálogo e de rutura, este é também utilizado como uma marca de discurso direto que 

exibe a funcionalidade de uma interjeição reacionária – por parte da voz antagonista – às refutações 

do autor.  Nos excertos  em análise,  o  «well»  é utilizado como uma forma de a  voz antagónica 

salvaguardar a sua posição, de salvar a face, ao mesmo tempo que indica que pretende continuar a 

se opor, a resistir e a contestar a posição do autor. É devido a este aspeto polissémico da marca do 

ato de fala que se considera que esta seja um indicador de dialogismo. Mas existe ainda mais a 

elaborar sobre este excerto, como as vozes enunciadas e a interpretação das mesmas.

Nos parágrafos exemplificativos existem também determinadas expressões e combinações de 

palavras que se destinem a transmitir e a referir as vozes que enunciam a ação. No entanto, estas 

expressões e combinações variam no seu nível de ambiguidade, o que dificulta a sua distinção e a 

identificação  da  voz  enunciativa.  O  primeiro  exemplo  a  ser  identificado  é  «some hoped» (em 

«WELL, SOME HOPED,(...)»), que é introduzido a meio do discurso como uma interjeição do autor, o 

qual não só reconhece a voz enunciativa, como reconhece que a opinião desta voz faz parte do 

raciocínio  daqueles  que  a  partilham.  Ambos  os  elementos  desta  combinação  podem  ser 
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interpretados como marcas  do  discurso ou posição  enunciativa,  em que  «some» remete  para  o 

sujeito  enunciativo  e  «hoped»  corresponde  ao  verbo  de  fala.  É  através  da  participação,  ou 

argumentação, destes «some» –  ou seja, o sujeito enunciativo – que é possível ao autor iniciar a sua 

contra-argumentação e expor a sua posição. Adicionalmente, o reconhecimento da voz antagónica 

revela que o autor não privilegia somente uma única voz, não coloca umas das vozes em detrimento 

face  à  outra,  uma  vez  que  ambos  os  discursos  expostos  (o  do  autor  e  o  do  enunciador)  são 

considerados  como  pontos  de  vista  válidos  para  debate  e  são  interpretados  como  argumentos 

igualmente válidos dentro da mesma plataforma dialogal – e que reforçam a função pedagógica do 

texto. 

Simultaneamente, é devido a esta interação que se pode verificar o uso do dialogismo. Tenha-

se em consideração as seguintes combinatórias:

• «Perhaps some of our pride could in this way be salvaged.»; (página 120)

• «Far from being at the center of the Galaxy,(...)»; (página 120)

• «The Milky Way Galaxy is one of billions, perhaps hundreds of billions of galaxies (...)»;  

(página 120) 

• «If there are no other planets beyond our Solar System, perhaps there's no other life in the  

Universe.»; (página 121)

• «Our uniqueness might then be saved.»; (página 121) 

Estas combinatórias são exemplos que melhor exprimem esta ideia. Já foi estabelecido que o 

autor utiliza a posição do enunciador para fomentar a sua argumentação/ refutação, mas os excertos 

listados confirmam que este processo não é tão mecânico ao ponto de recorrer a uma estrutura 

discursiva  empírica  de  argumentação  –  contra-argumentação,  em  que  a  opinião  antagónica 

corresponde a  uma expectativa  da  realidade  e  a  refutação do autor  corresponde à  confirmação 

factual da realidade. Na verdade, a abordagem de Sagan revela-se modesta e empática, pois Sagan 

pretende encontrar um meio-termo entre as posições partilhadas, ao creditar a posição antagónica (a 

voz  enunciativa  de  «some») mediante  um  contexto  hipotético,  histórico,  cultural  ou  de  outra 

natureza. Os exemplos  «Perhaps some of our pride could in this way be salvaged», «Far from 

being at the center of the Galaxy,(...)»  e «Our uniqueness might then be saved.» são casos claros 

desta abordagem, enquanto «The Milky Way Galaxy is (...)» e «If there are no other planets beyond  

our Solar System, perhaps there's no other life in the Universe.» são exemplos de como Sagan 

reconhece a opinião antagónica enquanto permanece simultaneamente factual na sua abordagem.  

Notou-se também que o autor utilizou perguntas enunciadas para o leitor se interrogar quanto à 
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temática discutida ou para este refletir na pergunta em si. Determinou-se, posteriormente, que as 

interrogações feitas pelo autor aparentavam recair sob duas categorias: perguntas intencionais (as 

quais, por norma, o autor fornece uma resposta em seguimento) e perguntas retóricas. Entenda-se, 

porém, que a definição e função de uma «pergunta retórica» recaí sobre uma interrogação realizada 

não com o objetivo de se obter um resposta para a mesma, mas para estimular a reflexão de um 

interlocutor.  Este  tipo  de  recurso  não  visa  uma  resposta,  pois  a  sua  formulação  já  estipula  a 

orientação de resposta pretendida. De acordo com este contexto, passa-se a apresentar exemplos 

específicos de cada categoria registada:

Perguntas intencionais: 

• «And why that cerulean color? The blue comes partly from the sea,(...) Why? 

Because the air scatters blue light (...)»; (página 112)

• «How is it that there are astronomical objects more than 6,000 light-years away?»; 

(página 121)

• «So of all the possible gravitational force laws, why are we so lucky as to live in a 

universe sporting a law consistent with life?»; (página 125)

Perguntas retóricas:

• «Who else makes use of them? What else are they good for? And if the lights in the  

sky rise and set around us, isn't it evident that we're at the center of the Universe?»; (página 

116)

• «Are not these facts, available even for skeptics to confirm, a surer insight into God's  

Universe than all the speculations of the theologians?»; (página 118)

• «So why not talk about a Universe designed so rocks could one day come to be, and 

strong and weak Lithic Principles?»; (página 126)

Observou-se que as perguntas de ambas as categorias cumpriam mais que uma função dentro 

da retórica do texto – as perguntas retóricas demonstrando uma funcionalidade mais discreta e as 

intencionais uma funcionalidade menos discreta. Em primeira análise, e, independentemente do seu 

uso, as questões levantadas são usadas para reforçar a relação didática através de uma estrutura 

binomial.  Esta  estrutura  é  apresentada  segundo  um  conflito  ou  choque  de  perspetivas  que 

correspondem, mais uma vez, às expectativas irrealistas de um leitor comum e cientificamente mal 

informado, que são seguidas da refutação factual da realidade.

Em adição,  após um melhor  estudo dos  exemplos expostos,  verificou-se que as  perguntas 

possuem ainda uma outra funcionalidade, por outras palavras, operam como uma forma indireta de 
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interação com o leitor, um aspeto que também pode ser justificado pela funcionalidade didática das 

perguntas desta natureza. Visto que, em última instância, as perguntas pretendem que o leitor seja 

afetado pelo conteúdo evocado, que este se interrogue e reflita nos assuntos discutidos na obra, 

determina-se que a intenção do autor é agir sobre o pensamento do leitor de um modo sugestivo – 

um aspeto que valida o uso da maiêutica na retórica do autor –, conseguindo-se, então, delinear uma 

relação dialogal entre autor/ narrador e leitor. Mais uma vez revelou-se a natureza dialogística da 

retórica utilizada pelo autor.

No entanto,  há ainda que fazer uma curta menção a perguntas como «How seriously do you 

take their claim?» (página 115),  «How is it that there are astronomical objects more than 6,000  

light-years away?» (página 121) e  «If,  despite this, we were to accept the literal truth of such  

religious books, how could we reconcile the data?» (página 121), pois estas perguntas correspondem 

a interações diretas entre autor/ narrador e leitor, isto ocorre devido à simples inclusão do vocábulo 

«how». «How», no contexto dos excertos  retirados  da obra – e quando seguido de uma forma 

adjetival – é interpretado como uma marca escalar de quantificação que procura fazer com que o 

leitor  se  questione quanto ao grau de veracidade e  legitimidade das  afirmações  feitas  pela  voz 

antagónica, quando confrontadas com factos que as contradizem. Como indicado, é um confronto 

ideológico direto que põe em causa as noções preconcebidas tanto do leitor como da voz coletiva 

composta pelos «some» de «some hoped».

De igual modo, o uso do modo verbal imperativo pode ser interpretado como uma interação 

8direta com o leitor, visto que exemplos como «Look again at that dot.» (página 115) e «Think of  

the rivers  of  blood spilled (...)»  (página 114)  ilustram pedidos diretos que sugerem ao leitor  a 

realização de uma ação.

Durante  a  realização  da  análise  comparativa  entre  as  diferentes  versões  da  obra,  foram 

detetadas diferentes abordagens relativamente às formas de tratamento para com o leitor. Verificou-

se que esta relação de tratamento com o leitor constitui uma parte fulcral da retórica utilizada pelo 

autor/ texto, pois é a própria relação autor – leitor, e, consequentemente a forma como o autor de 

dirige ao leitor, que vão ditar o tipo de relação dialogística e dialogal que se pretende estabelecer 

entre os intervenientes.

Tenha-se em consideração os seguintes exemplos e as respetivas traduções:

Tabela 1.
Texto de Partida tradução da Gradiva Tradução da minha autoria

«Think  of  the  rivers  of  blood  

spilled  by  all  those  generals  

(...). Think of the endless cruel-

«Pensemos nos rios de sangue 

vertidos  por  todos  aqueles  ge-

nerais (…). Pensemos nas cru-

«Imagine os rios de sangue der-

ramados por todos os generais 

(...). Imagine as infinitas cruel-
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ties  commited  by  the  inhabi-

tants (...)»

(página 114)

eldades intermináveis infligidas 

aos habitantes (...)» 

(página 137)

dades  infligidas  aos  habitantes 

(...)» 

(página 166)

«Now  take  it  a  step  further:  

(…)»

(página 115)

«Em seguida dê mais um passo 

em frente: (...)»

(página 138)

«Passemos, então, para o nível 

seguinte: (...)»

(página 167)

«How lucky for us that the Sun,  

the Moon, the planets, and the  

stars are part of some elegantly  

configured cosmic clockwork!»

(página 116)

«Tínhamos  sorte  por  o  Sol,  a 

Lua,  os  planetas  e  as  estrelas 

fazerem  parte  de  um  relógio 

cósmico de aspeto elegante.»

(página 140)

«Que sorte a nossa o Sol, a Lua, 

as  estrelas,  os  planetas  e  as 

estrelas  fazerem  parte  de  um 

mecanismo de relógio cósmico 

tão  elegantemente 

configurado!»

(página 169)

No primeiro excerto, o autor usa o modo verbal do imperativo para pedir ao leitor que este 

imagine  o  cenário  a  ser  descrito.  Como  foi  delineado  anteriormente,  o  imperativo  pode  ser 

interpretado como uma interação direta com o leitor, pois o excerto em análise solicita diretamente 

que o leitor participe numa operação mental que consiste em construir e visualizar um cenário que 

lhe é descrito. Assim, o uso do imperativo na tradução deste excerto é a solução mais simples e 

direta  para  a  resolução  deste  caso.  No  entanto,  nota-se  que  a  tradução  da  Gradiva  utiliza  a 

conjugação do verbo «pensar» na 1ª pessoa do plural, no presente do conjuntivo. Daqui, pode-se 

conjeturar sobre as razões por detrás desta escolha, porém, uma análise primária leva a crer que esta 

forma de tratamento ocorre como uma forma de ilustrar uma ação inclusiva, isto é, em que tanto o 

leitor como o autor são participantes da ação. Uma outra possibilidade de interpretação, quanto à 

conjugação do verbo no presente do conjuntivo, é que esta é utilizada com a intenção de o autor se 

dirigir ao leitor não como um individuo, mas como um grupo.

No segundo exemplo, em oposição ao primeiro, está-se perante um caso em que a abordagem 

à  tradução  da  forma  de  tratamento  foi  revertida,  comparativamente   à  abordagem relatada  no 

excerto anterior. Seguindo o contexto textual, o autor, após um caso de exemplificação, tem como 

intenção que o leitor siga a sua linha de raciocínio a um novo nível de operação mental. O que em 

ambos os exemplos (o presente e o anterior) leva a crer que estes constituem casos de dialogismo é 

a forma como a relação de proximidade é estabelecida pelo autor, devido ao formalismo disposto e 

a forma como as ações são sugerida ao leitor. O autor explica o seu raciocínio ao desconstruir o 

próprio conhecimento do leitor, para que, em seguida, possa guiá-lo – lado-a-lado, de um ponto de 

vista figurativo – à verdade.  O autor apenas acompanha/ encaminha o leitor na sua busca pela 

verdade através da colocação de perguntas que requerem contemplação e reflexão, de maneira a não 
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influenciar as conclusões que o leitor estabelece por si mesmo. Este aspeto volta a coincidir com o 

método socrático, o que credita esta situação como uma ação dialogística. Assim, recorre-se, neste 

caso em particular, ao conjuntivo para que a forma de tratamento para com o leitor coincida com a 

intenção dialogística e para que a ação seja inclusiva – no sentido em que inclui o autor como o  

condutor da ação e como guia do leitor –, como dita a situação contextual.

Para  o  último  caso,  determina-se  que  o  momento  dialogístico  advém  do alto  nível  de 

expressividade  embutida  na  frase,  a  qual  reforça  a  função  emotiva  do  texto.  Este  nível  de 

expressividade pode ser considerado como uma interjeição dos valores ou da própria opinião do 

autor, por essa razão, determina-se que a frase contém um funcionamento dialogístico. Contudo, 

para se discutir a função emotiva, há que primeiro fazer referência a Roman Jakobson e aos estudos 

realizados pelo próprio na área das funções da linguagem. 

De acordo com Jakobson, verifica-se em cada mensagem a presença de mais do que uma 

função, impondo uma delas o seu predomínio sobre as outras, a função predominante. A estrutura 

verbal de uma mensagem depende primariamente da função que nela é predominante. Nisto, Roman 

Jakobson determina  que  a  comunicação  verbal  pressupõe  necessariamente  a  interação  de  seis 

«fatores inalienáveis» e que cada um destes fatores origina uma função linguística específica que 

caracteriza a comunicação verbal, o destinador, o destinatário, o contexto, a mensagem, o código e 

o contacto. São estas funções as seguintes: a função fática (que estabelece ou mantém laços entre o 

recetor e o emissor), a função emotiva/ expressiva (que se baseia no destinador e tem como objetivo 

apresentar a sua atitude ou estado emocional), a função conativa (que ajuda a expressar enunciados 

persuasivos como a sugestão ou a ordem), a função poética (que pretende criar uma realidade nova 

através  dos  valores  estéticos  do  signo linguístico)  e  a  função  metalinguística  (que  serve  como 

suporte  para  o  próprio  código  ao  possibilitar  a  reflexão).  (Jakobson,  2003:122-132) No 

desenvolvimento da função emotiva, Jakobson define a função emotiva como: «A chamada função 

emotiva, centrada sobre no remetente, visa a uma expressão directa da atitude de quem fala em 

relação àquilo de que está falando. Tende a dar a impressão de uma certa emoção, verdadeira ou 

dissimulada; (…)» (Jakobson, 2003:124)

Por  conseguinte,  ao  se analisar  as  diferentes  produções  tradutórias  (para  os  exemplos  em 

discussão),  regista-se nos três casos que as produções da tradução da Gradiva carecem uma certa 

faculdade  emotiva  ou  que  esta  oscila  comparativamente  com  o  TP.  No  terceiro  exemplo,  em 

particular, nota-se que a alteração da expressividade contida na frase enfraquece a função emotiva. 

Determina-se que a construção «how» seguida de um adjetivo («how»+ adj) é interpretada, para esta 

situação, como uma marca escalar de quantificação. E, no presente caso, o uso da marca escalar 

«how lucky» infere que o grau de sorte, para a ocorrência descrita, é de tal maneira tão elevado que 

o acontecimento é potencialmente improvável, mas não impossível. Portanto, o valor expressivo da 

construção «tínhamos sorte» não é equiparável ao da frase original.
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No entanto, é de referir que este enfraquecimento da função emotiva também está presente nos 

outros  exemplos,  apenas  numa  escala  menor.  São  pequenas  nuances  como  estas  que  levam à 

conclusão de que a tradução da Gradiva apresenta um tom distante e um formalismo exagerado, o 

que,  por  sua vez,  elimina  ou,  no mínimo,  altera  o grau de  proximidade que o TP apresenta e  

estabelece.

Com  esta  exploração  do  tópico  do  dialogismo  foi  possível  explicar  como  este  recurso 

funciona. Através da comparação de exemplos textuais verificou-se como o dialogismo é utilizado 

em várias instâncias, ao mesmo tempo que se demonstrou como ambas as versões o abordaram. 

Esta extrapolação permitiu identificar e demonstrar como o autor apresentou as ideias e tópicos de 

discussão propostos na obra através de um fluxo dialogal, e, consequentemente, como este fluxo 

pode ser utilizado como uma ferramenta de construção do conhecimento. Concluí-se, portanto, com 

base nos achados deste subcapítulo, que os participantes de uma interação linguística são portadores 

de uma perspetiva social e histórica individual, que possuem o poder de conferir significados reais e 

conseguem exprimir os seus pontos de vista e valores através de  uma  interação que proporciona 

uma constante troca de ideias. E devido às fronteiras desta interação conversacional serem limitadas 

ao nível do discurso, isso garante que esta ação entre participantes de uma conversa seja recíproca.

Nestes  próximos  parágrafos  serão  expostos  casos  de  discrepâncias  entre  traduções, 

comparativamente com o TP. Para otimizar esta análise comparativa de problemas de tradução e as 

suas  resoluções,  os  exemplos  escolhidos  para  esta  exposição  serão  categorizados  quanto  à 

problematização que ocorre tanto em contexto textual como nas diferentes versões dde tradução.  

3.3.2) Grau de Formalidade

Durante a análise comparativa entre as diferentes versões da obra, foram detetadas diferentes 

abordagens relativamente às formas de tratamento para com o leitor. Verificou-se que a relação de 

tratamento para com o leitor constitui uma parte fulcral da retórica utilizada pelo autor/ texto, pois 

esta relação influência diretamente a eficácia do método socrático por parte do autor/ texto. Logo, 

quanto melhor for o grau de proximidade em que o formalismo entre autor e leitor é regulado,  

mediante a situação contextual enunciada, maior será a influência do método socrático sob o leitor.

Entre as várias abordagens realizadas e analisadas, quanto às formas de tratamento entre as 

diferentes versões do texto, tomou-se nota da presença de formas de vocabulário na tradução da 

Gradiva  que  alteram o  teor  técnico  e  formal  do  original.  Estes  vocábulos  não  correspondem 

necessariamente  a  termos  técnicos  ou  de  especificidade,  mas,  ao  comparar  as  duas  traduções, 

notou-se  que  a  presença  deste  léxico  impõe  uma  mudança  interpessoal  (entenda-se  «mudança 
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interpessoal» como uma estratégia pragmática de tradução e como esta é definida por Chesterman: 

«Changes affecting the formality level,  the degree of emotiveness and involvement, the level of  

technical lexis, etc.», Chesterman & Wagner, 2002:63) que eleva o grau de formalidade do texto.

Casos que apresentam tais características podem ser identificados nos exemplos que se passa a 

apresentar através da comparação entre o TP, a tradução da Gradiva, e a tradução realizada para este 

projeto.

Tabela 2.

«They  hired  themselves  out  

like four-footed animals.»

(página 109)

«Deixavam-se  alugar  como 

quadrúpedes.»

(página 131)

«Vendiam-se como se fossem 

animais de carga.»

(página 159)

Neste exemplo, o excerto foi traduzido para: «Deixavam-se alugar como quadrúpedes.». Ora, 

embora seja evidente que um «four-footed animal»  é um animal que ande sobre quatro patas, a 

passagem a que este excerto pertence ilustra a adversidade da vida do avô de Sagan, uma passagem 

que apela à emotividade do leitor. Embora o termo «quadrúpede» seja o termo mais politicamente 

correto a utilizar, a sua presença destabiliza o teor emocional da passagem. Mais, de entre a maioria 

dos animais quadrúpedes que coabitam com pessoas pode-se incluir tanto animais de estimação 

(cães e gatos) como animais usados para trabalho agrário (bovinos, cavalos, entre outros). Logo, 

surge a necessidade de especificar que categoria de animal é própria para o contextual textual em 

análise, dai se ter optado por traduzir «four-footed animals» por «animais de carga».  

Tabela 3.

«(…) every saint and sinner in  

the history of our species lived  

there —on a mote of dust sus-

pended in a sunbeam.»

(página 114)

«(...) todos os santos e pecado-

res da história da nossa espécie 

viveram lá – numa partícula de 

pó suspensa num raio solar.»

(página 137)

«(...)  cada santo e pecador da 

história da  nossa  espécie 

viveu  ali  –  num grão  de  pó 

suspenso num raio de luz.»

(página 166)

No presente caso , a situação problemática não resulta das traduções em si, mas da escolha do 

léxico presente em cada caso. Entende-se que a presença de «partícula» pretende realçar a pequenez 

da Terra, de acordo com a perspetiva da fotografia que a nave Voyager tirou, desde Saturno. Embora 

a escolha seja funcional de acordo com o contexto e a situação enunciada, não foi, no entanto, a 

solução  ideal,  visto  que  causou uma  alteração no grau  de  formalidade  com a  inclusão  de  um 

vocábulo  mais  técnico.  Alternativamente,  uma  vez  que  «mote»  é  a  designação  atribuída a 
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substâncias minúsculas (Oxford Advanced Learner's Dictionary, 2004), a solução apresentada para 

o projeto («num grão de pó») constitui uma tradução mais simples e funcional na sua conceção, 

dado o contexto textual enunciado.

Ainda sobre o mesmo excerto, há que fazer referência a um outro exemplo que é igualmente 

relevante de ser a analisado. Porém, neste caso concreto, o problema encontra-se na tradução de 

«lived there» por «viveram lá». Tal acontece porque na passagem a que o excerto pertence, o autor 

faz um pedido ao leitor: que este interaja com a fotografia, que a observe ( «Look again again at  

that dot.»), e, em seguida, identifica na fotografia que o ponto de luz ténue corresponde a um lugar 

físico: à Terra. Quanto aos advérbios «ali» e «lá», apesar de serem sinónimos, de ambos indicam um 

lugar  distante  da  pessoa  que  fala  e  daquela  com  quem  se  fala.  «Ali»  indica,  contudo,  uma 

proximidade maior, ou mesmo um lugar distante que é visível, enquanto «lá» indica um lugar fora 

do  alcance  da  vista  (https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/o-emprego-dos-

adverbios-de-lugar-aqui-ai-e-ali-ou-ca-e-la/24985). Ora,  sendo  «lá»  um  adverbio  de  lugar  que 

remete para uma localização geográfica abstrata e/ou distante, a inclusão deste elemento adverbial é 

contrário ao que se pretende transpor e já foi delineado, pois quando o autor escreve «[they] lived 

there», ele aponta para um local fisicamente identificável. A conotação impessoal é, pois, tornada 

evidente e pode ser retificada através da substituição de «lá» por «ali» ou «naquele lugar».

Tabela 4.

«The Earth is a very small sta-

ge in a vast cosmic arena.»

(página 114)

«A Terra é um palco diminuto 

na vasta arena cósmica.»

(página 137)

«A  Terra  é  um  palco 

minúsculo  dentro  de  uma 

vasta arena cósmica.»

(página 166)

Imediatamente em seguimento ao excerto anterior surge o exemplo exposto. Nota-se, ao se 

comparar as diferentes versões das traduções, que a tradução da Gradiva optou por traduzir «very 

small» por «diminuto». Embora o vocábulo «diminuto» possa ser considerado como um sinónimo 

funcional para descrever algo pequeno (ou muito pequeno) – e embora, de acordo com o contexto 

textual, o propósito pretendido seja realmente de realçar a pequenez da Terra, comparativamente 

com o resto do cosmos –, no presente exemplo, este provoca uma acentuada elevação no grau de 

formalidade do texto. Para evitar uma construção deste tipo  procurou-se traduzir o excerto com 

recurso  a  um  equivalente  com  a  mesma  funcionalidade,  mas  que  este  alterasse  o  grau  de 

formalidade do TP. Com base neste raciocínio determinou-se que «minúsculo» seria a solução mais 

eficaz, para o contexto presente.

55



Tabela 5.

«Think  of  the  rivers  of  blood  

spilled  by  all  those  generals  

(...). Think of the endless cruel-

ties comited by the inhabitants  

(...)»

(página 114)

«Pensemos nos rios de sangue 

vertidos  por  todos  aqueles  ge-

nerais (…). Pensemos nas cru-

eldades intermináveis infligidas 

aos habitantes (...)» 

(página 137)

«Imagine os rios de sangue der-

ramados por todos os generais 

(...). Imagine as infinitas cruel-

dades  infligidas  aos  habitantes 

(...)» 

(página 166)

Retoma-se este exemplo porque segundo o contexto de análise a discrepância entre versões 

surge devido à utilização do modo conjuntivo na tradução da Gradiva e do imperativo na tradução 

alternativa. A situação enunciada pelo excerto invoca uma interação com o leitor, o autor faz um pe-

dido direto ao leitor – um aspeto que sugere uma interação dialogística, e cujo propósito infere o 

método socrático.

 Embora «to think» possa normalmente ser traduzido por «pensar», nesta situação específica, 

julga-se que esta resolução tradutória poderia ter sido ideal caso o verbo «pensar» não tivesse con-

jugado  no conjuntivo, com o pretexto de incluir o autor na ação. «Pensar» é uma operação mental 

de natureza meramente intelectual; no entanto, o que o autor pede do leitor é que este inicie opera-

ção de construção mental. Esta ação constituí um exercício exemplificativo que não requer o enca-

minhamento nem a participação do autor na ação. Este apenas enuncia o tipo de construção imagi-

nária que pede que o leitor estabeleça na sua mente. 

De facto, o uso do conjuntivo sugere uma forma de tratamento inclusiva – no sentido em que 

inclui o autor na ação – e estabelece uma maior proximidade entre leitor e autor. Contudo, tendo em 

conta o tipo de exercício descrito, e visto que a situação enunciativa não requer uma mudança no 

grau de proximidade ou de formalismo, determinou-se  que a utilização do imperfeito na tradução 

do excerto resulta numa construção mais funcional, de acordo com o contexto textual delineado no 

exemplo. 

Tabela 6.

«Take a good long look at it.»

(página 115)

«Observe-o atentamente.»

(página 138)

«Examinemo-lo atentamente.»

(página 167)

Em oposição a algumas escolhas feitas para o exemplo anterior, agora, apresenta-se este caso. 

É de notar que ambas as versões de tradução utilizaram o imperativo, mas que estão conjugados em 

pessoas diferentes. Enquanto a tradução da Gradiva optou por uma tradução mais direta, através da 

conjugação do verbo «observá-lo» no imperativo, o uso da 1ª pessoa do plural do imperativo do 

verbo  «examinar-o»,  na  tradução  alternativa  surge  devido  à  natureza  da  ação  enunciada.  Ao 
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contrário do que se passou no exemplo anterior, a presente ação enunciativa já não constituí um 

exercício exemplificativo, é um exercício prático que requer o encaminhamento e a participação do 

autor. Tendo em conta que este excerto remete para uma aplicação inicial do método socrático, nesta 

situação,  determinou-se que a  tradução ideal  deste  excerto passaria  pela  alteração da forma de 

tratamento, através da inclusão do autor e do leitor na ação descrita e da necessidade do uso do 

imperativo para induzir o leitor à ação pretendida.

Embora se esteja a par de que a forma como o autor se dirige ao leitor difere da forma de 

como este se inclui na ação, há que ter em conta que o Dr. Sagan transfere uma grande parte da sua  

faceta de professor na sua retórica – note-se a maiêutica –, logo pareceu adequado transferir esta 

faceta através da inclusão do autor na ação. É desta forma que se justifica a escolha de tradução 

feita para este exemplo.

3.3.3) Expressividade 

Apesar de o grau/ nível de expressividade contido em certas instâncias do texto não esteja 

relacionado  às  formas  de  tratamento,  no  estudo  das  diferentes  traduções  determinou-se  que  a 

expressividade de certas passagens é relevante para a análise das formas de tratamento, pois, as 

oscilações  no  grau  de  expressividade  também  podem  conter  conotações  de  proximidade  ou 

distância entre autor e leitor. Se a forma de tratamento pretende estabelecer e regular o grau de 

proximidade entre o autor e o leitor, então, o simples modo de expressão do autor permite que este 

crie um elo entre o leitor. A inclusão de termos mais coloquiais ou de expressões quotidianas podem 

servir como a ponte que liga estes dois intervenientes. Por isso, julga-se que a expressividade é um 

elemento que influência a eficácia do método socrático tanto quanto as formas de tratamento.

Tabela 7.

«Although the  spacecraft  were  

in  the  right  spots,  the  

instruments were still working

beautifully, (...)» 
(página 113)

«Apesar de a nave se encontrar 

na  posição  indicada,  de  os 

instrumentos ainda funcionarem 

perfeitamente (...)»

(página 136)

«Apesar de as naves estarem na 

posição  adequada,  de  os 

instrumentos ainda funcionaram 

lindamente (...)»

(página 164)

Nota-se que, no exemplo exposto, o adjetivo «beautifully» funciona como uma forma informal 

do autor se expressar e, em adição, funciona como um reforço à função emotiva do texto. Segundo, 

Jakobson,  a  comunicação  verbal  pressupõe  necessariamente  a  interação  de  seis  «fatores 

inalienáveis» e  que cada um destes  fatores  origina uma função linguística específica,  a  função 

emotiva é um destes fatores. O próprio define a função emotiva como:«A chamada função emotiva, 
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centrada sobre no remetente,  visa a uma expressão directa da atitude de quem fala em relação 

àquilo  de  que  está  falando.  Tende  a  dar  a  impressão  de  uma  certa  emoção,  verdadeira  ou 

dissimulada; (…)» (Jakobson, 2003:124). Apesar deste facto, verifica-se que a tradução da Gradiva 

elimina esta  tonalidade expressiva,  o que,  consequentemente,  apaga a  função emotiva do texto 

traduzido, relativamente ao original.

Devido a esta  particularidade da tradução da Gradiva,  e  tendo em conta que se pretendeu 

replicar o grau de expressividade na tradução, decidiu-se usar o advérbio de modo «lindamente».

Tabela 8.

«How  seriously  do  you  take  

their claim?»

(página 115)

«Que  seriedade  atribui  à 

pretensão deles?»

(página 138)

«Com  que  seriedade  enfrenta 

este ponto de vista?»

(página 167)

Um dos objetivos da obra é fazer com que o leitor questione o seu próprio conhecimento e as 

suas  preconceções  relativamente  a  um variado número  de  tópicos,  entre  os  quais  se  destaca  a 

posição e o lugar da Humanidade no Universo, por exemplo. Contextualizando, o excerto surge em 

seguimento de uma uma situação hipotética, em que o autor desafia a noção de que o ser humano e  

a Terra são especiais e singulares, e questiona o leitor quanto ao crédito que tal pensamento teria, 

caso uma espécie alienígena também se achasse especial  e singular.  Esta interrogação, além de 

servir como um mecanismo dialógico, induz o método socrático, pois leva o leitor a duvidar do seu 

próprio saber, para que, em seguida, o autor encaminhe o leitor para o caminho da verdade, ao 

estimulá-lo através da reflexão da questão. Por esta razão, se optou pela tradução acima exposta.

Tabela 9.

«How lucky for us that the Sun,  

the Moon, the planets, and the  

stars are part of some elegantly  

configured cosmic clockwork!»

(página 116)

«Tínhamos  sorte  por  o  Sol,  a 

Lua,  os  planetas  e  as  estrelas 

fazerem  parte  de  um  relógio 

cósmico de aspecto elegante.»

(página 140)

«Que sorte a nossa o Sol, a Lua, 

as  estrelas,  os  planetas  e  as 

estrelas  fazerem  parte  de  um 

mecanismo de relógio cósmico 

tão  elegantemente 

configurado.»

(página 169)

Como é o caso do primeiro exemplo deste subcapítulo, esta frase exprime um alto nível de 

expressividade que novamente volta a reforçar a função emotiva do texto. Do mesmo modo, volta-

se a presenciar a eliminação deste elemento emotivo na tradução da Gradiva, graças à alteração da 

expressividade da frase. Numa análise mais aprofundada, determinou-se que a construção «how» 
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seguida de um adjetivo («how»+ adj) pode ser comummente interpretada como uma marca escalar 

de quantificação. E, no presente caso, o uso da marca escalar «how lucky» infere que, numa escala 

de valores convencional, o grau de sorte não só seria alto, como seria potencialmente infinitamente 

alto. Uma construção como «tínhamos sorte» não comunica o mesmo valor escalar exagerado ou o 

nível de expressividade  do TP. Numa tentativa de solucionar esta problemática considerou-se a 

construção «tal é a nossa sorte que», no entanto, embora esta construção implique um valor elevado 

de sorte, ela não transmite o valor ilimitado que se pretende comunicar. Como tal, a construção 

«que sorte a nossa» pareceu a única solução funcional, uma vez que esta construção produz o efeito 

desejado, ainda que nível de expressividade não iguale o do TP.

3.3.4) Problemas lexicais

Dentro deste subcapítulo de análise comparativa serão apresentados exemplos que dão conta da 

problemática lexical.  Os problemas aqui  expostos  debruçar-se-ão maioritariamente em torno da 

significação  das  palavras  em si,  mediante  o  contexto  em que  são  enunciadas,  tal  como serão 

analisadas e comparadas as diferenças detetadas entre das versões traduzidas.

Inicia-se  esta  análise  comparativa  com  a  exposição  de  um  erro  de  tradução  presente  na 

tradução da Gradiva). Este erro ocorre na medida em que os equivalentes da língua portuguesa dos 

vocábulos «west» e «east» – ocidente e oriente, respetivamente – foram trocados durante o processo 

de tradução. Para evidenciar tal afirmação expõem-se, então, algumas passagens que dão conta do 

sucedido:

a)

Tabela 10.

«(…)  Indonesian argonauts in  

outrigger  canoes  explored the  

western Pacific (…)»

(página 109)

«(…)  os  argonautas 

indonésios,  em  canoas  com 

suportes  exteriores  para  os 

remos, exploraram o Pacífico 

oriental; (…)»

(página 130)

«(...) os argonautas indonésios 

usaram  canoas,  feitas  de 

forquilha  de  brandal,  para 

explorarem  o  Pacífico 

ocidental; (...)»

(página 157)

b)

Tabela 11.

«Since we first emerged, a few «Desde  que  aparecemos,  há «Desde  que  emergimos  pela 
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million years ago in East Afri-

ca (…)»

(página 109)

alguns  milhões  de  anos,  na 

África ocidental (…)»

(página 130)

primeira  vez,  há  uns  poucos 

milhões  de  anos,  na  África 

Oriental (...)»

(página 157)

Segundo  a  denominação  atribuída  aos  pontos  cardeais,  «west» e  «east»  correspondem  a 

«oeste» e «este», respetivamente. Logo, «western» e «eastern» são termos que indicam que algo é 

relativo  ao ocidente e  ao oriente  – ou que algo  se situa na  direção destes  pontos  de cardeais. 

Consequentemente, esta retificação é aplicada na tradução realizada no âmbito deste projeto.

Prosseguindo com esta linha de análise, segue-se o seguinte exemplo:

Tabela 12.

«Many  people  experience  a  

stirring sense of wonder when  

they first confront this simple

truth..Why? Why should it  be so  

compelling?»

(página 115)

«Muitas  pessoas  são possuídas 

por  um  sentimento  de 

deslumbramento  excitante 

quando  confrontadas  pela 

primeira vez com esta verdade 

simples.  Porquê?  Porque é  tão 

constrangedor?» 

(página 138)

«Quando confrontadas com esta 

verdade  simples,  muitas 

pessoas são arrebatadas por um 

sentimento  excitante  de 

maravilha. Porquê? Porque será 

tão coerciso?»

(página 167)

Na  situação  exposta,  acontece  que  ocorreu  uma  interpretação  diferente  do  vocábulo 

«compelling», o que levou à alteração do sentido pretendido pelo TP. «Compelling» é um adjetivo 

que contém vários significados, entre os quais, por exemplo, a captura da atenção de alguém de 

uma forma poderosamente irresistível, a incapacidade de resistência ou a incapacidade de refutação 

(Oxford Advanced Learner's Dictionary, 2004). Neste sentido, o contexto textual é que ditará qual a 

significação desejada a atribuir ao adjetivo. Determinou-se, portanto, que, segundo o sentido do 

excerto enunciado, «compelling» é uma qualidade de «simple truth». Isto leva a crer que o sentido 

pretendido  de  «compelling»,  neste  caso,  é  equiparável  ao  sentido  contido  em  «compelling 

evidence»: é algo convincente, irrefutável, que não deixa margem para dúvidas. Entende-se o uso 

de  «constrangedor»,  visto  que é  um possível  sinónimo de  «coercivo»,  mas  a  sua aplicação no 

exemplo  apresentado  altera  a  mensagem  do  TP e  causa  uma  sentido  ambíguo  em  termos  de 

tradução.
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Tabela 13.

«At  the  same  time,  these  

disciplines had not a clue that  

their  own teaching of how the  

Universe  is  ordered  was  a  

conceit and a delusion.»

 (página 117)

«Ao  mesmo  tempo,  estes 

discípulos  não faziam ideia  de 

que  os  seus  próprios 

ensinamentos sobre a ordenação 

do universo eram presunçosos e 

enganadores.» 

(página 141)

«Ironicamente,  estas  áreas  do 

saber  não  se  aperceberam que 

os  seus  próprios  ensinamentos 

sobre a ordenação do Universo 

eram presunçosos e decetivos.»

(página 170)

Mais uma vez, o problema acontece devido à escolha de tradução de um certo vocábulo na 

tradução da Gradiva. O vocábulo «disciplines»  corresponde a mais de uma área de estudo ou de 

conhecimento – no caso referido, corresponde à filosofia e à religião. Embora o uso do equivalente 

escolhido na tradução da Gradiva não seja impróprio, este não é a solução mais funcional para a 

situação enunciada. O autor apresenta estas «disciplinas», ou seja, um conceito abstrato, como algo 

autoconsciente, logo existe aqui um jogo metonímico que vale a pena salvaguardar. A escolha de 

traduzir «disciplines» por «discípulos» pode ser devida ao facto de que  as disciplinas são ensinadas 

a discípulos, mas ambas são palavras com significados muito diferentes e, no presente caso, não são 

um par de tradução funcional ideal.

3.3.5) Discrepâncias verbais

Tabela 14.

«It seemed to me that another  

picture  of  the  Earth,  (...), 

might  help  in  the  continuing  

process(...)»

(página 113)

«Parecia-me que outra fotogra-

fia da Terra, (…), poderia con-

tribuir  para  o  processo  conti-

nuado (...)»

(páginas 135-136)

«Na  altura,  pareceu-me  que 

outra  imagem da  Terra,  (...), 

poderia  vir  a  ajudar  no 

contínuo processo (...)»

(página 164)

No presente excerto ocorre um problema de escolha entre o pretérito perfeito e o pretérito 

imperfeito na tradução, devido à construção do tempo passado no TP. 

O uso do pretérito imperfeito é indicativo de uma ação durativa (não concluída) e pressupõe 

uma conotação anafórica,  pois remete para um tempo passado e para o que era contemporâneo 

desse passado. Por outras palavras,  o uso do imperfeito pode ser equiparado a uma fotografia: 

remete para uma ação que ocorreu no passado mas cujo inicio e conclusão não estão definidos. 

Inversamente, o pretérito perfeito, não sendo anafórico, introduz um novo localizador temporal e 

uma ação ou sucessões de ações determinadas no tempo (não durativa), e exprime um facto passado 
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não habitual, ao contrário do imperfeito que é também usado para exprimir hábitos rotineiros. 

Estes aspetos aliados ao facto de que o excerto apresentado nesta exposição tem como objetivo 

descrever a reação do autor e o estado mental que o levou a tomar a decisão de tirar a fotografia da 

Terra, desde a Lua, chega-se à conclusão de que a aplicação do pretérito perfeito é a opção mais  

correta, pois fixa a ação a um um espaço temporal concreto, ao passo que o pretérito imperfeito 

transmite a ideia de que este pensamento foi meramente passageiro para Sagan.

Tabela 15.

«"Yes. You know, it might not be 

there anymore. It might be gone 

by now—exploded or

something.» 
(página 115)

« – Sim. Sabes, ela pode já lá 

não estar. Nesta altura, pode já 

ter  desaparecido,  explodido ou 

qualquer outra coisa.» 

(página 138)

« – Sim. Sabias que ela pode já 

não  estar  lá.  Por  esta  altura, 

pode  já  ter  desaparecido, 

explodido  ou  outra  coisa 

qualquer.»

(página 167)

De acordo com o contexto textual, este exemplo corresponde a parte de um diálogo entre um 

pai e uma filha, em que o pai informa a criança sobre uma das particularidades das estrelas. Visto 

que  o  texto  ilustra  uma  figura  adulta  a  conversar  com  uma  criança,  existe  a  necessidade  de 

acomodar  o  discurso  a  um  nível  que  possa  transpor  a  ideia  de  que  o  diálogo  se  realiza 

verdadeiramente entre estes intervenientes. Em discurso quotidiano é comum que figuras adultas se 

dirijam a  crianças  através  do  uso  do  pretérito  imperfeito,  em vez  do  presente  do  indicativo  – 

particularmente  quando  lhes  propomos  uma  pergunta  ou  se  pretende  partilhar  algum  tipo  de 

informação (como é o presente caso).

No entanto, desconhece-se porque esta ocorrência é frequente no Português corrente. Porém, o 

uso do pretérito imperfeito designa um facto ainda não concluído, uma ideia de continuidade, sendo 

importante na expressão de cortesia, timidez, amabilidade. Tem o valor do «presente do indicativo, 

como forma de polidez para atenuar uma afirmação ou um pedido» (Cunha e Cintra; 1984:451) e 

designa-se imperfeito de cortesia. Em adição, a delicadeza pode estar presente em todos os tempos 

verbais, mas o pretérito imperfeito (do indicativo), o condicional e o imperativo,  em particular, 

estão  especialmente  ligados  à  cortesia  linguística.  Determina-se  também  que  os  verbos  mais 

recorrentes no contexto da cortesia são os modais “querer” e “poder” no imperfeito do indicativo 

(podia e queria), uma vez que são utilizados para exprimir um desejo ou um pedido (Gouaveia;  

1996: 383-419)

Apesar destes aspetos, julga-se que a delicadeza não seja o elemento de maior influência que 

explica esta ocorrência. Julga-se que esta situação se sucede devido ao valor modal e temporal do 

verbo «saber». Determina-se que o uso de «sabes», como disposto na tradução da Gradiva, pretende 
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meramente informar o outro interveniente da conversa. Infere-se, ainda, que o uso de «sabes» é 

retórico – no sentido de uma pergunta retórica: não pretende obter uma resposta –, isto porque o 

interlocutor tem a certeza de que o outro interveniente não tem conhecimento da informação que 

este vai passar. Portanto, o sentido e o valor de «sabes», neste contexto, é de «eu sei que não sabes, 

mas fica sabendo que (...)». Por outro lado, «sabias» remete para uma posição em que o interlocutor 

desconhece se o outro interveniente tem conhecimento da informação que este quer passar. Logo, o 

sentido e valor do pretérito imperfeito,  nesta situação, remete para uma posição de «não sei se 

sabes,  mas  (...)».  Apesar  de  disto,  para  a  presente  situação,  o  pretérito  imperfeito  parece  a 

construção mais funcional e a que replica um discurso natural entre um adulto e uma criança.  

Tabela 16.

«Now  take  it  a  step  further:  

(…)»

(página 115)

«Em seguida dê mais um passo 

em frente: (...)»

(página 138)

«Passemos, então, para o nível 

seguinte: (...)»

(página 167)

O texto enuncia uma linha de pensamento lógico, ao qual é aplicado a vários exemplos no TP. 

O excerto em questão, após um caso de exemplificação, pretende ilustrar que o autor irá  subir a um 

novo patamar de operação mental. Como tal, no  processo tradutório tem-se a intenção de ilustrar e 

transpor  este  processo  através  de  uma construção  expressiva  funcional.  O autor  explica  o  seu 

raciocínio  como se  este  estivesse  a  conduzir  o  leitor  às  respostas,  um aspeto  que,  novamente, 

coincide com o método socrático. Por esta razão, recorre-se outra vez ao conjuntivo não só para 

alterar a forma de como forma de tratamento para com o leitor, mas também para introduzir uma 

expressão que funcione como um bom equivalente para «take it a step further».

3.3.6) Posição nominal

Tabela 17.

«(...)  and  concluding  that  our  

pretensions  are  amusing,  our  

aspirations  pathetic,  that  this  

must  be  the  planet  of  the  

idiots.»

(página 117)

«(...)  e  concluindo  que  as 

nossas  pretensões  eram 

divertidas, as nossas aspirações 

patéticas,  e  que  devia  estar 

perante um planeta de idiotas.»

(página 140)

«(...)  e  conclui  que  as  nossas 

pretensões divertem-no, que as 

nossas  ambições  são  patéticas, 

que este deve ser o planeta dos 

idiotas.»

(página 170)

A problemática da situação enunciada aparece devido à forma como a tradução de «the planet  

of the idiots» foi orientada. Segundo a tradução da Gradiva, a construção «um planeta de idiotas» 
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deveria surgir como a tradução direta de «a planet of idiots», porém tal construção não se encontra 

no TP. Embora «the planet of the idiots» como «a planet of idiots» pressupõem a mesma conclusão 

(que os habitantes de um qualquer planeta são idiotas), a significação entre as duas construções 

difere significativamente. Isto acontece devido à presença de «the» e «a», cuja tradução resultará na 

preposição «de» e do artigo indefinido «um». Assim, a significação de uma construção apontará 

para o facto de o planeta ser o único a conter idiotas («o planeta dos idiotas»), enquanto a outra 

construção apontará que um planeta contém idiotas («um planeta de idiotas»). Adicionalmente, a 

forma como a combinatória  «the planet of the idiots» é estabelecida leva à interpretação que esta 

pretendia aludir à obra cinematográfica de ficção científica «The Planet of the Apes» (1968) – em 

Português: O Planeta dos Macacos, de Fraklin J. Schaffer.

Tabela 18.

«The  open  road  still  softly  

calls,  like  a  nearly  forgotten  

song of childhood.» 

(página 108)

«A estrada  sem fim ainda  nos 

inquieta suavemente, como uma 

canção  da  infância  quase 

esquecida» 

(página 130)

«A  estrada  aberta  ainda  nos 

seduz  com  uma  voz  suave, 

como  uma  canção  de  infância 

quase esquecida.»

(página 156)

Na situação presente, o problema é semelhante ao ao exemplo anterior. O problema surge pois 

o TP sugere que «song of childhood.» tem a qualidade de ser «nearly forgotten», o que em Português se 

traduziria para algo como: «uma canção de infância quase esquecida». Ora, como se verifica na tradução da  

Gradiva, esta não foi a construção que se criou. Na verdade, a construção realizada na tradução da Gradiva 

indica que «quase esquecida» é qualidade de «infância» e não de «canção de infância». A inclusão de «da» 

(como contração da preposição de mais o artigo definido, feminino, do singular a) altera o sentido 

da  oração e  leva  a  esta  mudança de significação.  Tal  acontece,  pois,  na situação enunciada,  a 

preposição «de» introduz uma expressão que designa origem (uma canção que veio dos tempos de 

infância), enquanto «da» introduz uma expressão que assinala pertença (uma canção da infância). 

Desta  forma,  verifica-se  que  a  produção  textual  apresentada  pela  tradução  da  Gradiva  não 

corresponde a uma tradução ideal e que a sugestão tradutória alternativa é mais funcional, para o 

caso descrito.

Em seguimento ao relato efetuado, dar-se-á agora inicio o desenvolvimento e discussão dos 

problemas  dos  tradução  que  de  acordo  com  as  especificidades  das  categorias  linguísticas   se 

enquadravam numa das categorias identificadas, e das estratégias elaboradas para a sua solução. As 

categorias linguísticas identificadas correspondem a questões lexicais, semânticas e sintáticas. Seria 

ainda  possível  adicionar  uma  outra  categoria,  a  léxico-semântica,  porém,  devido  à  discussão 
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elaborada nos campos lexicais  e  semânticos  não será necessária  adição de um novo campo de 

discussão que os englobe. Caso algum problema de tradução discutido no âmbito das categorias 

estabelecidas gravite mais para um campo léxico-semântico, tal será apontado e desenvolvido em 

conformidade.   

3.4) Análise comparativa de problemas de tradução

Primeiramente,  antes  de  se  partir  para  a  análise  dos  problemas  tradutórios,  enquadrados 

devidamente  segundo categorias  linguísticas,  dar-se-á  conta  da  justificação para  alguns  aspetos 

textuais e as eventuais mudanças que ocorreram durante o processo tradutório. 

Julgou-se  pertinente  a  justificação  destes  aspetos,  porque  estes  não  se  enquadrarem  em 

nenhuma  das  categorias  linguísticas  de  análise  estabelecidas  para  este  ponto  de  discussão;  em 

adição, alguns destes casos ocorrem com demasiada frequência, tanto no TP como no TC, a sua 

incidência é demasiado rara ou, alternativamente, foram incluídos na análise por não se considerar 

necessária a adoção de estratégias de tradução para a sua resolução – interprete-se estratégias de 

tradução de acordo com a categorização e a definição preestabelecidas por Chesterman.

3.4.1) Nomes e Nomenclatura

Relativamente aos antropónimos utilizados, decidiu-se manter as marcas presentes no TP no 

TC;  em  primeiro  lugar,  porque  a  obra  The  Pale  Blue  Dot é  um  texto,  maioritariamente,  de 

divulgação científica,  portanto não existe a necessidade de realizar qualquer tipo de adaptações 

relativamente a este aspeto. Em segunda instância, tomou-se esta decisão pois a presença de tais 

marcas permite transmitir ao leitor a ideia de que conteúdo da obra foi produzido no seio de uma 

cultura  estrangeira  à  sua,  mas  que  os  conceitos  e  teorias  expostos  não  são  estrangeiros  à 

comunidade científica, pois, no seio desta, não existem barreiras linguísticas ou culturais. 

Nomes como Carolyn Porco, Voltaire, Crísipo de Solis, Galileu, Ann Druyan, entre outros, dão 

conta desta pletora de académicos que fazem – ou já fizeram – parte da comunidade científica, e 

cujos contributos e observações foram relativos para o avanço tecnológico e para a evolução do 

conhecimento do ser humano. Estabelece-se uma rede de ligações entre investigadores e eventos. 

De  igual  modo,  estabelece-se  uma  linha  de  consequências  em  que  as  barreiras  geográficas  e 

linguísticas não constituíram um obstáculo. Foram estes os fatores principais que levaram a esta 

decisão de como lidar com os antropónimos.

No que diz  respeito  a  nomes  de  livros  referidos  no texto,  julgou-se  que não se  estaria  a 
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estabelecer um balanço equilibrado entre tradução estranhante e domesticante ao incluir o nome das 

obras  como  estão  apresentadas  no  TP.  As  referências  e  alusões  a  estes  livros  são  feitas  para 

despertar o interesse do leitor, para que este procure as obras, se assim o leitor se sentir inclinado. 

Presentemente, a informação relativa a estas variadas obras é de fácil acesso e obtê-las é, também, 

igualmente fácil graças à mesma ferramenta: a internet. Sendo assim, optou-se por apresentar os 

títulos das obras como estas se encontram traduzidas para Português Europeu, deixando as obras 

não traduzidas no seu título original.

Visto que se fez referência aos antropónimos, é igualmente pertinente relatar as escolhas feitas 

para a adequação dos topónimos. Para resolver esta situação, decidiu-se traduzir os que já possuem 

um  equivalente  consagrado  na  língua  portuguesa;  inversamente,  foram  mantidos  os  restantes 

topónimos como estão dispostos no TP. Dando exemplos concretos do que se pretende transpor: 

temos, por exemplo, para o primeiro caso descrito, topónimos como «Tierra del Fuego» (página 

109) traduzido para «Terra do Fogo»; «New York» (página 110) é normalmente referido dentro da 

língua portuguesa como «Nova Iorque», por isso se optou por manter esta forma de distinção; outro 

caso a referir é o da combinatória «Austro-Hungarian Empire» (página 109) que é denominado de 

«Império Austro-húngaro» em Português Europeu. Dando exemplos do segundo tipo de topónimos, 

pode-se fazer referência a «Sassow» (página 109).

Como se nota, recorreu-se à adoção de normas culturais da LC para os nomes de topónimos 

estrangeiros, ou seja, uma tradução por aceitabilidade. Em contraste, os topónimos não traduzidos 

não foram sujeitos a uma tradução por adequação, pois simplesmente não existem normas culturais 

da LC (Português Europeu) que dêem conta das designações destes topónimos, comparativamente 

às denominações atribuídas na LP .

É de referir que se pôs em causa a forma de tratamento de certos planetas, estrelas, galáxias e 

outros corpos celestes. Inicialmente, partiu-se da opinião de que os planetas e os corpos celestes não 

correspondem exatamente a localidades ou locais que podem ser considerados como topónimos. No 

entanto, visto que os antropónimos dizem respeito ao nome próprio de uma pessoa ou de seres 

personificados, e uma vez que estes corpos celestes podem ser considerados ou referidos como 

destinos físicos, confinados a uma localização espacial mutável mas definida, concluiu-se que a 

melhor opção seria de facto aceitar estes nomes como topónimos.

De  igual  modo,  foram  registados  casos  semelhantes  de  ocorrências  que  partilham  uma 

denominação na LC e outros que não. Não sendo estes novos casos diferentes dos já mencionados, 

em termos de dificuldade ou como problemas de tradução, aplicou-se uma tradução domesticante 

para nomes com designações já integradas na LC (nomes como «Terra», «Via Láctea» – embora 

seja discutível se a designação deste topónimo na LC resulta das normas culturais da própria LC ou 

se resulta de uma tradução por decalque, visto que o termo original é «Milky Way» – «Mercúrio», 
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«Saturno», entre outros). Contudo, foram também registadas denominações destes topónimos que 

pertencem apenas à LP, por isso, estes nomes são importados para a LC segundo a sua designação 

original  e  foram  introduzidos  na  LC  como  neologismos.  Estes  casos  foram  registados 

maioritariamente na nomeação de estrelas e galáxias como «Alpha Centauri», o pulsar «B1257+12» 

e «Andrómeda». Para estes casos recorreu-se a uma tradução estranhante.

Nas escassas ocasiões em que se fizeram referências a instituições, surgiu algum retraimento 

quanto à tradução dos nomes das mesmas. Instituições como NASA ou Jet Propulsion Laboratory 

(página 113) dão conta dos órgãos governamentais de avanço e investigação científica localizados 

geograficamente nos Estados Unidos da América, mais especificamente em Washington D.C e em 

Pasadena (Califórnia). E, visto que NASA constitui um acrónimo, a tradução de cada elemento que 

constitui  o  acrónimo (Nacional  Aeronautics and Space Administration)  para a  LC resultaria  na 

criação de um novo acrónimo, não reconhecido segundo as normas culturais da própria língua, um 

resultado que seria contraprodutivo e indesejado. Apesar disso, no caso desta instituição, a entidade 

representante é identificável sem se ter conhecimento dos constituintes que cada inicial remete. No 

caso de Jet Propulsion Laboratory, seria fácil incluir a tradução desta instituição no TC como, por 

exemplo, «Laboratórios de Propulsão Jato»; contudo, há que ter em conta as consequências desta 

ação. Estas instituições têm origens estrangeiras e operam como órgãos governamentais dos E.U.A., 

concluiu-se que a tradução dos nomes destas instituições implicaria a perda da ligação com a CP, 

um aspeto que se pretende preservar no TC e cuja exclusão iria contra a metodologia e os aspetos 

contextuais  preestabelecidos.  Assim,  não  foram  aplicadas  quaisquer  mudanças  aos  nomes  das 

instituições.

Há que fazer uma breve menção relativamente aos nomes atribuídos a duas naves espaciais 

referidas na obra:  Magellan  e Galileo  (página 110).  A primeira nave,  Magellan, refere-se a uma 

sonda espacial não tripulada da NASA que foi lançada a 4 de maio de 1989 em direção a Vénus. O 

seu nome é utilizado como homenagem ao navegador português, Fernão . Galileo, a segunda nave, 

foi uma nave espacial também não tripulada, lançada pela NASA a 18 de novembro de 1989, com a 

missão  de  estudar  Júpiter  e  as  suas  luas.  Como é  aparente,  o  nome da  nave  foi  atribuído  em 

homenagem ao famoso astrónomo do Renascimento, Galileu Galilei.

Para resolver esta  situação de tradução,  ou de não tradução,  quanto aos nomes de figuras 

históricas,  na  situação  indicada,  determinou-se  que  o  nome  «Magellan»  não  é  intuitivamente 

percetível  –  pelo  menos,  não a  um público que não esteja  informado quanto  às  denominações 

estrangeiras de algumas das figuras históricas portuguesas –, e, uma vez que que esta denominação 

se refere a Magalhães, optou-se por preservar o nome do TP e, em seguida, incluir a denominação 

portuguesa entre parênteses, para dar a conhecer ao leitor que esta designação também é válida. 
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Esta solução é também corroborada pelo facto de que o nome «Magalhães», em referência à nave 

espacial, é bem aceite dentro das comunidades científica e cosmóloga portuguesas (como é possível 

verificar  nos  seguintes  endereços:  www.siteastronomia.com/nasa-resumo-historico  ; 

www.cienciaviva.pt/rede/space/materiais/venusx.pdf).  Relativamente  a  Galileo,  a  denominação  e 

alusão à figura histórica são transparentes e intuitivamente percetíveis por qualquer leitor, mesmo 

que  o  nome  esteja  apresentado  em  itálico  e  com  grafia  diferente  à  designação  portuguesa 

(nomeadamente, devido ao nome terminar em «o», e não em «u»). Em adição, o uso de «Galileu» 

está  consagrado  na  língua  portuguesa,  logo  o  uso  de  «Galileo»  será  reservado  somente  em 

referência à nave espacial.

É preciso ainda esclarecer o contexto da nomenclatura escolhida. Fala-se em concreto do uso 

alternativo de maiúsculas em início de palavra para determinadas palavras (ex: cosmos e Cosmos; 

sol e Sol, lua e Lua, etc.). Julgou-se pertinente manter esta nomenclatura entre palavras para marcar 

a distinção entre cada elemento enunciado no texto, mas também para manter alguma fidelidade 

para  com  o  autor  e  o  texto.  Exemplificando,  vocábulos  como  «Sol»  e  «Lua»  encontram-se 

denominados como nomes próprios (com a marca da letra maiúscula em início da palavra), pois esta 

nomenclatura funciona  como um elemento  de  exclusão  para  distinguir  entre  outros  sóis  e  luas 

existentes. O «Sol» é o nosso sol e a «Lua» é a nossa lua. Não se pretende fazer o julgamento de 

que  estes  corpos  celestes  pertencem  ao  ser  humano,  apenas  que  existem  variados  fatores  (o 

ecossistema do planeta, o fluxo das marés, o magnetismo terrestre, órbita da Terra, etc.) que estão 

diretamente relacionados e que são influenciados pelos dois corpos. Possuem uma relação que nos 

afeta diretamente, são de particular importância e relevância para o bem-estar do ser o humano e 

para a Terra, logo existe a necessidade de os destacar de acordo com essa importância.  Este tipo de 

nomenclatura  ajuda  a  evitar  interpretações  ambíguas  para  os  leitores.  Esta  mesma  posição  foi 

aplicada para vocábulos como «Universo» e «Sistema Solar», pelas mesmas razões delineadas neste 

último parágrafo.

Resolveu-se  também  adotar  esta  posição  relativamente  ao  termo  «Cosmos».  Porém,  esta 

posição não foi tomada pelas mesmas razões dos exemplos acabados de discutir. Esta posição surge 

como uma forma de manter a fidelidade com o texto e com um parâmetro estabelecido pelo próprio 

autor,  no  capítulo  3  da  obra.  Passo  a  elaborar:  no  final  do  capítulo  3,  Carl  Sagan  aborda,  

subtilmente, a questão do «Multiverso», por outras palavras, a teoria de que o nosso universo é 

apenas um possível universo entre um número indeterminável de outros universos hipotéticos e 

igualmente válidos, independentes e isolados entre si. Nessa instância, ele exprime a necessidade de 

distinguir entre o que ele entende por «Universo» e «Cosmos». E estabelece o seguinte:

«For such ideas, words tend to fail us. A German locution for Universe is das All which makes  

the inclusiveness quite unmistakable. We might say that our universe is but one in a "Multiverse,"  
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but I prefer to use "Cosmos" for everything and "Universe" f or the only one we can know about.».

(Sagan, 1997: 28)

Sendo assim, optou-se por manter a denominação definida por Sagan, com a finalidade de 

preservar o sentido das suas palavras e de manter a fidelidade para com o texto e o seu autor.

3.4.2) Falsos Amigos

Em The Pale Blue Dot o uso do Inglês não causou estranheza, e, nem mesmo o vocabulário 

especializado  causou  dificuldades  na  compreensão  ou  na  tradução  do mesmo.  No entanto,  em 

algumas instâncias, foi detetada a presença de palavras com grafias semelhantes entre línguas com 

origem e significados distintos, ou seja, falsos amigos – referidos também como falsos cognatos. É 

relevante apresentar estes casos linguísticos,  pois a sua resolução nem sempre é tão evidente e 

simples.

Serão apresentados neste ponto de discussão três exemplos de falsos amigos encontrados e do 

procedimento adotado para a sua resolução. Considere-se o seguinte excerto: 

• «This was also the position of Origen, of St. Ambrose (the mentor of St. Augustine), and  

even, in a more qualified form, of St.Thomas Aquinas.». (página 123)

Durante  o  processo  tradutório,  notou-se  que  a  posição  e  uso  do  adjetivo  «qualified»  não 

correspondia à equivalência esperada na LC. A palavra é relativamente semelhante ao vocábulo 

português «qualificado», e ambas as palavras partilham uma definição igualmente semelhante entre 

si. Em uso lato, a definição mais associada ao vocábulo remete para as aptidões, conhecimentos ou 

experiência  pessoais  e  se  esses  fatores  determinam  se  essa  pessoa  é  apta  para  uma  função 

específica. No entanto, o Inglês sugere uma outra definição: pode expressar restrição ou atenuação. 

Após nova análise,  verificou-se que o adjetivo em questão não se referia  às habilitações  de S. 

Tomás de Aquino, mas até que ponto ele apoiava a posição em discussão. Como tal, apresenta-se a 

seguinte proposta de tradução como solução deste caso: «Era esta a posição de Orígenes, de S.  

Ambrósio (mentor de S. Agostinho) e, de uma forma mais cabal, até de S. Tomás de Aquino,».

Em seguimento, apresenta-se o falso amigo «silicon» (página 124). O termo «silicon» é muito 

semelhante ao termo português «silicone», o composto quimicamente inerte e incolor cuja aplicação 

mais comum – ou, pelo menos, a mais associada com o composto – é a utilização como material de 
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próteses, especialmente na área da medicina.

Mas,  uma  vez  que  o  contexto  textual  referencia  os  avanços  na  construção  de  objetos  e 

instrumentos tecnológicos – e tendo em conta que o texto não faz qualquer tipo de referência ou 

alusão à medicina ou aos estudos realizados no ramo da medicina –, chegou-se à conclusão de que o 

equivalente correto a que se faz referência é o «silício», o elemento químico. Sendo o silício o 

segundo elemento mais abundante na crosta terrestre, o seu uso é vital para inúmeras industrias. O 

seu  uso  abrange  o  fabrico  de  vidro,  cimento,  cerâmica,  mas  mais  relevante,  para  o  presente 

contexto, é o facto de este ser usado em abundância como um material semicondutor e na produção 

de transístores para chips, células solares e circuitos eletrónicos, tornando-se essencial em qualquer 

componente eletrónico.

Por último, surge o falso amigo presente  em: « (...) absence of evidence had been considered  

evidence of absence.» (página 121). Neste caso, à semelhança do primeiro exemplo, o problema 

surge devido à semelhança gráfica e de significado entre «evidence» e «evidência». Para a resolução 

deste problema foram consultados dicionários unilingues apropriados para investigar, verificar e 

determinar uma definição concreta para cada termo. Através da consulta do Dicionário da Língua 

Portuguesa (Porto Editora, 2009) e do Oxford Advanced Learner's Dictionary (2004) determinou-se 

que em Inglês este termo é utilizado para se fazer referência a informação, factos, sinais ou objetos 

que constituem provas relativamente à veracidade de algo, enquanto o termo português diz respeito 

à qualidade de ser evidente (claro, indiscutível). Aparentemente, a semelhança de significado entre 

os termos não é tão unilateral como inicialmente se julgava. Como é sugerido pelas definições, as 

evidências  só  se  tornam  aparentes  após  terem  sido  apresentadas  provas  que  corroborem  uma 

posição.  Nesse  sentido,  o  que  o  termo  «evidence»  pretende  verdadeiramente  transpor  é  a 

necessidade de haver provas que comprovem, ou não, um qualquer juízo. Conclui-se, portanto, que 

o equivalente adequado para «evidence» é de facto «provas».

Coincidentemente,  o  excerto  acima  transcrito  faz  parte  de  um  argumento  filosófico, 

frequentemente usado por ateístas para refutar a posição teísta quanto à existência de Deus, sendo 

esta posição melhor conhecida como «o argumento da ausência de evidências». Crê-se que este 

argumento tenha origens na afirmação do filósofo e cético David Hume, ao ter afirmado: «Eventos 

extraordinários  requerem  provas  extraordinárias»;  afirmação  esta  mais  tarde  modificada  e 

popularizada  pelo  próprio  Carl  Sagan:  «Alegações  extraordinárias  requerem  provas 

extraordinárias». Contudo, como foi provado no parágrafo anterior, por mais que a designação deste 

argumento  tenha  sido  popularizada  desta  forma,  a  utilização  do  termo  «evidência»  permanece 

incorreta,  segundo  o  contexto  apresentado.  Com isto  em mente,  decidiu-se  manter  a  mudança 

aplicada para a boa prática e aplicação correta da língua portuguesa.
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3.4.3) Itálicos

O uso do itálico é empregue sobretudo para destacar uma parte de um texto, seja uma letra, 

uma palavra, uma frase, ou outras unidades frásicas. Na tradução da Gradiva estão presentes este 

tipo de marcas para certas palavras que não estão destacadas no TP. A razão para este destaque pode 

variar  dependendo  da  intenção  e  da  indicação,  isto  é,  pode  salientar  a  presença  de  vocábulos 

estrangeiros, de citações,  títulos de obras literárias ou produções artísticas. Pode até mesmo ser 

empregue por razões meramente estilísticas, mas o seu uso abrange maioritariamente a identificação 

de heterogeneidades textuais, palavras alheias e inadequadas.

No decurso da tradução de The Pale Blue Dot, o itálico foi empregue de acordo com as suas 

normas convencionais de utilização na língua portuguesa. O seu uso ocorreu predominantemente 

com a intenção de se fazer referência a uma obra literária ou a construções específicas (como as 

duas naves espaciais  mencionadas anteriormente,  Magellan  e a  Galileo).  Porém, este não foi  o 

único caso em que o itálico foi empregue. Também se recorreu ao uso do itálico para palavras que 

causariam estranheza para o leitor, tal como em casos em que determinadas termos estrangeiros não 

constituem uma parte integrante da língua portuguesa (vocábulos como ferries, scan, pixeis ou Jet  

Propulsion Laboratory ilustram a situação descrita).  

A utilização do itálico estendeu-se, inclusivamente, às variáveis matemáticas e às designações 

para certos eventos universais. Numa instância do texto, Sagan faz menção a uma lei de constantes 

gravitacionais para se referir à lei do inverso do quadrado («inverse square law», na página 125), 

para explicar como acontecem as órbitas dos planetas. Nesta explicação ele enuncia a variável  r. 

Sendo esta variável uma incógnita mais frequentemente utilizada no campo da matemática e da 

geometria para designar o raio (entenda-se raio como a distância do centro de uma circunferência a 

um qualquer ponto da mesma) de um dado objeto.

É importante referir que, no terceiro capítulo da obra, o autor faz recurso ao dialogismo. No 

entanto, esta temática, em conjunto com o propósito e a significação do uso do itálico, e como este 

se correlaciona com o dialogismo, são pontos já apresentados e discutidos no subcapítulo 3.3.1), 

não sendo necessário voltar a apresentá-los de novo. Há apenas que mencionar que o itálico foi 

utilizado em conjunto com às aspas, porque, embora ambos executem uma função semelhante, as 

aspas possuem uma particularidade mais específica que o itálico – na medida que relatam discurso 

real ou simulado.  E, visto que a voz enunciada no discurso dialógico não representa uma entidade,  

mas corresponde apenas a uma escolha tipográfica que permite fazer  referência  a  uma posição 

contrária.  Portanto,  optou-se  pelo  uso  das  aspas  para  transpor  o  facto  de  que  estas  posições 

antagónicas são apresentadas fisicamente como citações, e o itálico serviu para transpor a ideia da 

voz coletiva, replicando-se assim o efeito pretendido do dialogismo utilizado pelo autor.
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3.4.4) Particularidades numéricas

Durante a leitura e análise do TP notou-se em certos aspetos que diferem da norma europeia.  

Isto porque alguns dos valores numéricos que traduzem valores de distância, segundo uma unidade 

específica de distância, são apresentados através de uma unidade de medida não reconhecida pelo 

sistema métrico europeu. Por outras palavras, registou-se o uso do sistema de medida de distâncias 

comum nos Estados Unidos da América, a milha (mile) ou a jarda (yard).

Este tipo de sistema métrico corresponde ao sistema imperial utilizado pela Grã-Bretanha e, 

posteriormente, pela  Commonwealth britânica, esteve em efeito nos Estados Unidos da América 

desde a altura em que o país era senão uma colónia da Grã-Bretanha.  

A implementação  deste  sistema  de  medição  no  TP é  relativamente  simples  de  explicar. 

Pressupõe-se  que  grande  parte  do  público  dos  E.U.A não  consegue  atribuir  ou  distinguir  uma 

distância exata que corresponda a um metro – do mesmo modo que a maior parte da população dos 

países que adotaram o sistema internacional de unidades não consegue atribuir distância exata que 

corresponde a uma milha. Sendo assim, não estando o público geral dos E.U.A habituado ao uso do 

metro como unidade de medida e visto que a milha é a unidade de comprimento mais aceite para  

longas distâncias utilizada no quotidiano dos E.U.A, deduz-se que a aplicação da milha se resuma  à 

intenção de transparência da mensagem e que os leitores possam desfrutar  de uma leitura sem 

interrupções.

Porém,  a  presença  deste  elemento  estranho  e  estrangeiro  impõe  ao  tradutor  a  tarefa  de 

converter estes valores e unidades, para que, por sua vez, este consiga transpor as mesmas intenções 

do  autor  no  TC.  Na  tentativa  de  realizar  esta  conversão  de  milhas  em metros  e  quilómetros 

recorreu-se,  então,  a  um conversor  online  disponível  como  ferramenta  do  motor  de  busca  da 

internet, Google. Esta ferramenta foi muito útil na conversão dos valores indicados no TP, contudo, 

a exatidão da ferramenta pôs em causa outra questão.

O  conversor  apresenta  os  valores  numéricos  convertidos  com exatidão  até  à  quinta  casa 

decimal. Surge, assim, a dúvida se se deve incluir na tradução estes valores na sua totalidade, como 

estão apresentados no conversor. Contudo, uma comparação entre valores numéricos confirmou que 

os  valores  apresentados  no  TP  correspondem,  de  uma  maneira  geral,  a  números  redondos 

(terminados em 0, ou em 000), o que indica que os valores são arredondados e não demonstram o 

mesmo nível de exatidão. Assim, conclui-se que os valores obtidos pelo conversor, que se destinam 

a serem incluídos na tradução, devem também ser arredondados, pois, embora os comprimentos 

presentes no TP possam não corresponder  a  um valor  preciso,  correspondem a uma estimativa 

cientificamente fiável.

Ainda dentro do tópico das particularidades numéricas, julga-se pertinente fazer menção do 
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conflito entre o uso da escala curta e a escala longa de nomenclatura usada para números elevados.  

Ambas  as  escalas,  introduzidas  por  Genevière  Guitel,  em  1975,  são  referentes  ao  sistema 

internacional  de  unidades,  porém,  as  duas  escalas  entram em conflito,  dentro  do  contexto  da 

tradução. A escala curta é usada, maioritariamente, nos países de língua inglesa e árabe, enquanto a 

escala longa é usada pela maioria dos países europeus (com a exceção da Rússia e da Inglaterra) e  

também em todos os países lusófonos (à exceção do Brasil).

No entanto, as diferenças entre escalas não se resumem apenas às zonas geográficas em que 

são  utilizadas.  Embora  ambas  as  escalas  partilhem  os  mesmos  termos  com  a  mesma  raiz 

etimológica,  o  uso  de  um  mesmo  termo  resultará  num  valor  diferente  em  cada  escala.  Este 

fenómeno acontece, porque a escala curta corresponde a um sistema de nomenclatura para números 

acima de um milhão em que cada novo termo é um milhão de vezes maior que o termo anterior (um 

bilião é  equivalente  a  1012
,  um  trilião a  1018

,  e  assim sucessivamente).  E,  em contrapartida, 

embora a escala longa também seja usada para números acima de um milhão, cada novo termo 

acima de um milhão nesta escala é mil vezes maior que o termo anterior (um bilião é equivalente a 

109
,um  trilião a  1012

 e e assim sucessivamente). (Toda a informação relativa às escalas curta e 

longa está disponível e foi consultada em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Escalas_curta_e_longa)

Naturalmente, mais uma vez, se optou por se submeter às convenções e normas já em efeito no 

país  da  LC.  Remetendo  ainda  para  outro  exemplo,  o  Dr.  Sagan  fala  das  probabilidades  de 

combinações de cartas, dando um valor exato de combinações (5,4 x 1028
) e denomina este valor 

como «(...)  54 billion billion billion  (...) hands  (...)» (página 124). Ao verificar a denominação 

empregue para este valor na tradução da Gradiva, apurou-se que este valor foi denominado «54 mil 

biliões de biliões» (O Ponto Azul-Claro (2011), página 50, último parágrafo; página 150 do Anexo 

IV). Apesar desta opção de denominação, decidiu-se recorrer a outra solução. Tendo como base  os 

princípios matemáticos de operações com potências, foi decidido que seria mais simples transferir 

os zeros da potência 28 para o componente «5,4», alterando a operação de 5,4 x 1028
para 54.000 x 

1024
,  o  equivalente  a  54  mil  quatriliões.  Entende-se  que  a  operação  possa  ser  sujeita  a  uma 

simplificação  adicional  –  uma  vez  que,  em  escala  longa,  1027
equivale  a  um  quintilhão  (ou 

quinquilhão) –, como tal, o valor das combinações de cartas pode também ser designado como  5,4 

mil quintilhões, ou 54 quintilhões. Mas tendo em conta que é duvidoso que a maioria dos leitores 

portugueses saiba, mesmo que intuitivamente, o que é um quintilhão decidiu-se apresentar o valor 

que corresponde à primeira proposta sugerida:  54 mil quatriliões – já que, mesmo não sabendo em 

concreto a quanto correspondem os valores de números tão elevados, é intuitivo para um qualquer 

leitor quanto é um milhão e quanto corresponde um bi, tri ou quatrilião.

Pôs-se ainda em causa qual a forma mais correta para apresentar os valores dispostos na obra. 
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Se por extenso (ex: quarenta mil), como cardinais (ex: 40.000) ou um misto entre os dois (ex: 40 

mil). Por influência das normas e parâmetros de tradução audiovisual, os quais estabelecem que os 

números devem ser abreviados sempre que possível, devido a restrições temporais e espaciais de 

legendas, optou-se por se fazer recurso à mesclagem de apresentação de numerais.

 Segundo Josélia Neves, em  «Componente Linguística/ Verbal»,  que constitui parte do seu 

trabalho de investigação intitulado Guia de Legendagem para Surdos: Vozes que se Vêem (2007), as 

normas  de  tradução  para  tradução audiovisual  impõem como os  números  devem ser  expostos. 

Segundo estas normas, os números de 1 a 10 devem ser escritos por extenso, enquanto os números 

de 11 a 20 devem ser escritos com dígitos, a não ser que surjam de forma isolada, e, finalmente, os 

restantes números (tudo o que esteja acima de 20) «(...) poderão ser escritos por extenso se houver 

espaço e tempo de leitura ou se for um numérico de difícil leitura na sua forma numérica (em vez de 

1 000 000, escreva-se um milhão)» (Neves, 2007: 56-57). Devido à presença abundante de números 

longos em toda a obra, decidiu-se usar um método misto de apresentação para a exposição dos 

valores numéricos, visto que o uso deste tipo de apresentação é apoiado pelas normas de tradução 

audiovisual e, porque, neste caso, não entram em conflito com as normas de tradução textual.

Para concluir a discussão de particularidades numéricas, tenha-se em conta o seguinte exemplo 

e as traduções do mesmo:

Tabela 19.

«You  move  twice  as  far  from 

the center of the Earth and you  

weigh a quarter  as  much; ten  

times  farther  and  you  weigh  

only  a  hundredth  of  your  

ordinary weight; etc.»

(página 125)

«Se aumentarmos para o dobro 

a  distância  que  nos  separa  do 

centro  da  Terra,  o  nosso  peso 

diminui para um quarto; se nos 

afastarmos  dez  vezes,  o  peso 

diminui para um décimo, etc.»

(página 150)

«Uma  pessoa  pesa  um  quarto 

do  seu  peso  habitual,  se  se 

encontrar  a  uma distância  que 

corresponde  ao  dobro  da 

distância entre o centro da Terra 

e  a  sua  superfície;  a  uma 

distância  10  vezes  superior, 

passará  a  pesar  apenas  um 

centésimo do seu peso normal, 

etc.»

(página 183)

Nota-se neste exemplo uma discrepância segundo duas perspetivas. A problemática presente 

não  consiste  apenas  na  tradução  incorreta  do  termo  «a  hundreth»,  que  corresponde  a  «um 

centésimo», mas persiste de igual modo como uma falácia lógica, devido ao contexto textual a que 

o excerto pertence.

Nesta instância, Sagan elabora sobre as órbitas elípticas dos planetas, como estas são regidas 

74



pela lei do inverso do quadrado, e, adicionalmente, correlaciona o conceito de forças gravitacionais 

e como estas influenciam o peso (ou massa) de um corpo no espaço. Sagan evidencia que a lei do  

inverso do quadrado, assim como a relação entre gravidade e massa anunciada no excerto, podem 

ser determinadas segundo a fórmula: 1/ r 2 ; em que r é considerado a distância entre os centros de 

duas massas.

Segundo as evidências enunciadas por Sagan, é possível afirmar que  duas grandezas (neste 

caso, a força gravitacional e  r) estão relacionadas por uma variação com o inverso do quadrado 

quando ao se duplicar o valor de uma grandeza (a distância), a outra terá o seu valor diminuído por 

um quarto (1/2²)  do seu valor  inicial.  O mesmo se verifica para quando se triplica o valor  da 

distância, o que causará o valor da força gravitacional (ou massa do corpo) a ser reduzido a um 

nono (1/3²). E, consequentemente, decuplicar a distância entre os corpos fará com que a sua massa 

seja reduzida para um centésimo (1/10²).

3.4.5) Notas de tradutor

                                                                                                                                                

Anteriormente, no ponto 3.1.2) (Metodologias e Orientação da Tradução), foi feita uma curta 

menção  às  notas  de  tradutor  e  como  estas  são  relativas  para  a  transparência  da  situação 

comunicativa  e  para  a  compreensão  textual  da  obra.  Resumindo,  houve  a  necessidade  de 

desenvolver certos conceitos teórico-técnicos que fazem parte de uma área específica da ciência, 

com a  finalidade  de  elucidar  o  leitor  quanto  àquilo  que  consistem esses  conceitos  e  como se 

enquadram com o  contexto e conteúdo da obra. Uma vez que se determinou que o público-alvo 

desta obra seria um público curioso, informado, mas não necessariamente especialista nas áreas da 

ciência exploradas na obra. Pretendeu-se, então, elucidar os leitores de forma clara e breve para que 

estes não ficassem confusos em relação a estes termos técnicos, e também para que sua leitura não 

sofresse uma interrupção prolongada.

No entanto, o recurso frequente e abundante destes termos técnicos exigiu que fosse realizada 

uma seleção dos termos mais importantes (ou seja, os termos de maior relevância narrativa e que 

contribuem para uma melhor compreensão textual). Pode-se debater se as notas de tradutor podem 

ser consideradas uma estratégia de tradução, segundo os parâmetros estabelecidos por Chesterman. 

Isto  porque  segundo  Chesterman,  a  inclusão  destas  notas  de  tradutor  resulta  da  seleção  e 

manipulação de informação textual pertencente ao TP, o que justifica a identificação das notas de 

tradutor  como  uma  estratégia  de  tradução  pragmática,  nomeadamente,  no  que  diz  respeito  à 

variação  do  grau  de  visibilidade  do  tradutor  (Chesterman  & Wagner,  2002:63)  Esta  estratégia 

remete  para  as  mudanças  do  estado  da  autoria  do  texto  ou  a  intrusão  explícita  da  presença 

tradutória, o que alerta o leitor para a presença de um tradutor «visível». O tradutor, segundo esta 
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definição, tomaria uma posição em que a sua visibilidade seria interposta entre o autor do texto e o 

leitor, pondo o autor temporariamente em segundo plano.

Porém, esse não é o efeito desejado. A constante presença de determinado vocabulário técnico 

das diferentes áreas do saber científico requer e justifica uma clarificação não extensa, não muito 

detalhada, mas concisa, do seu significado e importância para a significação geral do texto, e porque 

ajuda o leitor a obter um melhor entendimento da obra.

3.5) Análise de problemas de tradução do TC

Até este ponto foi realizada uma análise comparativa entre as duas versões de traduções, os 

problemas de tradução e as situações pertinentes ao TP e às traduções, no entanto, nos seguintes 

pontos de discussão será realizada uma análise comparativa entre o TP e a tradução realizada no 

âmbito deste projeto. Embora a exposição de problemas de tradução, e a sua consequente discussão 

e análise, justifiquem várias das escolhas de tradução aplicadas ao TC, estes aspetos são pertinentes 

tanto ao TC como à tradução da Gradiva. No entanto, tendo em conta a natureza deste projeto, surge 

a necessidade de apresentar, analisar e justificar determinadas particularidades e escolhas relativas 

somente à tradução realizada. Será este o propósito dos próximos parágrafos,e, para maximizar esta 

análise, os exemplos de problemas de tradução escolhidos serão discutidos dentro de categorias 

linguísticas pré-estabelecidas 

3.5.1) Questões lexicais

As questões lexicais são relativas ao uso dado às palavras dentro do contexto de um idioma, tal 

como são relativas a todas as formas de expressão contidas num mesmo idioma. A mutabilidade do 

léxico num contexto intralinguístico, e particularmente num contexto interlinguístico, é para um 

tradutor um dos aspetos mais difíceis de transpor e interpretar adequadamente durante o processo 

tradutório. Logo, no contexto deste relatório, é pertinente expor e desenvolver as várias instâncias 

em que se deparou com problemas de tradução de natureza lexical e de como se procedeu para 

ultrapassar tais obstáculos. Passa-se, então, à análise de exemplos concretos.

Tabela 20.

«In the last ten thousand years—an instant  

in our long history—(...)»

(página 108)

«Nos  últimos  dez  mil  anos  –  um  mero 

piscar de olhos na nossa longa história – (...)»

(página 156)
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Concretamente,  para a tradução deste excerto,  decidiu-se alterar o nível de formalidade da 

construção «an instant   in (...)» com o intuito de que parte da frase manifestasse um registo mais 

natural, com características culturalmente especificas na LC e que fossem adequadas à situação 

contextual. Para se atingir tal objetivo determinou-se que a inclusão de uma construção metafórica, 

ou possivelmente de uma figura metonímica, seria a melhor opção para o pretendido. 

A introdução da construção metafórica com efeito hiperbólico remete para a utilização de 

discurso comum, por extensão, através desta estratégia pode-se humanizar o autor e criar um elo de 

proximidade entre  ambas  as  partes.  Isto  acontece  porque a  fama atribuída  a  Sagan e  os  feitos 

conseguidos pelo próprio podem constituir um fator de intimidação intelectual para alguns leitores. 

Para evitar a repulsão dos leitores quanto ao texto, decidiu-se adaptar o registo em certas ocasiões 

para estabelecer esta aproximação. Para dar a entender que o autor se rebaixa ao nível do leitor para 

poder conduzi-lo pela obra. 

Inadvertidamente, a adição de uma construção metafórica na tradução impõe a manutenção de 

um tropo, pois no texto original não está presente nenhum tipo de figura de estilo. Entenda-se neste 

contexto de análise que a mudança/ manutenção de tropo é uma estratégia de tradução e esta é 

interpretada de acordo com a definição de Chesterman da mesma: «changes in the use of figurative  

expressions  such  as  metaphors,  personifications,  etc.»  (Chesterman  &  Wagner,  2002:62). Por 

extensão,  a  introdução desta  figura  de  estilo,  num contexto  como o presente,  também induz à 

utilização  da  estratégia  da  mudança  interpessoal  (outra  estratégia  de  tradução  definida  por 

Chesterman da seguinte  forma:«changes affecting the formality level, the degree of emotiveness  

and involvement, the level of technical lexis, etc.») (Chesterman & Wagner, 2002:63). Este tipo de 

estratégia resulta na mudança do estilo de escrita de um texto para acomodar/ alterar o nível de 

formalidade e o grau de emotividade entre TP e TC. Esta estratégia é usada maioritariamente para 

provocar uma mudança na relação leitor-autor. 

Embora a mudança de tropo tenha sido a  ferramenta utilizada na tradução do excerto em 

discussão,  o  objetivo  pretendido  justifica  a  alteração  estilística  realizada  para  alcançar  uma 

mudança interpessoal. Conclui-se, portanto, que ambas as estratégias são válidas para a resolução 

do problema apresentado.

 Numa outra instância posterior, no texto, presenciou-se uma situação idêntica à anterior em 

que também se aplicou a mesma lógica e metodologia de resolução face à natureza do problema.

Tabela 21.

«(...) – a mosaic of squares laid down on top of  

the  planets  and  a  background  smattering  of  

«(...) – um mosaico de quadrados exposto sobre 

os planetas e um fundo com uma mão cheia de 
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more distant stars.»

(página 113)

estrelas distantes.»

(página 165)

 Neste  caso,  também  se  realizou  uma  mudança  estilística  com  recurso  a  uma  mudança 

interpessoal, e, de igual modo, procurou-se adicionar uma construção metafórica com o objetivo de 

estabelecer um elo entre o leitor e o autor/ texto. 

Contudo,  neste caso particular,  o elemento que necessita de ser alterado é o quantificador 

«smattering»,  que  significa:  uma  pequena  quantidade  (Oxford  Advanced  Learner's  Dictionary, 

2004). Com o objetivo de alterar o nível de formalidade para um registo menos formal, optou-se por 

aplicar  uma  expressão  popular  que  também  remete  para  uma  imagem  mental  de  quantidade 

reduzida na tradução deste vocábulo. A expressão escolhida foi, então, «uma mão cheia».

Tabela 22.

«Other  people,  often  unsympathetic  to  our  

plight, are there before us.»

(página 109)

« Já lá habitam pessoas, muitas vezes insensíveis 

aos nossos sacrifícios.»

(página 158)

Este excerto aparece em seguimento a uma alusão do autor quanto às migrações humanas em 

grande  escala,  fazendo  uma  comparação  com  a  emigrações  do  presente  e  os  motivos  que  as 

justificam. Sagan prossegue ao relatar as circunstâncias dos seus avós maternos e das condições que 

os levaram a emigrar do Império Austro-húngaro para Nova Iorque. É, portanto, uma transição em 

que o autor apela à emotividade do leitor e tenciona provocar uma reação emotiva.

Para preservar esta intenção emotiva no TC, foi preciso recorrer a uma tradução não tão direta 

de  «plight»,  uma vez que  «plight» diz respeito a uma situação difícil ou infeliz. Desta forma, a 

escolha  de  traduzir  «plight»  como «sacrifício»  sucede  devido  ao  significado  subentendido  de 

sofrimento, custo, esforço e privação que o vocábulo transmite (não pelo seu significado geral de 

abandono  ou  renúncia  voluntária  de  algo),  pois  é  esse  o  contexto  pragmático  de  tradução 

pretendido. Também é relevante apontar que a escolha de tradução realizada também cestabelece 

um valor metonímico, ao expor o significado implícito do vocábulo. Em adição, tendo em conta a 

perspetiva léxico-semântica enunciada, a introdução de uma componente humana permite despertar 

o sentido de empatia por parte do leitor, facilitando a criação do elo entre leitor e autor/ texto, mais 

uma vez validando a mudança interpessoal como uma estratégia válida de tradução para casos como 

os expostos.

Para  os  seguintes  exemplos,  julgou-se  pertinente  explicar  o  contexto  por  detrás  do 

procedimento  de resolução de problemas originados por termos técnicos – a não serem confundidos 
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com termos de especialidade, pois estes estão relacionados com terminologia específica. Passar-se-

á, então, a dar exemplos concretos destes casos e do seu processo de resolução.

No segundo parágrafo da página 6, do TP, (página 109 do projeto) está presente a combinação 

de palavras  «outrigger canoes». Como a própria combinação indica, o termo refere-se a um tipo 

específico de canoa. Com base nesta informação, teve-se de tomar uma decisão quanto a omitir a 

informação que revela o tipo especifico de construção de canoa (uma vez que tornaria o processo de 

tradução mais simples) ou se esta deveria ser preservada.  De acordo com o contexto textual,  é 

relevante manter esta informação, pois o texto expõe o engenho e capacidade de exploração de 

povos primitivos que exploraram parte do oceano Pacífico, recorrendo simplesmente a canoas feitas 

de forquilha de brandal. Portanto, de acordo com o contexto, o grau de informação contido deve ser 

preservado para uma melhor perceção da mensagem.

Tanto  o  grau  de  informação  como  o  grau  de  explicitação/implicação  estão  diretamente 

relacionados com as máximas conversacionais de Paul Grice (1975), especificamente, as máximas 

de  relação e  quantidade,  nesta  situação.  Estas  máximas,  em particular,  impõem que o discurso 

procure fornecer uma contribuição tão informativa quanto necessário, não sendo esta contribuição 

mais informativa do que se pretende (máxima da quantidade) e exigem que o ato discursivo seja 

igualmente o mais pertinente possível (máxima de relação) (Grice, 1975:47). É daqui que surge a 

necessidade de regular e manipular a quantidade e a qualidade da informação apresentada ao leitor. 

No entanto, o fator que determina a pertinência da omissão ou explicitação de informação será 

sempre o contexto especificado pelo autor/texto. Independentemente de o tradutor fazer a escolha 

entre  respeitar  ou  ignorar  este  contexto,  o  contexto  delineia  uma  linha  de  progressão  que  é 

preferível que seja seguida pelo tradutor. E, para este caso específico, optou-se por respeitar os 

desejos e intenções do autor.

Outros casos em que se recorreu a esta manipulação de informação acontecem, por exemplo, 

quando se faz referência  a  «transplutonian depths» (página 110)  para denominar  o espaço que 

existe além do (ex-)planeta Plutão, ou seja, o que existe para além, ou fora, do Sistema Solar. Aqui,  

a presença do prefixo «trans-»,segundo a gramática da língua portuguesa, é um indicador claro que 

dá conta de algo que se situa «além de» ou «para além de». Porém, a afixação deste prefixo à 

palavra  não  torna  o  significado  do  termo  «transplutonian» (transplutoniano/a,  em  Português) 

intuitivamente percetível. Daí se ter optado por explicitar o significado do termo, com a finalidade 

de eliminar qualquer ambiguidade e transmitir uma transparência de significação.

O próximo caso remete para o significado implícito  de uma frase e  não de um termo ou 

combinações de palavras. Isto seria indicativo de que este próximo exemplo é de cariz semântico, 

no entanto, considerou-se que estes próximos exemplos constituem problemas de natureza léxico-

semântica.  Como tal,  a  presença  da  discussão  destes  problemas  nesta  secção  de  exposição  de 
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problemas lexicais é aceitável. 

Observe-se o seguinte excerto: 

• «We appear in the last instant of cosmic time.»; (página 122)

 

Neste exemplo, a informação implícita encontra-se no que se pode entender como  «cosmic 

time», ou «tempo cósmico». Segundo a perceção do tradutor, o que nesta frase se pretende transferir 

é  o  facto  de  que  a  aparição  do  ser  humano  é  um  evento  relativamente  muito  recente  – 

independentemente de o ser humano existir  no planeta Terra há milhares de anos –,  por outras 

palavras, é um evento recente segundo a grande escala temporal do cosmos. Traduzir este excerto 

recorrendo a uma tradução direta não iria transpor de forma coesa o sentido que Sagan lhe incutiu. 

Para se conseguir transmitir com sucesso a ideia de que a presença da humanidade no Universo é 

um evento recente é necessário remeter esta informação por meio de uma ferramenta que permita a 

leitura do tempo ou um instrumento que remeta para a passagem do tempo. Uma instrumentalização 

deste tipo permite terá de inferir uma construção metafórica que dê conta da passagem do tempo 

desde  o  Big  Bang até  ao  presente.  Com tal  efeito  em mente,  utilizou-se  o  termo «calendário 

cósmico» como solução para este problema de transparência de contexto.

Este termo já fora usado e popularizado pelo próprio Carl Sagan no seu livro Os Dragões de  

Éden e na série televisiva Cosmos – tanto a série de 1980 como a mais atual, de 2014, apresentada 

por  Neil  deGrasse  Tyson,  intitulada  Cosmos:  A  Spacetime  Odyssey  (em  Português, Cosmos:  

Odisseia no Espaço). Esta instrumentalização metafórica estabelece uma escala temporal em que o 

«tempo de vida» do Universo

 é extrapolado num calendário anual, por outras palavras, aproximadamente 14 mil milhões de 

anos, e todos os eventos que aconteceram nesse período de tempo, são condensados em doze meses. 

Segundo este  calendário,  o  Big Bang  teria ocorrido  à  meia-noite  de 1 de  janeiro  e  o  presente 

corresponderia precisamente à data de 31 de dezembro. Seguindo ainda este calendário, estipula-se 

que os mais primitivos dos Homo Sapiens não surgiram no calendário mais cedo do que apenas a 

dez minutos da meia-noite de 31 de Dezembro, que toda a história da nossa civilização ocupa senão 

os últimos 21 segundos do ano e que no preciso último segundo se dá o inicio da cultura moderna, 

do desenvolvimento da ciência e da tecnologia, a Revolução Francesa e todos os restantes eventos 

que trespassaram até ao presente. Torna-se, assim, evidente a eficácia desta estratégia semântica na 

transposição da ideia da efemeridade da presença humana no Universo.

Mesmo  que  informação  do  termo  continue  a  ser  implícita,  a  significação  transposta  na 

construção metafórica  torna  a  significação de «tempo cósmico» mais  transparente  e  percetível. 

Sendo  assim,  conclui-se  que,  embora  se  pudesse  ter  recorrido,  novamente,  à  estratégia  de 

manipulação  do  grau  de  informação,  a  estratégia  de  manutenção  do  tropo  (como definida  por 
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Chesterman) (que, para este caso, consiste na adição de uma metáfora no TC, inexistente no TP) 

aplicada à situação descrita foi a solução mais eficaz e que produziu o resultado mais indicado para 

o contexto assinalado.

Ainda na mesma linha de pensamento, relativamente à preservação da construção metafórica, 

pretende-se dar um outro exemplo em que a mesma solução foi aplicada num contexto diferente.

Tabela 23.

«Tides of people will continue to ebb and flow  

across the planet.»

(página 109)

«Haverá  sempre  uma  maré  de  gente  que 

determinará  o  fluxo  e  refluxo  de  pessoas  nas 

várias zonas do planeta.»

(página 158)

Na presente situação, está presente uma conceptualização forte que transmite a ideia de que as 

variações constantes da população humana são comparáveis a fluxos de marés. Portanto, estamos na 

presença de uma metáfora conceptual, a qual estabelece que  quantidade é equiparável a volume – 

por  outras  palavras,  as  oscilações  da densidade  populacional  humana no planeta  equivalem ao 

volume de água presente nas costas marítimas.

Sendo assim, a mudança de tropo realizada para a tradução do excerto acontece a um nível em 

que se pretende preservar a metáfora já presente no TP para o TC. Caso que difere do exemplo 

anterior, pois a figura metafórica foi introduzida no TC sob o pretexto de transparência de contexto. 

Sendo  os  elementos  que  dão  conta  da  transformação  metafórica  aparentes  na  própria  frase,  a 

tradução é de construção relativamente fácil.

Desta forma, denotam-se as mudanças semânticas realizadas para a preservação ou criação de 

figuras metafóricas através de exemplos específicos, presentes obra em estudo. O recurso a esta 

estratégia possibilitou salvaguardar o sentido estabelecido pelo autor sem alterar o sentido da frase. 

Conclui-se, portanto, que a mudança de tropo foi a estratégia ideal para a resolução do presente 

problema de tradução.

Prossegue-se com a análise de problemas de tradução de natureza lexical com a introdução de 

casos cuja problemática surge como resultado da construção estranha e complexa das combinações 

de palavras estabelecidas através de adjetivos – estranhas e complexas para os falantes não nativos 

da língua –, no caso da língua inglesa. Tome-se em consideração o seguinte caso:
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Tabela 24.

«You can make out  the blue of the ocean, the  

yellow-red  of  the  Sahara  and  the  Arabian  

desert,  the  brown-green  of  forest  and  

grassland.»

(página 113)

«Consegue-se  distinguir  o  azul  do  mar,  o 

amarelo-escarlate do Saara e do deserto Árabe, o 

verde-cinza das florestas e dos prados.»

(página 164)

Sabendo  que,  segundo  a  gramática  da  língua  inglesa,  as  construções  de  combinações  de 

palavras formadas por adjetivos seguem a ordem de construção: observação, descrição física (que 

pode incluir tamanho, forma, idade e cor, nesta mesma ordem), origem, material e qualificativo; a 

dificuldade de tradução de certos vocábulos desta natureza, do Inglês para o Português Europeu, 

remete para as cores enunciadas («brown-green» e «yellow-red», nomeadamente). Assim, julgou-se 

pertinente recorrer  mais  uma vez à  estratégia  da  filtração cultural  (entenda-se filtração  cultural 

como esta estratégia é definida por Chesterman: «This strategy is also referred to as naturalization,  

domestication or adaptaion». It describes the way in which source-language items, particularly  

culture-specifc items, are translated as target-language norms.)(Chesterman & Wagner, 2002: 62), 

para  que  os  equivalentes  traduzidos  para  o  Português  Europeu  correspondam  o  mais 

aproximadamente possível aos descritos no excerto.

Ambos os  adjetivos  que  remetem para  cores  são adjetivos  compostos.  Este  facto  torna-se 

evidente devido à presença do hífen entre cada vocábulo. Na ausência do hífen,  os termos não 

corresponderiam  a  um  modificador  composto  mas  a  dois  modificadores  adjacentes  que 

modificariam o nome independentemente. Entende-se, então, que a leitura dos adjetivos em análise 

corresponde à  nomenclatura  tipicamente usada  em Inglês,  a  qual  corresponde à  estrutura «tom 

secundário + cor primária», o que leva a concluir que «yellow-red»  corresponderá, então, a algo 

como «vermelho-amarelado», não a algo que seja vermelho e amarelo. Mesmo tendo em conta a 

estrutura gramatical de ambas as línguas («tom secundário + cor primária» no caso do Inglês, «cor 

primária + tom secundário», no caso do Português), há que ter especial atenção às propriedades 

físicas dos locais descritos – ou dos elementos que os constituem –, nomeadamente as cores que 

possuem. Visto que o excerto se refere a elementos presentes na fotografia tirada ao planeta Terra 

durante  a  missão  espacial  Apollo-17,  supõem-se  que  a  areia  dos  desertos  teria  uma tonalidade 

primariamente  amarela,  com  possíveis  tons  secundários  avermelhados,  e  que  a  folhagem  das 

florestas  e  dos  prados,  segundo a perspetiva  da  fotografia,  teria  uma tonalidade  primariamente 

verde, com possíveis tons de castanho, da terra. Foram estas as razões que levaram às escolhas de 

tradução produzidas. 

Em seguimento, apresentar-se-á o último exemplo de uma situação problemática de natureza 
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lexical, para o contexto deste relatório de tradução. Considere-se o seguinte excerto e a proposta de 

tradução:

Tabela 25.

«Also  the  gods  were  disappointingly  hard  to  

find.»

(página 109)

«Adicionalmente,  para  nosso  desânimo,  os 

deuses  permaneciam  elusivos  e  difíceis  de 

encontrar.»

(página 157)

A situação problemática, neste exemplo, advém da combinação entre os adjetivos presentes na 

frase. As combinações  «disappointingly hard» e  «hard to find», individualmente, não constituem 

um problema de tradução, mas juntas originam um problema de concordância adjetival  entre a 

combinação adjetival e o verbo.

O contexto textual irónico – o qual aponta para o sentido subtil e inútil da busca pelos deuses – 

sugere que a esquivez dos deuses, e a resultante frustração nascida da procura destes seres, se deve 

ao facto de os deuses não existirem. A busca pelos deuses foi uma atividade sem sentido e sem 

fruto, e por essa razão o autor fez uma seleção cuidada das palavras para exprimir tal ironia.

Na tentativa de preservar o sentido irónico da frase, decidiu-se eliminar o advérbio e substitui-

lo por uma nova construção. Hipoteticamente, uma alteração da classe gramatical da palavra (mudá-

la de um advérbio para um verbo, por exemplo), poderia ter servido como a estratégia ideal para 

esta  situação  em  particular.  Porém,  optou-se  por  utilizar  a  estratégia  semântica  de  mudança 

distribucional, ou seja, a mudança na distribuição dos mesmos componentes semânticos por mais ou 

menos unidades lexicais,(Chesterman & Wagner, 2002:62) substituindo o sentimento de frustração e 

desilusão transposto no texto pela razão por que tal atividade é frustrante e desilusionante: a evasão 

dos deuses. A inclusão deste vocábulo que exprime a fugacidade destes seres, enquanto possibilita a 

preservação do contexto irónico, como pretendido.

Terminada  a  discussão  dos  problemas  tradutórios  lexicais,  dar-se-á  seguimento  à  análise, 

exposição e discussão de alguns exemplos de problemas de tradução de cariz sintático.

3.5.2) Questões sintáticas

Este próximo ponto de discussão será relativo a questões de natureza sintática. Entenda-se que 

este tipo específico de problema remete para situações que implicam uma alteração, remodelação, 

reestruturação ou manipulação da estrutura e ordenação das frases ou das unidades e subunidades 

frásicas, as quais podem abranger a ordem das subclasses e as orações. Sendo esse o caso, a maioria 
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das estratégias de resolução para este tipo de problema centram-se igualmente na manipulação da 

estrutura das frases, nomeadamente na mudança da estrutura sintagmática, da estrutura oracional e 

da estrutura frásica. Estas três estratégias serão o foco principal para a discussão deste tópico. No 

entanto, há que referir que estas estratégias não serão as únicas a serem destacadas nos parágrafos 

posteriores. Dar-se-á, então, início à discussão de situações de tradução de natureza sintática.

Tabela 26.

«More  of  us  flee  from  war,  oppression,  and  

famine today than at any other time in human  

history»

(página 109)

«Em nenhum outro momento da nossa história 

se  presenciaram  tantos  casos  de  pessoas  a 

fugirem  da  guerra,  da  opressão  e  da  fome, 

como no presente.»

(página 158)

 Neste caso, durante o processo tradutório, surge a necessidade de modificar a estrutura da 

frase, devido ao sentido enunciado pela própria frase e devido à estruturação da frase em Inglês. 

Embora uma tradução direta do excerto não deva ser completamente rejeitada como uma possível 

solução – uma possível  tradução literal  do excerto poderia ser a  seguinte:  «Há mais  pessoas a 

fugirem da guerra,  da opressão e da fome,  presentemente,  do que em qualquer  outra  época da 

história  da humanidade.» –, julga-se que tal  tradução não respeitaria  o ênfase comunicado pela 

frase.

O foco que a frase transmite remete para o facto de que, contrariamente ao que se registou no 

passado,  presentemente,  são  presenciados  cada  vez  mais  casos  de  pessoas  que  são  forçadas  a 

emigrar, devido às fatores enunciados. O foco temático não é exatamente a ação de emigrar, mas a 

discrepância de números quando comparados os registos de emigração entre passado e o presente. 

Sendo assim, justifica-se a manipulação estrutural oracional (como esta é definida por Chesterman) 

da frase em que é dada maior relevância a este aspeto.

Ao se colocar a oração subordinada comparativa em posição inicial de frase e o complemento 

circunstancial de tempo («today»,  o qual equivale a uma referência temporal que remete para o 

presente) no final da mesma, enquanto se emprega o elemento de comparação ao complemento de 

expressão temporal, transmite-se assim de forma fiel o foco e a mensagem originais. O facto de a 

frase original possuir uma oração subordinada adverbial comparativa, posicionada no final da frase, 

possibilita a deslocação deste elemento para uma posição mais adequada no TC. 

Tabela 27.

«The immense interval of time between the ori-

gin  of  the  Universe  and  our  epoch  was  two-

«Quando a Terra se formou, já tinham passado 

dois terços do gigantesco intervalo de tempo que 
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thirds over before the Earth came to be.»

(página 122)

decorreu desde a origem do Universo até à nossa 

época.»

(página 178)

Uma análise primária ao excerto, revela que, devido às unidades oracionais, a reformulação da 

frase na LC causará certas dificuldades de resolução quanto à transposição adequada da mensagem, 

e revela também que as possíveis combinações oracionais (em Português) podem levar a constru-

ções frásicas ambíguas e indesejadas.

Para evitar uma reestruturação que conduza a uma tradução indesejável deve-se, em primeiro 

lugar, determinar o foco temático, e, em seguida, isolar os componentes oracionais essenciais. A 

frase pretende transmitir a mensagem de que não só o ser humano, mas que o planeta Terra é relati-

vamente novo, segundo a escala temporal do Universo. Por outras palavras, que o tempo que decor-

reu desde o início do Universo, até à formação da Terra, corresponde a dois terços de uma linha 

temporal que teve início no Big Bang e termina no presente. 

Nota-se que a frase contém uma oração subordinada adverbial temporal («before the Earth  

came to be»), a qual pode ser posicionada em posição inicial frásica, o que permitirá iniciar a re-

construção da frase. Após a comparação das estruturas frásicas, e como cada uma é definidas na sua 

língua de origem, determinou-se que esta mudança na estrutura permite comunicar a ideia de que 

que o evento enunciado no excerto ocorre num plano de referência temporal específico. Desta for-

ma, estabelece-se que a manipulação da estrutura oracional (como esta é definida por Chesterman: 

«changes that have to do with the structure of clause(e.g. Change from Subject-Verb-Object struc-

ture to Adverbial-Verb-Subjecy (...)»)  (Chesterman & Wagner, 2002:60) foi a estratégia ideal que 

conduziu à tradução proposta.

Os próximos exemplos darão conta de casos de mudança de mudanças que ocorrem ao nível 

da expressão (que englobam mudanças em número, pessoa, tempo verbal, entre outras alterações)

(Chesterman & Wagner, 2002:60). Inicia-se esta exposição com o seguinte exemplo e a respetiva 

proposta de tradução:

Tabela 28.

«Did we want to aim the camera so close to the  

Sun as to risk burning out the spacecraft's vidi-

con system? Wouldn't it be better to delay until  

all the scientific images from Uranus and Nep-

tune, if the spacecraft lasted that long, were ta-

ken?»

«Será que deveríamos apontar a câmara a uma 

distância tão próxima do Sol, arriscando dani-

ficar irremediavelmente o sistema de  vidicon 

da nave? Não seria preferível esperar até se-

rem capturadas as fotografias de Úrano e Nep-

tuno, se a nave aguentar até então?»
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(página 113) (página 164)

Ao comparar a passagem com a proposta de tradução, nota-se que certos aspetos diferem entre 

versões. Verifica-se que a mudança acontece ao nível do sujeito verbal, dos tempos e dos modos 

verbais. Aponta-se não só para a concordância verbal e a concordância da pessoal verbal entre os 

textos, mas também para a manipulação da estrutura oracional, pois na tradução a oração subordina-

da adverbial condicional (que, por estar entre vírgulas, também pode ser considerada como informa-

ção adicional) foi posicionada no final da frase.

Na primeira frase, a presença do pronome pessoal «we» estipula que o sujeito da frase corres-

ponde à primeira pessoa do plural, «nós»; contudo, a combinação verbal «did we want to» remete, 

na LC, para o uso do tempo verbal do presente no modo condicional. Em adição, esta conjugação 

tem a particularidade de tornar o sujeito da frase implícito.

O uso do gerúndio advém da presença da oração «as to risk burning out the spacecraft's vidi-

con system», pois esta oração pode ser interpretada como uma oração subordinada adverbial conse-

cutiva. Isto significa que a primeira metade da frase traduz uma causa e a segunda metade acusa 

uma consequência, ambas hipotéticas, para uma ação igualmente hipotética. Uma vez que o modo 

verbal condicional já está em efeito, e tentando preservar uma construção frásica que transmita a 

mesma estrutura de causa e consequência, o uso do gerúndio justifica-se neste caso concreto, pois 

este modo verbal auxilia a marcar uma ação inacabada ou hipotética.

Quanto à segunda frase, nota-se a presença de uma oração subordinada condicional. No con-

texto do TP, a posição que esta toma na frase é invulgar (mesmo estando entre vírgulas), visto que 

este tipo de oração é, normalmente, posicionado no início ou final de uma frase (ex: Se chover, não 

saio de casa; Não saio de casa se chover.). Numa tentativa para simplificar a construção frásica de-

cidiu-se alterar o posicionamento da oração dentro da frase, mais uma vez, aplicando uma mudança 

de estrutura oracional. No entanto, aplicou-se de igual modo o mesmo procedimento de alteração de 

certos componentes sintagmáticos, como referido no parágrafo anterior. Em concreto, tomou-se a 

decisão de prolongar o uso do modo condicional na tradução da construção verbal «wouldn’t». O 

uso do condicional, aqui, surge como um substituto para o pretérito imperfeito do indicativo, porém, 

uma vez que a o modo condicional expressa o irreal, um desejo, ou a atenuação de uma afirmação 

determinou-se que esta seria a resolução pretendida.

Prosseguindo para o próximo exemplo, apresenta-se o seguinte excerto e a respetiva tradução, 

para discussão das estratégias usadas:   

Tabela 29.

«We have  found (…) ancient  river  valleys  on  «Encontrámos  (…) antigos  vales  de  rios  em 
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two planets enigmatically one too cold and the  

other too hot for running water;(...)»

(página 110)

dois  planetas,  um  verdadeiro  enigma,  pois 

ambos apresentavam temperaturas demasiado 

extremas  para  a  existência  de  água  corrente 

(um  demasiado  frio  e  o  outro  demasiado 

quente) (…)»  

(página 160)

Após a comparação dos textos, nota-se que a tradução apresentada é mais explícita, ao ponto 

de explicitar claramente como a existência de água corrente nos dois planetas constitui um enigma. 

Esta explicação só é possível através da adição de uma oração coordenada explicativa, a qual permi-

te estabelecer e expor o motivo da ocorrência registada.

Porém, a adição da oração coordenada explicativa advém da transposição, entenda-se a trans-

posição, neste caso, como a estratégia de tradução que permite a alteração da classe gramatical de 

uma palavra (Chesterman & Wagner, 2002:60), do advérbio de modo «enigmatically» para o nome 

comum, do masculino, singular, «enigma». Além do mais, com a adição de uma nova oração na fra-

se, ação que pode ser interpretada como a coordenação da frase, houve a necessidade de modificar 

os tempos verbais. Visto que a ação descrita enuncia eventos que ocorreram no passado, a predomi-

nância do pretérito imperfeito é deste modo justificada,  uma vez que o uso do pretérito imperfeito 

tem o efeito de transportar o leitor para o momento da ocorrência da ação e porque este tempo ver-

bal é utilizado na enunciação de factos cujas realizações futuras são incertas.

Através destes fatores, é possível observar que a mudança da estrutura sintagmática acontece 

ao nível da modificação dos tempos verbais. No entanto, esta mudança só é possível através da mo-

dificação do advérbio de modo num nome comum, e, em última instância, através pela coordenação 

da frase, o que constitui uma estratégia de mudança da estrutura frásica.

Para terminar a discussão de problemas de tradução de natureza sintática apresenta-se um caso 

particular em que não se recorreu diretamente a estratégias de cariz sintático para a sua resolução.

 

Tabela 30.

«The plan of the book is roughly this: We first 

examine the widespread claims made over all of 

human history (...)»

(página 110)

«A estrutura do livro é a seguinte: em primeiro 

lugar, examinaremos as afirmações generalistas 

feitas ao longo do decurso da história da 

humanidade, (...)»

(página 161)

Nesta  secção de  texto,  o  autor  tenciona  meramente  delinear  a  estrutura  da  exposição  dos 
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tópicos que serão discutidos em capítulos posteriores e como o próprio os abordará. Embora as 

intenções do autor sejam transparentes, o tipo de construção frásica apresentada é pouco usual, 

segundo as convenções da língua portuguesa, na medida em que a sua tradução direta ou literal – 

que originaria algo como: «O plano para o livro é este (...)» – resultaria numa tradução não ideal 

que causaria estranheza para um leitor português. Para evitar uma  construção deste género e o 

efeito  de  estranheza  sobre  o  leitor,  optou-se  por  recorrer  a  um  tipo  de  construção  textual 

normalizada, na língua portuguesa, que permitisse a exposição ordenada de ideias.

É de referir  que esta mudança na estrutura originou um outro problema: um problema de 

concordância verbal.  Enquanto o TP faz uso do presente do indicativo para enunciar  um novo 

tópico, no TC a utilização deste mesmo tempo verbal produz uma construção que não coincide com 

o contexto textual. Tendo em conta que a construção «A estrutura do livro é a seguinte: (...)» é uma 

referência  catafórica,  o presente do indicativo teria  de ser utilizado conjuntamente com formas 

verbais no infinitivo (ex: vamos rever, vamos analisar, etc.). Combinações verbais deste tipo são 

usadas na gíria para expressar ações que se realizarão no futuro, contudo, visto que se está a tentar 

manter  o  mesmo nível  de formalidade que o autor  estabeleceu,  apurou-se que o uso do futuro 

simples é a solução mais indicada para este tipo de problema. Portanto, a filtração cultural, utilizada 

na  resolução  da  primeira  ocorrência  problemática,  teve  como consequência  a  modificação  dos 

tempos verbais.

Em última instância, há que fazer uma breve menção relativamente à pequena mudança da 

estrutura oracional realizada ao complemento circunstancial de tempo, «em primeiro lugar». Esta 

mudança surge, porque a estrutura da construção frásica sugere uma exposição ordenada de ideias e 

de tópicos de discussão, além de que, o TP inclui a combinação «we first examine», elemento que 

reforça a preservação de uma construção ordenada no TC. Com estes aspetos em mente, decidiu-se 

introduzir o elemento circunstancial de tempo e posicioná-lo após a referência catafórica.

3.5.3) Questões semânticas

Este último grupo de questões de natureza variante é relativa a problemas de significação de 

determinadas  palavras  e  como essa  significação pode ser  problemática  na  tradução  de  secções 

específicas da obra em estudo.

Como primeiro exemplo, apresenta-se o seguinte excerto e a correspondente tradução:

Tabela 31.

«(...)every hunter  and forager,  every hero and  «(...)cada  caçador  e  coletor,  cada  herói  e 
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coward,  every  creator  and  destroyer  of  

civilization,  every  king  and  peasant,  every  

young couple in love, every mother and father,  

hopeful  child,  inventor  and  explorer,  every  

teacher  of  morals,  every  corrupt  politician,  

every "superstar,” every "supreme leader," every  

saint  and sinner  in  the  history  of  our  species  

(...)»

(página 114)

cobarde,  cada  criador  e  destruidor  de 

civilizações, cada rei e plebeu, cada jovem casal 

apaixonado, cada mãe e cada pai, e cada criança 

esperançosa,  inventor  e  explorador,  cada 

professor de moral, cada político corrupto, cada 

celebridade, cada “líder supremo”, cada santo e 

pecador da história da nossa espécie (...)»

(página 166)

 No  caso  presente  verifica-se  a  constante  repetição  do  vocábulo  «every»  ao  longo  do 

parágrafo. De acordo com os conhecimentos gerais da língua inglesa,  «every» é referente a um todo 

ou pode ser usado como um recurso hiperbólico para denominar um grande número de sujeitos. No 

entanto,  não  é  esse  o  propósito  atribuído  a  este  vocábulo  no  contexto  do  texto.  No  contexto 

apresentado, a presença de  «every»  é justaposta com um outro elemento remetente a aspetos de 

carácter do ser humano, a uma função, posição social ou um estado emocional. Em adição, nota-se 

que o vocábulo não se refere a um todo ou uma maioria geral, mas, sim, a cada elemento individual  

de um coletivo indeterminado.

Com este aspeto em consideração, na tradução desta passagem decidiu-se traduzir «every» por 

«cada». Embora também seja plausível traduzir «every» por «todos», e embora o significado deste 

vocábulo não seja totalmente divergente do de  «every»,  a inclusão de «todos» não transpõe de 

forma tão clara o facto de se estar a fazer menção a elementos individuais de um coletivo. Isto 

acontece porque a repetição do vocábulo «every» pode também ser interpretado com o mesmo valor 

que a combinação «each and every». Contudo, em uso regular, o valor de «todo» corresponde a um 

quantificador universal, cuja significação remete para a reunião de um coletivo geral, em que cada 

elemento do coletivo é identificado como parte do grupo, mas não é destacado individualmente. No 

entanto, esta opção teria tornado o texto demasiado ambíguo. Para evitar tal ocorrência, utilizou-se 

um termo de significação mais específica para alterar o grau de abstração.

Tabela 32.

«(...)to explore and exploit (...)»

(página 109)

«(...) para explorar e prosperar (...)»

(página 158)

Neste caso, está-se perante uma combinação de palavras cuja tradução literal para Português 

resulta  numa  produção  ambígua,  pois  ambas  formas  verbais  podem  ser  traduzidas  para  o 

equivalente «explorar». Uma análise individual à significação dos verbos utilizados determina que 
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«explore» remete para o tipo de exploração de envolve percorrer, desvendar ou  investigar uma zona 

geográfica, enquanto «exploit» remete para o aproveitamento ou exploração de bens materiais que 

podem ser trocados por recursos monetários. Uma tradução literal como «para explorar e explorar» 

(ou simplesmente «para explorar») é uma produção infeliz e redundante, já que a ambiguidade desta 

combinação de palavras não ilustra a transposição da significação das palavras.

Para  garantir  transparência  nesta  transposição,  tentou-se  interpretar  o  sentido  em  que  o 

vocábulo «exploit» é utilizado. O aproveitamento de bens materiais por seres humanos surge como 

uma forma indireta de comercialização de um produto. A venda acrescida destes bens resulta na 

abundância de bens monetários, por outras palavras, a riqueza que advém da exploração de um bem 

material permite que alguém prospere. Visto que o ato de explorar (a apropriação e aproveitamento 

de bens materiais) tem como objetivo a busca da prosperidade, decidiu-se atribuir este sentido à 

tradução  realizada,  e,  visto  que  esta  significação  é  tornada  explícita  na  tradução  realizada, 

determina-se que este excerto possui um valor metonímico.

Mais uma vez, deu-se maior relevância ao sentido implícito das palavras e o grau de abstração 

foi alterado com a intenção de preservar o sentido e contexto do TP. 

Tabela 33.

«We  have  found  vast  volcanic  eminences  that  

dwarf the highest mountain on Earth ( ...)»

(página 110)

«Encontrámos  vastos  cumes  vulcânicos  que 

fazem  a  nossa  montanha  mais  alta  parecer 

minúscula (...)»

(página 160)

No exemplo exposto, regista-se um caso particular em que a construção verbal «to dwarf» 

origina um problema de tradução particular. O vocábulo «dwarf» é usado como adjetivo ou como 

nome comum, remetendo para algo pequeno, por isso, embora esta transposição (a mudança de 

classe gramatical) de um adjetivo/ nome para um verbo corresponda a um processo de associação 

lógico, em Português Europeu este tipo de processo é frequentemente reproduzido através de uma 

construção frásica comparativa ou uma recurso metafórico. Assim, e de acordo com os mecanismos 

linguísticos do Inglês, a significação de  «to dwarf» terá de remeter para uma construção verbal 

sinónima de ananicar ou tornar algo menor.

Como resolução de tradução para este verbo, optou-se por incluir uma construção metafórica, 

uma vez que o contexto textual  estabelece que «to dwarf» pode também ser interpretado como uma 

metáfora. Nesse caso, verifica-se que embora a mudança de tropo ofereça uma resolução funcional, 

para este caso em análise, foi necessário eliminar o elemento metafórico no TC . 

Dentro do campo das questões de natureza semântica foram registados múltiplos casos em que 
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o carácter  polissémico de  uma palavra  esteve  em causa  e  provocou certas  incertezas  quanto  à 

tradução  ideal  de  uma  determinada  passagem.  Neste  seguinte  ponto  far-se-á  menção  de  tais 

ocorrências e das soluções estabelecidas para as mesmas.

Tabela 34.

«(...)  we have meandered our  way around the  

planet.»

(página 109)

«(...)  serpenteámo-nos  um  pouco  por  todo  o 

planeta.»

(página 158)

Neste tipo de ocorrência,  está presente uma forma do verbo «meander», o qual  podia ser 

incluído como um falso amigo, devido ao vocábulo da língua portuguesa «meandro», porém, o 

significado do vocábulo português difere muito da significação imposta a «meander» pelo contexto 

em que este está inserido. O verbo «meander» remete para a ação de andar sem rumo, vaguear 

descrevendo curvas sinuosas ou serpentear (Oxford Advanced Learner's Dictionary, 2004).  O autor 

utiliza  este  verbo no presente  contexto  para  transmitir  a  ideia  de  que  desde a  aparição  do ser 

humano que este – como um ser inicialmente nómada – se dispersou por todo o planeta sem um 

destino  fixo  em mente,  parando  para  colonizar  e  formar  uma  comunidade  somente  em locais 

geográficos congénitos que oferecessem condições favoráveis para tal.

Nesse  sentido,  a  tradução  mais  adequada  corresponderia  a  uma  construção  frásica  que 

remetesse para um movimento migratório deste tipo (um possível exemplo seria: «(...) vagueámos 

perdidamente pelo planeta»). Contudo, segundo a perspetiva do tradutor, o foco da mensagem do 

autor não é o facto de o ser humano se ter dispersado pelo planeta sem um destino traçado, mas que 

esta dispersão esporádica dos antigos povos nómadas foi o fator chave que levou o ser humano a se 

espalhar tão rapidamente pelo planeta.  Seguindo esta conceção, pretendeu-se realizar uma mudança 

de  ênfase  de  forma a  deixar  claro  qual  o  verdadeiro  foco  da  mensagem.  No entanto,  a  nossa 

dispersão esporádica não deixa de ser um elemento de construção de narrativa, que estabelece elos 

de  coesão entre  passagens  do texto anteriores  e  posteriores  ao  excerto  em discussão.  Por  isso, 

julgou-se que a inclusão deste elemento é ainda relevante para no contexto textual a ser transposto 

no TC.

Assim, de forma a acomodar os dois aspetos descritos, recorreu-se à estratégia semântica da 

sinonímia. Determinou-se que, para esse fim, o vocábulo «serpentear» serve o propósito pretendido. 

Visto que serpentear é um verbo intransitivo que remete para a ação de manifestar movimentos 

como uma serpente (as quais descrevem movimentos sinuosos, em ziguezague), verifica-se que este 

sinónimo consegue salvaguardar e replicar o valor metafórico da expressão o efeito pretendido da 

mensagem.  Dentro  da  polissemia  de  «meander»,  foi  possível  encontrar  um  sinónimo  cuja 

significação  não  se  afasta  do  contexto  estabelecido.  Em  adição,  a  seleção  deste  sinónimo 
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possibilitou  uma manutenção  de  tropo  (uma  preservação,  neste  caso),  pois,  uma  vez  que 

«serpentear»  estabelece  uma  comparação  dos  movimentos  migratórios  como  aqueles  de  uma 

serpente é aqui criada uma figura metonímica no TC.

Recorreu-se à sinonímia para a resolução de problemas de tradução também nos seguintes 

casos:

a)

Tabela 35.

 «Making  it  on  our  own  was  as  ludicrous  to  

imagine as was settling down.»

(página 108)

«Sobrevivermos  sozinhos  era  uma  ideia  tão 

ridícula  como  a  de  criar  raízes num qualquer 

local.»

(página 156)

b)

Tabela 36.

«We know now that the planets are not stars, but  

other worlds, gravitationally lashed to the Sun.»

(página 110)

«Sabemos  agora  que  os  planetas  não  são 

estrelas, mas outros mundos,  fixos ao Sol pela 

força gravitacional.»

(página 159)

Em ambos os casos recorreu-se a um processo lógico de resolução idêntico ao que foi aplicado 

em casos anteriores.

Em  a),  correlacionacionou-se um aspeto mencionado no exemplo anterior – que os antigos 

povos nómadas interrompiam as suas migrações para colonizarem e formarem uma comunidade em 

locais geográficos congénitos – com a sedentarização (viver numa mesma região). Ao se efetuar 

mais uma mudança ao nível da formalidade textual, concluiu-se que o sinónimo mais adequado para 

uma tradução ideal desta passagem seria a combinatória «criar raízes».

De igual modo se chegou à resolução de tradução em b). O vocábulo «lashed» remete para  a 

ação de prender, segurar ou limitar movimentos/ alcance por meio de fio, corda, trela entre outros 

objetos. Em Português Europeu esta designação é também semelhante ao vocábulo «atrelar», mas, 

tendo em conta que  a  frase em questão está  a  evidenciar  o  facto de  as  órbitas  descritas  pelos 

planetas serem limitadas pela gravidade solar, tal vocábulo pode não ser a opção mais funcional de 

tradução, uma vez que a presença do vocábulo incorre o risco de baixar demasiado o nível de 

formalidade textual. Visto que se procura um sinónimo que remete para a limitação de movimento 

ou a restrição dos mesmos, determinou-se que o vocábulo «fixos» é a solução a este problema. A 
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ideia de como os planetas mantêm as suas orbitas e distâncias é, assim, transposta de forma clara. 

Para finalizar a discussão dos problemas de natureza semântica e para concluir o relatório 

deste projeto, apresenta-se dois casos particulares relativos ao significado implícito das palavras.

Um dos problemas de tradução desta natureza estiveram presentes na tradução ideal  do título 

do terceiro capítulo: «The Great Demotions» (página 120 do Anexo III). Numa situação regular, a 

tradução do vocábulo  «demotion»  não seria considerada como um problema tradutório,  já que a 

tradução mais próxima para Português Europeu seria «despromoção». No entanto, o contexto em 

que este vocábulo é enunciado é um fator chave que levanta a problematização da tradução ideal do 

vocábulo. Como o próprio autor expõe e elabora nos parágrafos que constituem o Capítulo 3, o 

tópico principal do capítulo consiste na exposição e discussão de um conjunto de experiências que 

causaram uma depreciação da arrogância e da ignorância do ser humano. Neste capítulo, Sagan 

expõe as falácias de uma linha de pensamento com essas características ao confrontar o pensamento 

antiquado  com  a  realidade  factual  dos  tópicos  debatidos  no  capítulo,  como  estes  realmente 

funcionam e como acontecem no mundo natural, segundo uma perspetiva analítica e objetiva, ou 

seja, uma perspetiva científica.

Nas palavras do próprio autor:  «(...) demonstrations of our apparent insignificance, wounds  

that science has,(...), delivered to human pride.» (página 120). Estas experiências não têm o intuito 

de  demonstrar  uma  «despromoção»  do  pensamento  antiquado,  o  seu  propósito  é  humilhar  – 

interprete-se, tanto para rebaixar como para tornar humilde – tal linha de pensamento e desacreditar 

a veracidade e validade dos seus argumentos na discussão presente no capítulo. Está-se, de facto, na 

presença de um «rebaixamento», não de uma «despromoção». É certo que tal significação só pode 

ser apurada através da leitura e análise do conteúdo do capítulo em questão; o que quer dizer que a 

significação do vocábulo se torna implícita mediante o conteúdo e o contexto textual do capítulo. 

Portanto, ao tornar o título mais explícito, a tradução ideal para o Capítulo 3 da obra será: «Os 

Grandes Rebaixamentos.»

Tabela 37.

«They  might  be  profoundly  different  from our  

planet. None of them might be as congenial for  

life. But the Earth was hardly the only one.»

(página 120)

«Estes mundos podem ser vastamente diferentes 

do  nosso  planeta.  Talvez  nenhum  seja  tão 

compatível para abrigar vida como o nosso. Mas 

a  Terra  está  longe de ser o único mundo com 

vida.»

(página 175)
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Contextualizando o excerto de acordo com a obra, o Dr. Sagan abre o terceiro capítulo do seu 

livro remetendo para a linha de pensamento de Galileu, da «pluralidade de mundos» existentes no 

espaço e da possibilidade de haver outros mundos que abriguem vida consciente e inteligente, como 

na  Terra. Esta contextualização determina que Sagan  estaria a sugerir que a existência de vida 

inteligente extraterrestre não só é possível,  como é estatisticamente provável. Para reforçar esta 

interpretação faz-se menção da presença do verbo «might» em conjunto com o adjetivo «hardly», os 

quais exprimem incerteza, possibilidade ou improbabilidade. Mais uma vez, é necessário, para o 

contexto textual e para a preservação da intenção do texto/ autor, explicitar um fator intrínseco.

O adjetivo  «hardly»,  num outro contexto, poderia exprimir a improbabilidade de uma certa 

ação ou ocorrência (e esta significação também está presente em «dificilmente». a tradução direta 

do vocábulo), porém, no contexto apresentado, este adjetivo não manifesta a impossibilidade ou 

improbabilidade de a Terra ser o único mundo no Universo com vida. Pelo contrário, a sua presença 

pretende salientar o oposto, que a Terra não só não é o único mundo que contém vida, como é 

provável que haja uma pletora de planetas com semelhantes condições congénitas para abrigarem 

outras formas de vida. E assim se produziu a tradução apresentada.

Considerando todo o conteúdo que foi apresentado, desenvolvido e discutido ao longo deste 

relatório, entende-se que a tradução da obra selecionada deve abranger um conhecimento profundo 

e multidisciplinar da parte do tradutor, sem esquecer a escolha de uma metodologia teórica com 

bases sólidas que reforçam as opções tradutórias tomadas. Foi através do estudo deste conhecimento 

multidisciplinar, da sua interiorização e da sua aplicação na resolução dos problemas de tradução da 

obra  e  dos  problemas  expostos  neste  projeto  que  se  justificou  a  realização  deste  relatório  de 

tradução. Em adição, foi com recurso a este conhecimento multidisciplinar que se pôde defender a 

tradução científica como uma atividade que exige do tradutor uma elevada capacidade de pesquisa, 

respeito  pelo  rigor  terminológico,  criatividade  para  a  resolução  de  situações  problemáticas  e 

dedicação.
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CONCLUSÃO

O  presente  projeto  teve  como  objetivo  principal  apresentar  uma  proposta  de  tradução 

comentada para Português Europeu do capítulo introdutório e dos capítulos I a III de The Pale Blue  

Dot: A Vision of the Human Future in Space, a obra de divulgação científica do autor, o Doutor Carl 

Sagan.

No âmbito da pesquisa para a tradução do corpus, mostrou-se necessário e relevante conhecer 

os factos mais importantes da vida do Doutor Sagan, tanto como autor como cientista,  para se 

estabelecer a contextualização temporal e científico-técnica do texto em análise. Tendo em conta a 

natureza  e  o  propósito  principal  da  obra  de  divulgação  do  conhecimento  cientifico  –  aspetos 

pertinentes e fundamentais  a serem identificados e delineados para a produção de um texto de 

chegada coerente.

Apesar  da  ocorrência  imprevista  do  texto  escolhido  já  ter  tradução  oficial  em Português 

Europeu,  a  análise  comparativa  às  duas  versões  de  tradução  serviu  um  propósito  de  análise, 

permitiu  aprofundar  o  estudo  do  texto  e  determinar  os  principais  pontos  em  comum  e  de 

divergência entre versões (variáveis contextuais, dialogismo, grau de formalidade,  discrepâncias 

verbais, entre outros). Esta comparação permitiu uma análise mais aprofundada no que diz respeito 

aos aspetos em que as versões diferem, mas também, principalmente, permitiu registar – e por em 

perspetiva – as  diferentes  formas  de abordar  um mesmo texto,  em adição  às  possibilidades  de 

diferentes estratégias de tradução que podem ser aplicadas numa mesma situação.

No entanto,  reconhece-se que ambas as traduções possuem os seus pontos fortes e pontos 

fracos. Julga-se, por exemplo, que a tradução realizada no âmbito deste projeto é mais acessível 

para um público-geral, uma vez que, após o leitor-modelo ter sido identificado, tentou-se construir 

uma tradução que visava replicar a retórica do autor e transmitir a mensagem do texto original da 

forma mais  transparente  possível,  para  promover  uma atitude  simultaneamente  contemplativa  e 

reflexiva  quanto ao conteúdo do texto; em contrapartida, a tradução da Gradiva, possivelmente pela 

influência da escrita académica – pois, é de relembrar que esta versão do texto foi traduzida por dois 

professores  universitários  –,  e  igualmente  devido  às  escolhas  tradutórias  aplicadas,  aparenta 

destinar-se possivelmente a um público diferente. Não se pretendeu com esta análise comparativa 

transmitir a ideia que uma tradução é melhor que a outra, apenas que, como foi referido, ambas são 

uma abordagem diferente a um mesmo texto, ambas as versões cumprem funções diferentes e foram 

produzidas mediante um objetivo diferente, portanto, são relativas a públicos diferentes. 

Embora existam parâmetros que permitem diferenciar e estipular os fatores que determinam 

uma boa tradução e uma má tradução, esta operação de comparação analítica possibilitou, então, um 

melhor  estudo mais  minucioso do texto,  o  que  consequentemente produziu uma tradução mais 

cuidada mediante o  skopos determinado para o TC. Deste modo, julga-se pertinente referir  que 
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ambas as versões (a da minha autoria e a da versão da Gradiva) não devem ser interpretadas ou 

consideradas como textos concorrentes mas como textos complementares.

Acredita-se que a visão única e romântica de Sagan relativamente ao Cosmos e à ciência faz 

parte de uma mensagem que é do interesse do público português, acredita-se também na relevância 

das  obras  de Sagan como materiais  de modelação de pensamento  crítico  e  como guias  para o 

despertar da curiosidade do estudo e da interrogação do Universo. Por isso, através da execução 

deste trabalho de projeto em tradução, pretendeu-se contribuir para uma maior e melhor reflexão 

sobre  aspetos  associados  à  tradução  de  textos  científicos  de  relativa  tecnicidade,  tal  como foi 

possível contribuir para a divulgação do conhecimento científico e demonstrar a sua relevância para 

o presente .
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Anexo I

Imagem da Terra tirada pela nave espacial Voyager 1,
ao passar por Saturno
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ANEXO II

Glossário

Big Bang A teoria  do  Big  Bang é  a  teoria  cosmológica  predominante  para o 
modelo de desenvolvimento inicial do Universo. Segundo esta teoria, o 
Big Bang foi uma singularidade que constitui o ponto inicial do tempo e 
espaço do Universo. Esta singularidade ocorreu num estado de pressão e 
temperatura extremamente (diga-se, infinitamente) elevado, estado este 
que contribuiu para a expansão do Universo.

Céu profundo Termo astronómico utilizado como referência de objetos astronómicos 
de  visibilidade  ténue,  situados  a  grandes  distâncias  da  Terra,  como 
aglomerados globulares, nebulosas e galáxias.

Constante de Planck A constante de Planck, é uma das  constantes fundamentais  da Física. 
Tem  um papel fundamental na teoria de  Mecânica Quântica, marca a 
escala dos efeitos da Mecânica Quântica, sendo influente no estudo dos 
fenómenos,  por  meio  da  Mecânica  Quântica.  O  nome  da  constante 
advém em homenagem a  Max Planck,  um dos fundadores  da Teoria 
Quântica.

Datação radiométrica  Procedimento do cálculo da idade absoluta de uma rocha por meio da 
medição da quantidade de energia emitida pelos isótopos radioativos.

Dilatação do tempo Fenómeno que surge como consequência do tempo passar mais devagar 
para  uma pessoa que se movimente  a  uma velocidade  comparável  à 
velocidade da luz do que para outra, que pode se encontrar parada ou 
em movimento, mas a uma velocidade menor.

Estrelas Fixas Objetos  celestes  que  aparentam  não  apresentar  qualquer  tipo  de 
movimento em relação às outras estrelas. Uma estrela fixa é qualquer 
estrela com exceção  do  Sol.  Nebulosas ou outros  corpos celestes  de 
aparência  semelhante  ou  mesmo  estrelas  no  céu  terrestre  também 
podem ser categorizadas como estrelas fixas.

Força Nuclear Forte A força  nuclear  forte  é  uma  das  quatro  forças  fundamentais  da 
natureza. Resulta  da  interação  entre  quarks  e  glúões  descrita  pela 
cromo-dinâmica  quântica  e  estabelece  a  ligação  entre  nucleões  e 
núcleos atómicos.

Força Nuclear Fraca Uma das quatro  forças fundamentais da natureza.  Engloba interações 
entre partículas como a deterioração de radiação beta, neutrinos, entre 
outros.
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Fotão É a partícula elementar mediadora da força eletromagnética.

Interação  gravitacional 

diferencial

 A interação gravitacional diferencial refere-se à diferença entre forças 
gravitacionais exercidas em duas partículas por um  terceiro corpo. As 
partículas ou porções são separados porque a força diferencial é mais 
forte que os seus centros de massa.

Lei  da  Gravitação 

Universal de Newton

É uma  força  fundamental de  atração que age  entre  todos  os  objetos 
devido às suas massas.  A atração física que um planeta exerce sobre os 
objetos próximos é denominada como força da gravidade. O efeito que 
a gravidade da Lua exerce sobre as marés oceânicas na Terra constitui 
um exemplo de gravitação. É graças à gravitação que os objetos sobre a 
terra são atraídos na sua direção.

Lei  do  inverso  do 

quadrado

Lei  da  física  que  afirma  que  uma  quantidade  física  especifica  é 
inversamente proporcional ao quadrado da distância do ponto de partida 
da quantidade.
 

Órbita É a trajetória que um corpo percorre ao redor de outro sob a influência 
de alguma força (normalmente associada com a gravidade).

Plano da Eclíptica É o plano de referência primária quando um corpo descreve a posição 
de um corpo no Sistema Solar, com a latitude celeste sendo medida em 
relação ao plano elíptico. O plano da órbita da Terra ao redor do Sol é 
considerado o plano da eclíptica da Terra

Princípio Antrópico O  Princípio Antrópico estabelece que qualquer  teoria válida sobre o 
Universo tem que ser consistente com a existência do ser humano. Entre 
as  diferentes  definições  deste  princípio  destacam-se  os  Princípios 
Antrópicos Forte, Fraco, Final e Participativo.

Princípio da 

Mediocridade

É a noção da filosofia da ciência de afirma que o Homem e a Terra não 
possuem caraterísticas que os dignam de especiais. Este principio pode 
ser considerado como uma extensão do princípio de Copérnico, que diz 
que  a  Terra  não  é  um  planeta  especial  posicionado  numa  posição 
privilegiada tal como não se situa  no centro do Universo.

Paralaxe Paralaxe vem do grego παραλλαγή (alteração). É a alteração da posição 
angular de dois pontos estacionários relativos um ao outro como vistos 
por  um observador  em movimento.  Corresponde  ao  ângulo  formado 
pelas semirretas que partem do centro de um astro e vão ter, uma ao 
centro da Terra, outra ao ponto onde se acha o observado

Pulsar Uma estrela de neutrões magnetizada que manifesta movimento rotativo 
e que produz pulsos regulares de radiação. Com o desalinhamento entre 
o eixo magnético e o de rotação, a estrela emite uma enorme quantidade 
de radiação pelos polos. Esta emissão de radiação tem o nome de pulso, 
pois ela é intercetada e registada como de pulsos eletromagnéticos.  O 
pulsar emite um fluxo de energia constante. Essa energia é concentrada 
num fluxo de partículas eletromagnéticas. Quando a estrela gira, o feixe 

105



de energia é espalhado no espaço.

Quasar Um  quasar (abreviação  de  quasi-stellar  radio  source,  ou  fonte  de 
rádio quase-estelar) é um objeto astronómico distante e poderosamente 
energético e luminoso com um  núcleo galáctico ativo.  Crê-se que os 
quasares possuem  buracos negros supermassiços núcleo.
 

Revolução Tempo que o planeta demora a descrever uma órbita.
 

Ritmos circadianos Ritmo circadiano  ou  ciclo  circadiano (do  latim  circa,  «cerca  de»,  e 
diem, «dia») designa o período de aproximadamente 24 horas sobre o 
qual  o  ciclo  biológico  de  quase  todos  os  seres  vivos  se  baseia,  a 
variação de luz, temperatura, marés e ventos entre o dia e a noite são os 
fatores  principais  que  influenciam os  seres  vivos.O  ritmo  circadiano 
regula  todos  os  ritmos  materiais,  bem  como  muitos  dos  ritmos 
psicológicos do corpo humano.

Teoria  Especial  da 

Relatividade

A Relatividade Especial (ou Restrita) é uma teoria da autoria de Albert 
Einstein, a qual expande e explora em aprofundamento os achados de 
Hendrik  Lorentz. Segundo  esta  teoria,  o  espaço-tempo  pode  ser 
encarado como uma entidade geométrica unificada. O espaço-tempo na 
relatividade  especial  consiste  de  uma  variação  de  4  dimensões,  três 
espaciais e uma temporal. O termo  especial  é usado porque ela é um 
caso particular do princípio da relatividade em que efeitos da gravidade 
são ignorados.

Vidicon É uma câmara vídeo em forma de tubo de armazenamento. Um padrão, 
com determinada densidade, é reconhecido e formado graças à radiação 
de  uma superfície  fotocondutora.  Esta  radiação  é,  então,  digitalizada 
através de um lazer de eletrões de baixa velocidade. Quando ligada a 
um amplificador  de  vídeo,  a  voltagem variante  pode ser  usada  para 
reproduzir o objeto em vista.
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CARL SAGAN

         PALE BLUE DOT

                                 A  V I S I O N   O F   T H E
      H U M A N   F U T UR E   I N   S PA C E

                            

   F O R  S A M
   Another wanderer,

 May your generation see
     Wonders undreamt.
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   WANDERERS:

                           AN INTRODUCTION
                                                                                               But tell me, who are they, these wanderers . . .?
                                                                                   —RAINER MARIA RILKE, "THE FIFTH ELEGY" (1923)

We were wanderers from the beginning. We knew every stand of tree for a hundred miles. When the 
fruits or nuts were ripe, we were there. We followed the herds in their annual migrations. We rejoiced in fresh 
meat. through stealth, feint, ambush, and main-force assault, a few of us cooperating accomplished what  
many of us, each hunting alone, could not.  We depended on one another. Making it on our own was as 
ludicrous to imagine as was settling down.

Working together, we protected our children from the lions and the hyenas. We taught them the skills 
they would need. And the tools. Then, as now, technology was the key to our survival.

When the drought was prolonged, or when an unsettling chill lingered in the summer air, our group  
moved on—sometimes to unknown lands. We sought a better place. And when we couldn't get on with the 
others in our little nomadic band, we left to find a more friendly bunch somewhere else. We could always 
begin again.

For 99.9 percent of the time since our species came to be, we were hunters and foragers, wanderers 
on the savannahs and the steppes. There were no border guards then, no customs officials. The frontier was  
everywhere.  We were  bounded only by the  Earth and the ocean and the sky—plus occasional  grumpy 
neighbors.

When the climate was congenial, though, when the food was plentiful, we were willing to stay put.  
Unadventurous. Overweight. Careless. In the last ten thousand years—an instant in our long history— we've 
abandoned the nomadic life. We've domesticated the plants and animals. Why chase the food when you can  
make it come to you?

For  all  its  material  advantages,  the  sedentary life  has  left  us  edgy,  unfulfilled.  Even  after  400 
generations in villages and cities, we haven't forgotten. The open road still softly calls, like a nearly forgotten  
song  of  childhood.  We  invest  far-off  places  with  a  certain  romance.  This  appeal,  I  suspect,  has  been 
meticulously crafted  by natural  selection  as  an  essential  element  in  our  survival.  Long summers,  mild 
winters, rich harvests, plentiful game—none of them lasts forever. It is beyond our powers to predict the 
future. Catastrophic events have a way of sneaking up on us, of catching us unaware. Your own life, or your  
band's, or even your species' might be owed to a restless few—drawn, by a craving they can hardly articulate  
or understand, to undiscovered lands and new worlds.

Herman Melville, in Moby Dick, spoke for wanderers in all epochs and meridians: "I am tormented 
with an everlasting itch for things remote. I love to sail forbidden seas . . ."

To the ancient Greeks and Romans, the known world comprised Europe and an attenuated Asia and 
Africa,  all  surrounded by an impassable  World Ocean.  Travelers  might  encounter  inferior  beings called 
barbarians or superior beings called gods. Every tree had its dryad, every district its legendary hero. But  
there were not very many gods, at least at first, perhaps only a few dozen. They lived on mountains, under  
the Earth, in the sea, or up there in the sky. They sent messages to people, intervened in human affairs, and  
interbred with us.

As time passed, as the human exploratory capacity hit its stride, there were surprises: Barbarians 
could be fully as clever as Greeks and Romans. Africa and Asia were larger than anyone had guessed. The  
World Ocean was not impassable. There were Antipodes.1 Three new continents existed, had been settled by 
1 "As to the fable that there are Antipodes," wrote St. Augustine in the fifth century, "that is to say, men on the opposite side of the earth, where the 
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Asians in ages past, and the news had never reached Europe. Also the gods were disappointingly hard to find.
The first large-scale human migration from the Old World to the New happened during the last ice 

age, around 11,500 years ago, when the growing polar ice caps shallowed the oceans and made it possible to 
walk on dry land from Siberia to Alaska. A thousand years later, we were in Tierra del Fuego, the southern 
tip of South America. Long before Columbus, Indonesian argonauts in outrigger canoes explored the western 
Pacific; people from Borneo settled Madagascar; Egyptians and Libyans circumnavigated Africa; and a great 
fleet of ocean going junks from Ming Dynasty China crisscrossed the Indian Ocean, established a base in  
Zanzibar,  rounded  the  Cape  of  Good  Hope,  and  entered  the  Atlantic  Ocean.  In  the  fifteenth  through 
seventeenth centuries, European sailing ships discovered new continents (new, at any rate, to Europeans) and 
circumnavigated the planet.  In the eighteenth and nineteenth centuries, American and Russian explorers,  
traders, and settlers raced west and east across two vast  continents to the Pacific. This zest to explore and  
exploit, however thoughtless its agents may have been, has clear survival value. It is not restricted to any one 
nation or ethnic group. It is an endowment that all members of the human species hold in common.

Since we first emerged, a few million years ago in East Africa, we have meandered our way around 
the planet. There are now people on every continent and the remotest islands, from pole to pole, from Mount 
Everest to the Dead Sea, on the ocean bottoms and even, occasionally, in residence 200 miles up—humans, 
like the gods of old, living in the sky.

These days there seems to be nowhere left to explore, at least on the land area of the Earth. Victims  
of their very success the explorers now pretty much stay home.

Vast migrations of people—some voluntary, most not— have shaped the human condition. More of 
us flee from war, oppression, and famine today than at any other time in human history.  As the Earth's 
climate changes in the coming decade. there are likely to be far greater numbers of environmental refugees.  
Better places will always call to us. Tides of people will continue to ebb and flow across the planet. But the 
lands we run to now have already been settled. Other people, often unsympathetic to our plight, are there 
before us.
                                              
                                                          *             *               *

LATE IN THE NINETEENTH CENTURY, Leib Gruber was growing up in Central Europe, in an obscure 
town in the immense, polyglot, ancient Austro-Hungarian Empire. His father sold fish when he could. But  
times were often hard. As a young man, the only honest employment Leib could find was carrying people 
across the nearby river Bug. The customer, male or female, would mount Leib's back; in his prized boots, the 
tools of  his trade,  he would wade out in a shallow stretch of the river and deliver his passenger to the  
opposite bank. Sometimes the water reached his waist. There were no bridges here, no ferryboats. Horses  
might have served the purpose, but they had other uses. That left Leib and a few other young men like him. 
They had no other uses. No other work was available. They would lounge about the riverbank, calling out  
their prices, boasting to potential customers about the superiority of their drayage. They hired themselves out  
like four-footed animals. My grandfather was a beast of burden
         I don't think that in all his young manhood Leib had ventured more than a hundred kilometers from his  
little hometown of Sassow. But then, in 1904, he suddenly ran away to the New World to avoid a murder rap,  
according to one family legend. He left  his young wife behind. How different from his tiny back-water  
hamlet the great German port cities must have seemed, how vast the ocean, how strange the lofty skyscrapers  
and endless hub-bub of his new land. We know nothing of his crossing, but have found the ship's manifest 
for the journey undertaken later by his wife, Chaiya joining Leib after he had saved enough to bring her over.  
She  traveled  in  the  cheapest  class  on  the  Batavia,  a  vessel  of  Hamburg  registry.  There's  something 
heartbreakingly terse about the document: Can she read or write? No. Can she speak English? No. How 

sun rises when it sets to us, men who walk with their feet opposite ours, that is on I'll ground credible." Even if some unknown landmass is there, and 
not just ocean, "there was only one pair of original ancestors, and it is inconceivable that such distant regions should have been peopled by Adam's 
descendants.''
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much money does she have? I can imagine her vulnerability and her shame as she replies, "One dollar."
She disembarked in New York, was reunited with Leib, lived just long enough to give birth to my 

mother and her sister, and then died from "complications" of childbirth. In those few years in America, her  
name had sometimes been anglicized to Clara. A quarter century later, my mother named her own firstborn, a  
son, after the mother she never knew.

OUR DISTANT ANCESTORS, watching the stars, noted five that did more than rise and set in stolid  
procession, as the so-called "fixed" stars did. These five had a curious and complex motion. Over the months 
they seemed to wander slowly among the stars. Sometimes they did loops. Today we call them planets, the 
Greek word for wanderers. It was, I imagine, a peculiarity our ancestors could relate to.

We know now that the planets are not stars, but other worlds, gravitationally lashed to the Sun. Just  
as the exploration of the Earth was being completed,  we began to recognize it  as one world among an  
uncounted multitude of others, circling the Sun or orbiting the other stars that  make up the Milky Way 
galaxy. Our planet and our solar system are surrounded by a new world ocean the depths of space. It is no 
more impassable than the last.

Maybe it's a little early. Maybe the time is not quite yet. But those other worlds—promising untold  
opportunities—beckon.

In the last few decades, the United States and the former Soviet Union have accomplished something 
stunning and historic—the close-up examination of all those points of light, from Mercury to Saturn, that 
moved our ancestors to wonder and to science. Since the advent of successful interplanetary flight in 1962, 
our machines have flown by, orbited, or landed on more than seventy new worlds. We have wandered among 
the wanderers. We have found vast volcanic eminences that dwarf the highest mountain on Earth; ancient  
river valleys on two planets enigmatically one too cold and the other too hot for running water; a giant planet 
with an interior of liquid metallic hydrogen into which a thousand Earths would fit; whole moons that have 
melted; a cloud-covered place with an atmosphere of corrosive raids, where even the high plateaus are above 
the melting point of lead ancient surfaces on which a faithful record of the violent formation of the Solar 
System is engraved; refugee ice worlds from the transplutonian depths; exquisitely patterned ring systems,  
marking the subtle harmonies of gravity; and a world surrounded by clouds of complex organic molecules  
like those that m the earliest history of our planet led to the origin of life.  Silently,  they orbit  the Sun, 
waiting.

We have uncovered wonders undreamt by our ancestors who first speculated on the nature of those 
wandering lights in the night sky. We have probed the origins of our planet and ourselves. By discovering  
what else is possible, by coming face to face with alternative fates of worlds more or less like our own, we 
have begun to better understand the Earth. Every one of these worlds is lovely and instructive. But, so far as  
we know, they are also, every one of them, desolate and barren. Out there, there are no "better places." So  
far, at least.

During the Viking robotic mission, beginning in July 1976, in a certain sense I spent a year on Mars. 
I examined the boulders and sand dunes, the sky red even at high noon, the ancient river valleys, the soaring 
volcanic mountains, the fierce wind erosion, the laminated polar terrain, the two dark potato-shaped moons. 
But there was no life—not a cricket or a blade of grass, or even, so far as we can tell for sure, a microbe.  
These worlds have not been graced, as ours has, by life. Life is a comparative rarity. You can survey dozens  
of worlds and find that on only one of them does life arise and evolve and persist.

Having in all their lives till then crossed nothing wider than a layer, Leib and Chaiya graduated to  
crossing oceans. They had one great advantage: On the other side of the waters there would be-invested with 
outlandish customs, it is true—other human beings speaking their language and sharing at least some of their 
values, even people to whom they were closely related.

In our time we've crossed the Solar System and sent four ships to the stars. Neptune lies a million  
times farther from Earth than New York City is from the banks of the Bug. But there are no distant relatives,  
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no humans,  and apparently no life waiting for us on those other worlds.  No letters conveyed by recent  
émigrés help us to understand the new land— only digital data transmitted at the speed of light by unfeeling, 
precise robot emissaries. They tell us that these new worlds are not much like home. But we continue to  
search for inhabitants. We can't help it. Life looks for life.

No one on Earth, not the richest among us, can afford the passage; so we can't pick up and leave for  
Mars or Titan on a whim, or because we're bored, or out of work, or drafted into the army, or oppressed, or 
because, justly or unjustly, we've been accused of a crime. There does not seem to be sufficient short-term 
profit to motivate private industry. If we humans ever go to these worlds, then, it will be because a nation or  
a consortium of them believes it to be to its advantage—or to the advantage of the human species. Just now,  
there are a great many matters pressing in on us that compete for the money it takes to send people to other  
worlds.

That's  what  this  book is  about:  other  worlds,  what  awaits  us  on  them,  what  they tell  us  about  
ourselves, and—given the urgent problems our species now faces—whether it makes sense to go. Should we 
solve those problems first? Or are they a reason for going?  

This book is, in many ways, optimistic about the human prospect. The earliest chapters may at first  
sight seem to revel overmuch in our imperfections. But they lay an essential spiritual and logical foundation 
for the development of my argument.

I have tried to present more than one facet of an issue. There will be places where I seem to be  
arguing with myself. I am. Seeing some merit to more than one side, I often argue with myself. I hope by the 
last chapter it will be clear where I come out.

The plan of the book is roughly this: We first examine the widespread claims made over all of human 
history that our world and our species are unique, and even central to the workings and purpose of the  
Cosmos.  We venture through the Solar System in the footsteps of the latest voyages of exploration and 
discovery, and then assess the reasons commonly offered for sending humans into space. In the last and most  
speculative part of the book, I trace how I imagine that our long-term future in space will work itself out.

Pale Blue Dot is about a new recognition, still slowly overtaking us, of our coordinates, our place in  
the Universe and how, even if the call of the open road is muted in our time, a central element of the human  
future lies far beyond the Earth.
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                                           YOU ARE HERE
                                                                                                        The entire Earth is but a point, and the place of

                                                                                                  our own habitation but a minute corner of it.
                                                                                                              —MARCUS AURELIUS, ROMAN EMPEROR,
                                                                                                                                  MEDITATIONS, BOOK 4 (CA. 170)

                                                                  As the astronomers unanimously teach, the circuit of the whole earth,
                                                       which to us seems endless, compared with the greatness of the universe
                                                                                                               has the likeness of a mere tiny point.
                                                                                                              —AMMIANUS MARCELLINUS ACA. 330-395,
                                                                                                                       THE LAST MAJOR ROMAN HISTORIAN,
                                                                                                                                      IN THE CHRONICLE OF EVENTS

The spacecraft was a long way from home, beyond the orbit of the outermost planet and high above  
the ecliptic plane—which is an imaginary flat surface that we can think of as something like a racetrack in 
which the orbits of the planets are mainly confined. The ship was speeding away from the Sun at 40,000  
miles per hour. But in early February of 1990, it was overtaken by an urgent message from Earth.

Obediently, it turned its cameras back toward the now-distant planets. Slewing its scan platform from 
one spot in the sky to another, it snapped 60 pictures and stored them in digital form on its tape recorder.  
Then, slowly, in March, April, and May, it radioed the data back to Earth. Each image was composed of  
640,000 individual  picture  elements  ("pixels"),  like  the  dots  in  a  newspaper  wire-photo  or  a  pointillist  
painting. The spacecraft was 3.7 billion miles away from Earth, so far away that it took etch pixel 5½ hours,  
traveling at the speed of light, to reach us. The pictures might have been returned earlier, but the big radio  
telescopes in California, Spain, and Australia that receive these whispers from the edge of the Solar System 
had responsibilities to other ships that ply the sea of space among them, Magellan, bound for Venus, and 
Galileo on its tortuous passage to Jupiter.

Voyager 1 was so high above the ecliptic plane because, in 1981, it had made a close pass by Titan, 
the giant moon of Saturn. Its sister ship,  Voyager 2,  was dispatched on a different trajectory,  within the 
ecliptic plane, and so she was able to perform her celebrated explorations of Uranus and Neptune The two 
Voyager robots have explored four planets and nearly sixty moons. They are triumphs of human engineering 
and one of the glories of the American space program. They will he in the history books when much else  
about our time forgotten.

The Voyagers were guaranteed to work only until the Saturn encounter. I thought it might be a good 
idea, just after Saturn, to have them take one last glance homeward. From Saturn, I knew the Earth would  
appear too small for Voyager to make out any detail. Our planet would be just a point of light, a lonely pixel, 
hardly distinguishable from the many other points of light Voyager could see, nearby planets and far-off suns. 
But precisely because of the obscurity of our world thus revealed, such picture might be worth having.

Mariners  had painstakingly mapped the coastlines  of  the  continents.  Geographers  had translated 
these findings into charts and globes. Photographs of tiny patches of the Earth had been obtained first by 
balloons and aircraft, then by rockets in brief ballistic flight, and at last by orbiting spacecraft—giving a 
perspective like the one you achieve by positioning your eyeball about an inch above a large globe. While 
almost everyone is taught that the Earth is a sphere with all of us somehow glued to it by gravity, the reality 
of our circumstance did not really begin to sink in until the famous frame-filling Apollo photograph of the 

112



whole Earth—the one taken by the Apollo 17 astronauts on the last journey of humans to the Moon.
It has become a kind of icon of our age. There's Antarctica at what Americans and Europeans so  

readily regard as the bottom, and then all of Africa stretching up above it: You can see Ethiopia, Tanzania,  
and Kenya, where the earliest humans lived. At top right are Saudi Arabia and what Europeans call the Near 
East.  Just  barely peeking out  at the top is  the Mediterranean Sea,  around which so much of our global 
civilization emerged. You can make out the blue of the ocean, the yellow-red of the Sahara and the Arabian  
desert, the brown-green of forest and grassland.

And yet there is no sign of humans in this picture, not our reworking of the Earth's surface, not our  
machines, not ourselves: We are too small and our statecraft is too feeble to be seen by a spacecraft between  
the Earth and the Moon. From this vantage point, our obsession with nationalism is nowhere in evidence.  
The Apollo pictures of the whole Earth conveyed to multitudes something well known to astronomers: On 
the scale of worlds—to say nothing of stars or galaxies—humans are inconsequential, a thin film of life on  
an obscure and solitary lump of rock and metal.

It seemed to me that another picture of the Earth, this one taken from a hundred thousand times 
farther  away,  might  help in  the  continuing process  of  revealing to  ourselves  our  true circumstance and  
condition. It had been well understood by the scientists and philosophers of classical antiquity that the Earth  
was a mere point in a vast encompassing Cosmos, but no one had ever seen it as such. Here was our first  
chance (and perhaps also our last for decades to come).

Many in NASA's Voyager Project were supportive. But from the outer Solar System the Earth lies 
very near the Sun, like a moth enthralled around a flame. Did we want to aim the camera so close to the Sun 
as to risk burning out the spacecraft's vidicon system? Wouldn't it be better to delay until all the scientific 
images from Uranus and Neptune, if the spacecraft lasted that long, were taken?

And so we waited— and a good thing too—from 1981 at Saturn, to 1986 at Uranus, to 1989, when 
both spacecraft had passed the orbits of Neptune and Pluto. At last the time came But there were a few  
instrumental calibrations that needed to be done first, and we waited a little longer. Although the spacecraft  
were in the right spots, the instruments were still working beautifully, and there were no other pictures to  
take, a few project personnel opposed it. It wasn't science, they said. Then we discovered that the technicians 
who devise and transmit the radio commands to  Voyager were, in a cash-strapped NASA, to be laid off 
immediately or transferred to other jobs. If the picture were to be taken, it had to be done right then. At the  
last minute actually, in the midst of the Voyager 2 encounter with Neptune, the then NASA Administrator, 
Rear Admiral Richard Truly, stepped in and made sure that these images were obtained. The space scientists  
Candy Hansen of NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL) and Carolyn Porco of University of Arizona  
designed the command sequence and calculated the camera exposure times.

So here they are—a mosaic of squares laid down on top of the planets and a background smattering 
of more distant stars. We were able to photograph not only the Earth, but also five other of the Sun's nine 
known planets. Mercury, the innermost, was lost in the glare of the Sun, and Mars and Pluto were too small,  
too dimly lit, and/or too far away. Uranus and Neptune are so dim that to record their presence required long 
exposures; accordingly, their images were smeared because of spacecraft motion. This is how the planets 
would look to an alien spaceship approaching the Solar System after a long interstellar voyage.

From this distance the planets seem only points of light, smeared or unsmeared—even through the 
high-resolution telescope aboard Voyager. They are like the planets seen with the naked eye from the surface 
of the Earth—luminous dots, brighter than most of the stars. Over a period of months the Earth, like the other 
planets, would seem to move among the stars. You cannot tell merely by looking at one of these dots what  
it's like, what's on it, what its past has been, and whether, n this particular epoch, anyone lives there.

Because of the reflection of sunlight off the spacecraft, the Earth seems to be sitting in a beam of  
light, as if there were some special significance to this small world. But it's just an accident of geometry and 
optics. The Sun emits its radiation equitably in all directions. Had the picture been taken a little earlier or a 
little later, there would have been no sunbeam highlighting the Earth.
      And why that cerulean color? The blue comes partly from the sea, partly from the sky. While water in a  
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glass is transparent, It absorbs slightly more red light than blue. If you have tens of meters of the stuff or  
more, the red light is absorbed out and what gets reflected back to space is mainly blue. In the same way, a 
short  line  of  sight  through air  seems perfectly transparent.  Nevertheless—something Leonardo da Vinci 
excelled at portraying—the more distant the object, the bluer it seems. Why? Because the air scatters blue  
light around much better than it does red. So the bluish cast of this dot comes from its thick but transparent  
atmosphere and its deep oceans of liquid water. And the white? The Earth on an average day is about half  
covered with white water clouds.
         We can explain the wan blueness of this little world because we know it well. Whether an alien  
scientist newly arrived at the outskirts of our solar system could reliably deduce oceans and clouds and a 
thickish atmosphere is less certain. Neptune, for instance, is blue, but chiefly for different reasons. From this  
distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest.

But for us, it's different. Look again at that dot. That's here. That's home. That's us. On it everyone 
you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their  
lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic  
doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, ever  
king and peasant, every young couple in love, every moth and father, hopeful child, inventor and explorer, 
every teacher of morals, every corrupt politician, every "superstar,” every "supreme leader," every saint and 
sinner in the history of our species lived there—on a mote of dust suspended in a sunbeam.

The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all  
those generals and emperors so that,  in glory and triumph, they could become momentary masters of a  
fraction of a dot. Think of the endless cruelties commited by the inhabitants of one corner of this pixel to the  
scarcely distinguishable inhabitants of some other corner, how frequent their misunderstandings, how eager 
they are to kill one another, how fervent their hatreds.

Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in 
the Universe, are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping  
cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save  
us from ourselves.

The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near 
future, to which our species could migrate. Visit, yes. Settle, not yet. Like it or not, for the moment the Earth  
is where we make our stand.

It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no 
better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me, it  
underscores our responsibility to deal more kindly with one another, and to preserve and cherish the pale  
blue dot, the only home we've ever known.
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C        H       A       P       T       E       R                2

ABBERATIONS
OF LIGHT

If man were taken away from the world, the rest would seem to be all astray,
without aim or purpose . . . and to be leading to nothing.

—FRANCIS BACON, WISDOM OF THE ANCIENTS (1619)

Ann Druyan suggests an experiment: Look back again at the pale blue dot of the preceding chapter.  
Take a good long look at it. Stare at the dot for any length of time and then try to convince yourself that God 
created the whole Universe for one of the 10 million or so species of life that inhabit that speck of dust. Now 
take it a step further: Imagine that everything was made just for a single shade of that species, or gender, or  
ethnic or religious subdivision.  If  this  doesn't  strike you as unlikely,  pick another dot.  Imagine it  to be 
inhabited by a different form of intelligent life.  They,  too, cherish the notion of a God who has created 
everything for their benefit. How seriously do you take their claim?

“SEE THAT STAR?"
"You mean the bright red one?" his daughter asks in return.
"Yes. You know, it might not be there anymore. It might be gone by now—exploded or something. Its 

light is still crossing space, just reaching our eyes now. But we don't see it as it is. We see it as it was."
Many people experience a stirring sense of wonder when they first confront this simple truth. Why?  

Why should it be so compelling? On our little world light travels, for all practical purposes, instantaneously.  
If a lightbulb is glowing, then of course it's physically where we see it, shining away. We reach out our hand 
and touch it: It's there all right, and unpleasantly hot. If the filament fails, then the light goes out. We don't  
see it in the same place, glowing, illuminating the room years after the bulb breaks and it's removed from its  
socket. The very notion seems nonsensical. But if we're far enough away, an entire sun can go out and we'll 
continue to see it shining brightly; we won't learn of its death, it may be, for ages to come—in fact, for how 
long it takes light, which travels fast but not infinitely fast, to cross the intervening vastness.

The immense distances to the stars and the galaxies mean that we see everything in space in the past
—some as they were before the Earth came to be. Telescopes are time machines. Long ago, when an early  
galaxy began to pour light out into the surrounding darkness, no witness could have known that billions of 
years later some remote clumps of rock and metal, ice and organic molecules would fall together to make a  
place called Earth; or that life would arise and thinking beings evolve who would one day capture a little of  
that galactic light, and try to puzzle out what had sent it on its way.

And  after  the  Earth  dies,  some  5  billion  years  from now,  after  it  is  burned to  a  crisp  or  even  
swallowed by the Sun, there will be other worlds and stars and galaxies coming into being— and they will 
know nothing of a place once called Earth.

IT ALMOST NEVER FEELS like prejudice. Instead, it seems fitting and just—the idea that, because of 
an accident of birth, our group (whichever one it is) should have a central position in the social universe. 
Among Pharaonic princelings and Plantagenet pretenders, children of robber barons and Central Committee 
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bureaucrats, street gangs and conquerors of nations, members of confident majorities, obscure sects,  and  
reviled minorities, this self-serving attitude seems as natural as breathing. It draws sustenance from the same 
psychic  wellsprings  as  sexism,  racism,  nationalism,  and  the  other  deadly  chauvinisms  that  plague  our 
species. Uncommon strength of character is needed to resist the blandishments of those who assure us that  
we have an obvious, even Godgiven, superiority over our fellows. The more precarious our self-esteem, the  
greater our vulnerability to such appeals.

Since  scientists  are  people,  it  is  not  surprising  that  comparable  pretensions  have  insinuated 
themselves into the scientific worldview. Indeed, many of the central debates in the history of science seem 
to be, in part at least, contests over whether humans are special. Almost always, the going-in assumption is  
that we are special. After the premise is closely examined, though, it turns out—in dishearteningly many 
cases—that we are not.

Our ancestors lived out of doors. They were as familiar with the night sky as most of us are with our 
favorite television programs. The Sun, the Moon, the stars, and the planets all rose in the east and set in the 
west,  traversing the sky overhead in  the interim.  The motion of the  heavenly bodies  was not  merely a  
diversion, eliciting a reverential nod and grunt; it was the only way to tell the time of day and the seasons.  
For hunters and gatherers, as well as for agricultural peoples, knowing about the sky was a matter of life and  
death.

How lucky for us that  the  Sun,  the  Moon, the planets,  and the stars  are  part  of  some elegantly 
configured cosmic clockwork! It seemed to be no accident. They were put here for a purpose, for our benefit.  
Who else makes use of them? What else are they good for?

And if the lights in the sky rise and set around us, isn't  it  evident that we're at the center of the  
Universe? These celestial bodies—so clearly suffused with unearthly powers, especially the Sun on which  
we depend for light and heat—circle us like courtiers fawning on a king. Even if we had not already guessed,  
the most elementary examination of the heavens reveals that we are special. The Universe seems designed  
for human beings. It's difficult to contemplate these circumstances without experiencing stirrings of pride  
and reassurance. The entire Universe, made for us! We must really be something.

This satisfying demonstration of our importance, buttressed by daily observations of the heavens,  
made the geocentrist conceit a transcultural truth—taught in the schools, built into the language, part and 
parcel  of  great  literature and sacred scripture.  Dissenters were discouraged,  sometimes with torture and 
death. It is no wonder that for the vast bulk of human history, no one questioned it.

It was doubtless the view of our foraging and hunting ancestors. The great astronomer of antiquity,  
Claudius Ptolemaeus (Ptolemy), in the second century knew that the Earth was a sphere, knew that its size  
was "a point" compared to the distance of the stars, and taught that it lay "right in the middle of the heavens." 
Aristotle, Plato, St. Augustine, St. Thomas Aquinas, and almost all the great philosophers and scientists of all 
cultures over the 3,000 years ending in the seventeenth century bought into this delusion.  Some busied  
themselves figuring out how the Sun, the Moon, the stars, and the planets could be cunningly attached to  
perfectly transparent,  crystalline spheres—the big spheres,  of  course, centered on the Earth—that  would  
explain  the  complex  motions  of  the  celestial  bodies  so  meticulously  chronicled  by  generations  of  
astronomers. And they succeeded: With later modifications, the geocentric hypothesis adequately accounted 
for the facts of planetary motion as known in the second century, and in the sixteenth.

From there it was only a slight extrapolation to an even more grandiose claim—that the "perfection"  
of the world would be incomplete without humans, as Plato asserted in the Timaeus. "Man . . . is all," the 
poet and cleric John Donne wrote in 1625. "He is not a piece of the world, but the world itself; and next to  
the glory of God, the reason why there is a world."

And yet—never mind how many kings,  popes, philosophers,  scientists,  and poets insisted on the 
contrary—the Earth through those millennia stubbornly persisted in orbiting the Sun. You might imagine an 
uncharitable extraterrestrial  observer looking down on our species over all  that  time—with us excitedly 
chattering,  "The Universe  is  created for  us!  We're  at  the  center!  Everything pays  homage to us!"—and 
concluding that our pretensions are amusing, our aspirations pathetic, that this must be the planet of the 
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idiots.
But such a judgment is too harsh. We did the best we could. There was an unlucky coincidence 

between everyday appearances and our secret hopes. We tend not to be especially critical when presented  
with evidence that seems to confirm our prejudices. And there was little countervailing evidence.

In muted counterpoint, a few dissenting voices, counseling humility and perspective, could be heard 
down through the centuries. At the dawn of science, the atomist philosophers of ancient Greece and Rome— 
those who first  suggested that matter is made of atoms—Democritus, Epicurus, and their followers (and 
Lucretius, the first popularizer of science) scandalously proposed many worlds and many alien life forms, all  
made of the same kinds of atoms as we. They offered for our consideration infinities in space and time. But 
in the prevailing canons of the West, secular and sacerdotal, pagan and Christian, atomist ideas were reviled.  
Instead, the heavens were not at all  like our world. They were unalterable and "perfect." The Earth was 
mutable and "corrupt." The Roman statesman and philosopher Cicero summarized the common view: "In the 
heavens .  .  .  there is nothing of chance or hazard, no error,  no frustration, but absolute order, accuracy,  
calculation and regularity."

Philosophy and religion cautioned that the gods (or God) were far more powerful than we, jealous of  
their prerogatives and quick to mete out justice for insufferable arrogance. At the same time, these disciplines 
had not a clue that their own teaching of how the Universe is ordered was a conceit and a delusion.

Philosophy and religion presented mere opinion—opinion that might be overturned by observation 
and experiment—as certainty. This worried them not at all. That some of their deeply held beliefs might turn 
out to be mistakes was a possibility hardly considered. Doctrinal humility was to be practiced by others.  
Their own teachings were inerrant and Infallible. In truth, they had better reason to be humble than they 
knew.

BEGINNING WITH COPERNICUS in the middle sixteenth century, the issue was formally joined. The 
picture of the Sun rather than the Earth at  the center  of  the Universe was understood to be dangerous.  
Obligingly,  many scholars  were quick to  assure  the  religious hierarchy that  this  newfangled hypothesis  
represented no serious  challenge to  conventional  wisdom.  In a kind of  split-brain compromise,  the Sun  
centered system was treated as a mere computational convenience, not an astronomical reality that is, the 
Earth was really at the center of the Universe, as everybody knew; but if you wished to predict where Jupiter  
would be on the second Tuesday of November the year after next, you were permitted to pretend that the Sun  
was at the center. Then you could calculate away and not affront the Authorities.2

"This has no danger in it," wrote Robert Cardinal Bellarmine, the foremost Vatican
theologian in the early seventeenth century, and suffices for the mathematicians. But, to affirm that  

the Sun is really fixed in the center of the heavens and that the Earth revolves very swiftly around the Sun is  
a  dangerous thing,  not  only irritating the theologians  and philosophers,  but  injuring  our  holy faith  and 
making the sacred scripture false."

"Freedom of  belief  is  pernicious,"  Bellarmine  wrote  on  another  occasion.  "It  is  nothing  but  the 
freedom to be wrong."

Besides,  if  the  Earth  was  going  around the  Sun,  nearby stars  should  seem to  move  against  the 
background of more distant stars as, every six months, we shift our perspective from one side of the Earth's 
orbit to the other. No such "annual parallax" had been found. The Copernicans argued that this was because  
the stars were extremely far away—maybe a million times more distant than the Earth is from the Sun. 
Perhaps better telescopes, in future times, would find an annual parallax. The geocentrists considered this a  
desperate attempt to save a flawed hypothesis, and ludicrous on the face of it.

2Copernicus' famous book was first published with an introduction by the theologian Andrew Osiander, inserted without the

knowledge of the dying astronomer. Osiander's well-meaning attempt to reconcile religion and Copernican astronomy ended with

these words: "[L]et no one expect anything in the way of certainty of astronomy, since astronomy can offer us nothing certain, lest, if

anyone take as true that which has been constructed for .mother use, he go away from this discipline a bigger fool than w hen he cane

to it." Certainty could be found only in religion.
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When Galileo turned the first astronomical telescope to the sky, the tide began to turn. He discovered  
that Jupiter had a little retinue of moons circling it, the inner ones orbiting faster than the outer ones, just as  
Copernicus had deduced for the motion of the planets about the Sun. He found that Mercury and Venus went 
through phases like the Moon (showing they orbited the Sun). Moreover, the cratered Moon and the spotted 
Sun challenged the perfection of the heavens. This may in part constitute the sort of trouble Tertullian was  
worried about thirteen hundred years earlier, when he pleaded, "If you have any sense or modesty, have done 
with prying into the regions of the sky, into the destiny and secrets of the universe."

In contrast, Galileo taught that we can interrogate Nature by observation and experiment. Then, "facts  
which at first sight seem improbable will, even on scant explanation, drop the cloak which had hidden them 
and stand forth in naked and simple beauty." Are not these facts, available even for skeptics to confirm, a  
surer  insight  into  God's  Universe  than  all  the  speculations  of  the  theologians?  But  what  if  these  facts  
contradict the beliefs of those who hold their religion incapable of making mistakes? The princes of the  
Church threatened the aged astronomer with torture if he persisted in teaching the abominable doctrine that 
the Earth moved. He was sentenced to a kind of house arrest for the remainder of his life.

A generation or two later, by the time Isaac Newton demonstrated that simple and elegant physics 
could  quantitatively explain—and  predict—all  the  observed lunar  and planetary motions  (provided  you 
assumed the Sun at the center of the Solar System), the geocentrist conceit eroded further.

In 1725, in an attempt to discover stellar parallax, the painstaking English amateur astronomer James 
Bradley stumbled on the aberration of light. The term "aberration," I suppose, conveys something of the  
unexpectedness of the discovery. When observed over the course of a year, stars were found to trace little  
ellipses against the sky. But all the stars were found to do so. This could not be stellar parallax, where we  
would expect a big parallax for nearby stars and an indetectible one for faraway stars. Instead, aberration is  
similar to how raindrop falling directly down on a speeding auto seem to the passenger, to be falling at a 
slant; the faster the car goes, the steeper the slant. If the Earth were stationary at the center of the Universe.  
and not speeding in its orbit around the Sun, Bradley would nor have found the aberration of light. It was a 
compelling demonstration that the Earth revolved about the Sun. It convinced most astronomers and some 
others but not, Bradley thought, the "Anti-Copernicans."

But not until 1837 did direct observations of the stars prove in the clearest way that the Earth is  
indeed circling the Sun. The long-debated annual parallax was at last discovered—not by better arguments, 
but by better instruments. Because explaining what it means is much more straightforward than explaining  
the  aberration  of  light,  its  discovery  was  very  important.  It  pounded  the  final  nail  into  the  coffin  of  
geocentrism. You need only look at your finger with your left eye and then with your right and see it seem to  
move. Everyone can understand parallax.

By the nineteenth century, all scientific geocentrists had been converted or rendered extinct. Once 
most scientists had been convinced, informed public opinion had swiftly changed, in some countries in a  
mere three or four generations. Of course, in the time of Galileo and Newton and even much later, there were  
still some who objected, who tried to prevent the new Sun-centered Universe from becoming accepted, or  
even known. And there were many who at least harbored secret reservations.

By the late twentieth century, just in case there were any holdouts, we have been able to settle the  
matter directly. We've been able to test whether we live in an Earth-centered system with planets affixed to  
transparent crystal spheres, or in a Sun-centered system with planets controlled at a distance by the gravity of 
the Sun. We have, for example, probed the planets with radar. When we bounce a signal off a moon of  
Saturn, we receive no radio echo from a nearer crystal sphere attached to Jupiter. Our spacecraft arrive at  
their appointed destinations with astonishing precision, exactly as predicted by Newtonian gravitation. When 
our ships fly to Mars, say, their instruments do not hear a tinkling sound or detect shards of broken crystal as 
they crash through the "spheres" that—according to the authoritative opinions that prevailed for millennia— 
propel Venus or the Sun ill their dutiful motions about the central Earth.

When  Voyager  1  scanned  the  Solar  System from beyond  the  outermost  planet,  it  saw,  just  as 
Copernicus and Galileo had said we would, the Sun in the middle and the planets in concentric orbits about 
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it. Far from being the center of the Universe, the Earth is just one of the orbiting dots. No longer confined to  
a single world, we are now able to reach out to others and determine decisively what kind of planetary  
system we inhabit.

EVERY OTHER PROPOSAL, and their number is legion, to displace us from cosmic center stage has  
also been resisted, in part for similar reasons. We seem to crave privilege, merited not by our work, but by 
our birth, by the mere fact that, say, we are humans and born on Earth. We might call it the anthropocentric—
the "human-centered"—conceit.

This conceit is brought close to culmination in the notion that we are created in God's image: The 
Creator and Ruler of the entire Universe looks just like me. My, what a coincidence How convenient and 
satisfying!  The  sixth-century-B.C.  Green  philosopher  Xenophanes  understood  the  arrogance  of  the 
perspective:

"The Ethiopians make their gods black and snub-nosed; the Thracians say theirs 
have blue eyes and red hair . . . Yes, and if oxen and horses or lions had hands, and could  
paint with their hands, and produce works of art as men do, horses would paint the forms 
of the gods like horses, and oxen like oxen . . ."

Such  attitudes  were  once  described  as  "provincial"—the  naive  expectation  that  the  political  
hierarchies  and social  conventions  of  an  obscure  province  extend to  a  vast  empire  composed of  many 
different traditions and cultures; that the familiar boondocks, our boondocks, are the center of the world. The 
country bumpkins know almost nothing about what else is possible. They fail to grasp the insignificance of 
their province or the diversity of the Empire. With ease, they apply their own standards and customs to the 
rest of the planet. But plopped down in Vienna, say, or Hamburg, or New York, ruefully they recognize how 
limited their perspective has been. They become "deprovincialized."

Modern science has been a voyage into the unknown, with a lesson in humility waiting at every stop.  
Many passengers would rather have stayed home.
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                                                  THE 

                                             GREAT

                                   DEMOTIONS
 

                             [One philosopher] asserted that he knew the whole secret . . . [H]e surveyed
                             the two celestial strangers from top to toe, and maintained to their faces that
                             their persons, their worlds, their suns, and their stars, were created solely for
                             the use of man. At this assertion our two travelers let themselves fall against
                                                       each other, seized with a fit of . . . inextinguishable laughter.

                 --VOLTAIRE, MICROMEGAS. A PHILOSOPHICAL HISTORY (1752)

In the seventeenth century there was still some hope that, even if the Earth was not the center of the 
Universe, it might be the only "world." But Galileo's telescope revealed that "the Moon certainly does not  
possess a smooth and polished surface" and that other worlds might look "just like the face of the Earth  
itself." The Moon and the planets showed unmistakably that they had as much claim to being worlds as the 
Earth does—with mountains,  craters,  atmospheres,  polar  ice  caps,  clouds,  and,  in  the  case  of  Saturn,  a  
dazzling,  unheard-of set  of  circumferential  rings.  After  millennia of  philosophical  debate,  the  issue was  
settled decisively in favor of "the plurality of worlds." They might be profoundly different from our planet. 
None of them might be as congenial for life. But the Earth was hardly the only one.

This was the next in the series of Great Demotions, downlifting experiences, demonstrations of our  
apparent insignificance, wounds that science has, in its search for Galileo's facts, delivered to human pride.

WELL, SOME HOPED, even if the Earth isn't at the center of the Universe, the Sun is. The Sun is our  
Sun. So the Earth is approximately at the center of the Universe. Perhaps some of our pride could in this way 
be salvaged. But by the nineteenth century, observational astronomy had made it clear that the Sun is but one 
lonely star in a great self-gravitating assemblage of suns called the Milky Way Galaxy. Far from being at the  
center of the Galaxy, our Sun with its entourage of dim and tiny planets lies in an undistinguished sector of 
an obscure spiral arm. We are thirty thousand light years from the Center.

Well, our Milky Way is the only galaxy. The Milky Way Galaxy is one of billions, perhaps hundreds 
of billions of galaxies notable neither in mass nor in brightness nor in how its stars are configured and 
arrayed. Some modern deep sky photographs show more galaxies beyond the Milky Way than stars within 
the Milky Way. Every one of them is an island universe containing perhaps a hundred billion suns. Such an  
image is a profound sermon on humility.

Well, then, at least our Galaxy is at the center of the Universe . No, this is wrong too. When the 
expansion of the Universe was first discovered, many people naturally gravitated to the notion that the Milky 
Way was at the center of the expansion, and all the other galaxies running away from us. We now recognize  
that astronomers on any galaxy would see all the others running away . from them; unless they were very 
careful, they would all conclude that they were at the center of the Universe. There is, in fact, no center to the 
expansion, no point of origin of the Big Bang, at least not in ordinary three-dimensional space.

Well, even if there are hundreds of billions of galaxies, each with hundreds of billions of stars, no  
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other star has planets. If there are no other planets beyond our Solar System, perhaps there's no other life in 
the Universe. Our uniqueness might then be saved. Sing planets are small and feebly shine by reflected  
sunlight, they're hard to find. Although applicable technology is improving wit breathtaking speed, even a  
giant world like Jupiter, orbiting the nearest star, Alpha Centauri, would still be difficult to detect. Iii our  
ignorance, the geocentrists find hope.

There was once a scientific hypothesis—not just well received but prevailing—that supposed our 
solar system to have formed through the near collision of the ancient Sun with another star; the gravitational  
tidal interaction pulled out tendrils of sunstuff that quickly condensed into planets. Since space is mainly 
empty and near stellar collisions most rare, it was concluded that few other planetary systems exist—perhaps 
only one, around that other star that long ago co-parented the worlds of our solar system. Early in my studies,  
I was amazed and disappointed that such a view had ever been taken seriously, that for planets of other stars, 
absence of evidence had been considered evidence of absence.

Today we have firm evidence for at least three planets orbiting an extremely dense star, the pulsar  
designated B1257+12, about which I'll say more later. And we've found, for more than half the stars with  
masses like the Sun's, that early in their careers they're surrounded by great disks of gas aid dust out of which 
planets seem to form. Other planetary systems now look to be a cosmic commonplace, maybe even worlds  
something like the Earth. We should be able, in the next few decades, to inventory at least the larger planets, 
if they exist, of hundreds of nearby stars.

Well, if our position in space doesn't reveal our special role, our position in time does: We've been in  
the Universe since The Beginning (give or take a few days). We've been given special responsibilities by the  
Creator.  It  once  seemed  very reasonable  to  think  of  the  Universe  as  beginning  just  a  little  before  our 
collective memory is obscured by the passage of time and the illiteracy of our ancestors. Generally speaking,  
that's hundreds or thousands of years ago. Religions that purport to describe the origin of the Universe often 
specify—implicitly or explicitly—a date of origin of roughly such vintage, a birthday for the world.

If you add up all the "begats" in Genesis, for example, you get an age for the Earth: 6,000 years old,  
plus or minus a little. The universe is said to be exactly as old as the Earth. This is still the standard of  
Jewish, Christian, and Moslem fundamentalists and is clearly reflected in the Jewish calendar.

But so young a Universe raises an awkward question: How is it that there are astronomical objects 
more than 6,000 light-years away? It takes light a year to travel a light-year, 10,000 years to travel 10,000  
light-years, and so on. When we look at the center of the Milky Way Galaxy, the light we see left its source  
30,000 years ago. The nearest spiral galaxy like our own, M31 in the constellation Andromeda, is 2 million 
light-years away, so we are seeing it as it was when the light from it set out on its long journey to Earth—2  
million years ago. And when we observe distant quasars 5 billion light-years away, we are seeing them as 
they were 5 billion years ago, before the Earth was formed. (They are, almost certainly,   very different  
today.)

If, despite this, we were to accept the literal truth of such religious books, how could we reconcile  
the data? The only plausible conclusion, I think, is that God recently made all the photons of light arriving on  
the Earth in such a coherent format as to mislead generations of astronomers into the misapprehension that  
there are such things as galaxies and quasars, and intentionally driving them to the spurious conclusion that 
the Universe is vast and old. This is such a malevolent theology I still have difficulty believing that anyone,  
no matter how devoted to the divine inspiration of any religious book, could seriously entertain it.

Beyond this, the radioactive dating of rocks, the abundance of impact craters on many worlds, the  
evolution of the stars, and the expansion of the Universe each provides compelling and independent evidence 
that our Universe is many billions of years old—despite the confident assertions of revered theologians that a 
world so old directly contradicts the word of God, and that at any rate information on the antiquity of the  
world is inaccessible except to faith.3 These lines of evidence, as well, would have to be manufactured by a 
3 St. Augustine, in The City of God, says, "As it is not yet six thousand years since the first man . . . are not those to be ridiculed rather than refuted  

who try to persuade us of anything regarding a space of time so different from, and contrary to, the ascertained truth? . . . We, being sustained by 
divine authority in the history of our religion, have no doubt that whatever is opposed to it is most false." He excoriates the ancient Egyptian tradition  
that the world is at much as a hundred thousand years old as "abominable lies." St. Thomas Aquinas, in the Summa Theologica, flatly states that "the  
newness of the world cannot be demonstrated from the world itself." They were so sure.
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deceptive and malicious deity—unless the world is much older than the literalists in the Judeo-Christian-
Islamic religion suppose. Of course, no such problem arises for those many religious people who treat the 
Bible  and  the  Qur'an  as  historical  and  moral  guides  and  great  literature,  but  who  recognize  that  the 
perspective of these scriptures on the natural world reflects the rudimentary science of the time in which they 
were written.

Ages rolled by before the Earth began. More ages will run their course before it is destroyed. A 
distinction needs to be drawn between how old the Earth is  (around 4.5 billion years)  and how old the 
Universe is (about 15 billion years since the Big Bang). The immense interval of time between the origin of 
the Universe and our epoch was two-thirds over before the Earth came to be. Some stars and planetary 
systems are billions of years younger, others billions of years older. But in Genesis, chapter 1, verse 1, the  
Universe and the Earth are created on the same day. The Hindu-Buddhist-Jain religion tends not to confound 
the two events.

As for humans, we're latecomers. We appear in the last instant of cosmic time. The history of the  
Universe till now was 99.998 percent over before our species arrived on the scene. In that vast sweep of  
aeons, we could not have assumed any special responsibilities for our planet, or life, or anything else. We 
were not here.

Well, if we can't find anything special about our position or our epoch, maybe there's something  
special about our motion. Newton and all the other great classical physicists held that the velocity of the 
Earth  in  space  constituted  a  "privileged frame  of  reference."  That's  actually what  it  was  called.  Albert  
Einstein, a keen critic of prejudice and privilege all his life, considered this "absolute" physics a remnant of 
an increasingly discredited Earth chauvinism. It seemed to him that the laws of Nature must be the same no 
matter what the velocity or frame of reference of the observer. With this as his starting point, he developed  
the  Special  Theory of  Relativity.  Its  consequences  are  bizarre,  counter  intuitive,  and  grossly contradict 
common  sense—but  only at  very high  speeds.  Careful  and  repeated  observations  show that  his  justly 
celebrated theory is an accurate description of how the world is made. Our commonsense intuitions can be 
mistaken. Our preferences don't count. We do not live in a privileged reference frame.

One consequence of special relativity is time dilation—the slowing down of time as the observer 
approaches  light  speed.  You  can  still  find  claims  that  time  dilation  applies  to  watches  and elementary 
particles—and, presumably,  to circadian and other rhythms in plants,  animals, and microbes—but not to 
human biological clocks. Our species has been granted, it is suggested, special immunity from the laws of 
Nature, which must accordingly be able to distinguish deserving from undeserving collections of matter. (In 
fact,  the proof Einstein gave for special,  relativity admits no such distinctions.)  The idea of humans as  
exceptions to relativity seems another incarnation of the notion of special creation:

Well, even if our position, our epoch, our motion, and our world are not unique, maybe we are. We're  
different  from the other animals.  We're  specially created.  The particular  devotion of  the  Creator  of  the  
Universe is evident in us. This position was passionately defended on religious and other grounds. But in the 
middle nineteenth century Charles Darwin showed convincingly how one species can evolve into another by 
entirely natural processes, which come down to the heartless business of Nature saving the heredities that  
work and rejecting those that  don't.  "Man in his arrogance thinks himself  a great  work worthy [of]  the 
interposition of a deity," Darwin wrote telegraphically in his notebook. "More humble and I think truer to 
consider him created from animals." The profound and intimate connections of humans with the other life  
forms, on Earth have been compellingly demonstrated in the late twentieth century by the new science of  
molecular biology.

IN EACH AGE the self-congratulatory chauvinisms are challenged in yet another arena of scientific debate—
in this century, for example, in attempts to understand the nature of human sexuality, the existence of the 
unconscious mind, and the fact that many psychiatric illnesses and character "defects" have a molecular 
origin. But also:
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Well, even if we're closely related to some of the other animals, we're different—not just in degree,  
but in kind—on what really matters: reasoning, selfconsciousness, tool making, ethics, altruism, religion,  
language, nobility of character. While humans, like all animals, have traits that set them apart—otherwise, 
how could we distinguish one species from another?—human uniqueness has been exaggerated, sometimes  
grossly so. Chimps reason, are self-conscious, make tools, show devotion, and so on. Chimps and humans 
have 99.6 percent of their active genes in common. (Ann Druyan and I run through the evidence in our book 
Shadows of Forgotten Ancestors.)

In popular culture, the very opposite position is also embraced, although it too is driven by human  
chauvinism (plus a failure of the imagination): Children's stories and cartoons make animals dress in clothes,  
live in houses, use knives and forks, and speak. The three bears sleep in beds. The owl and the pussycat go to  
sea in a beautiful pea-green boat. Dinosaur mothers cuddle their young. Pelicans deliver the mail. Dogs drive 
cars. A worm catches a thief. Pets have human names. Dolls, nutcrackers, cups, and saucers dance and have 
opinions.  The  dish  runs  away with  the  spoon.  In  the  Thomas  the  Tank  Engine  series,  we  even  have 
anthropomorphic locomotives and railway cars, charmingly portrayed. No matter what we're thinking about, 
animate or inanimate, we tend to invest it with human traits. We can't help ourselves. The images come 
readily to mind. Children are clearly fond of them.

When we talk about a "threatening" sky, a "troubled" sea diamonds "resisting" being scratched, the 
Earth "attracting" passing asteroid, or an atom being "excited," we are again drawn to a kind of animist  
worldview. We reify. Some ancient level of our thinking endows inanimate Nature with life, passions, and 
forethought.

The  notion  that  the  Earth  is  self-aware  has  lately  been  growing  at  the  fringes  of  the  "Gaia"  
hypothesis.  But this was commonplace belief of both the ancient Greeks and the earl Christians. Origen 
wondered whether "the earth also,  according to its  own nature,  is  accountable for some sin." A host  of 
ancient scholars thought the stars alive. This was also the position of Origen, of St. Ambrose (the mentor of  
St. Augustine), and even, in a more qualified form, of St. Thomas Aquinas. The Stoic philosophical position 
on the Sun's nature was stated by Cicero, in the first century B.C.:  "Since the Sun resembles those fires  
which are contained in the bodies of living creatures, the Sun must also be alive."

Animist attitudes in general seem to have been spreading recently. In a 1954 American survey, 75 
percent of people polled were willing to state that the Sun is not alive; in 1989, only 30 percent would 
support so rash a proposition. On whether an automobile tire can feel anything, 90 percent of respondents  
denied it emotions in 1954, but only 73 percent in 1989.

We can recognize here a shortcoming—in some circumstances serious—in our ability to understand 
the  world.  Characteristically,  willy-nilly,  we  seem  compelled  to  project  our  own  nature  onto  Nature.  
Although this  may result  in  a consistently distorted view of the world,  it  does  have one great  virtue—
projection is the essential precondition for compassion.

Okay, maybe we're not much, maybe we're humiliatingly related t0 apes, but at least we're the best  
there is. God and angels aside, we're the only intelligent beings in the Universe . One correspondent writes to 
me, "I am as sure of this as anything in my experience. There is no conscious life anywhere else in the 
Universe. Mankind thus returns to its rightful position as center of the universe." However, partly through the 
influence  of  science  acid  science  fiction,  most  people  today,  in  the  United  States  at  least,  reject  this  
proposition—for reasons essentially stated by the ancient Greek philosopher Chrysippus: "For any human 
being in existence to think that there is nothing in the whole world superior to himself would be an insane  
piece of arrogance."

But the simple fact is that we have not yet found extraterrestrial life. We are in the earliest stages of  
looking. The question is wide open. If I had to guess—especially considering our long sequence of failed I  
would guess that the Universe is filled with beings far more intelligent, tar more advanced than we are. But 
of course I might be wrong. Such a conclusion is at best based on a plausibility argument, derived from the  
numbers of planets, the ubiquity of organic matter, the immense timescales available for evolution, and so  
on. It is not a scientific demonstration. The question is among the most fascinating in all of science. As  

123



described in this book, we are just developing the tools to treat it seriously.
What  about  the  related  matter  of  whether  we  are  capable  of  creating intelligences  smarter  than 

ourselves? Computers  routinely do mathematics  that  no unaided  human can  manage,  outperform world 
champions in checkers and grand masters in chess, speak and understand English and other languages, write  
presentable short stories and musical compositions, learn from their mistakes, and competently pilot ships,  
airplanes, and spacecraft. Their abilities steadily improve. They're getting smaller, faster, and cheaper. Each 
year, the tide of scientific advance laps a little further ashore on the island of human intellectual uniqueness 
with its embattled castaways. If, at so early a stage in our technological evolution, we have been able to go so 
far in creating intelligence out of silicon and metal,  what will  be possible in the following decades and 
centuries? What happens when smart machines are able to manufacture smarter machines?

PERHAPS  THE  CLEAREST  INDICATION that  the  search  for  an  unmerited  privileged  position  for 
humans will never be wholly abandoned is what in physics and astronomy is called the Anthropic Principle. 
It would be better named the Anthropocentric Principle. It comes in various forms. The "Weak" Anthropic  
Principle merely notes that if the laws of Nature and the physical constants—such as the speed of light, the 
electrical  charge  of  the  electron,  the  Newtonian gravitational  constant,  or  Planck's  quantum mechanical  
constant  had  been  different,  the  course  of  events  leading  to  the  origin  of  humans  would  never  have 
transpired. Under other laws and constants, atoms would not hold together, stars would evolve too quickly to  
leave sufficient time for life to evolve on nearby planets, the chemical elements of which life is made would 
never have been generated, and so on. Different laws, no humans.

There  is  no controversy about  the  Weak Anthropic  Principle:  Change the laws and constants  of 
Nature, if you could, and a very different universe may emerge—in many cases, a universe incompatible  
with life.4 The mere fact that we exist implies (but does not impose) constraints on the laws of Nature. In  
contrast, the various "Strong" Anthropic Principles go much farther; some of their advocates come close to 
deducing that the laws of Nature and the values of the physical constants were established (don't ask how or  
by Whom) so that humans would eventually come to be. Almost all of the other possible universes, they say, 
are inhospitable. In this way, the ancient conceit that the Universe was made for us is resuscitated.

To  me  it  echoes  Dr.  Pangloss  in  Voltaire's  Candide,  convinced  that  this  world,  with  all  its 
imperfections, is the best possible. It sounds like playing my first hand of bridge, winning, knowing that  
there are 54 billion billion billion (5.4 X 1028) possible other hands that I was equally likely to have been 
dealt . . . and then foolishly concluding that a god of bridge exists and favors me, a god who arranged the  
cards and the shuffle with my victory foreordained from The Beginning. We do not know how many other 
winning hands there are in the cosmic deck, how many other kinds of universes, laws of Nature, and physical  
constants: that could also lead to life and Intelligence and perhaps even delusions of self-importance. Since  
we know next to nothing about how the Universe was made—or even if it was made—it's difficult to pursue  
these notions productively.
      Voltaire asked "Why is there anything?" Einstein's formulation was to ask whether God had any choice in  
creating the Universe. But if the Universe is infinitely old—if the Big Bang some 15 billion years ago is only 
the most recent cusp in an infinite series of cosmic contractions and expansions—then it was never created 
and the question of why it is as it is is rendered meaningless.

If, on the other hand, the Universe has a finite age, why is it the way it is? Why wasn't it given a very 
different  character?  Which  laws  of  Nature  go  with  which  others?  Are  there  meta-laws  specifying  the 
connections? Can we possibly discover them? Of all conceivable laws of gravity, say, which ones can exist  
simultaneously with  which  conceivable  laws  of  quantum physics  that  determine  the  very existence  of 
macroscopic matter? Are all laws we can think of possible, or is there only a restricted number that can 
4 Our universe is almost incompatible with life—or at least what we understand as necessary for life: Even if every star in a hundred billion galaxies 

had an Earthlike planet, without heroic technological measures life could prosper in only about 10-37 the volume of the Universe. For clarity, let's write 
it out: only 0.000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1 of our universe is hospitab le to life. Thirty-six zeroes before the one. The rest is 
cold, radiation-riddled black vacuum.
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somehow be brought into existence? Clearly we have not a glimmering of how to determine which laws of  
Nature are "possible" and which are not. Nor do we have more than the most rudimentary notion of what  
correlations of natural laws are "permitted."

For  example,  Newton's  universal  law of  gravitation specifies  that  the  mutual  gravitational  force  
attracting two bodies towards each other is inversely proportional to the square of how far they are apart. You 
move twice as far from the center of the Earth and you weigh a quarter as much; ten times farther and you  
weigh only a hundredth of your ordinary weight; etc. It is this inverse square law that permits the exquisite  
circular  and  elliptical  orbits  of  planets  around the  Sun,  and  moons  around the  planets—as  well  as  the 
precision trajectories of our interplanetary spacecraft. If r is the distance between the centers of two masses, 
we say that the gravitational force varies as 1/r2.

But if this exponent were different—if the gravitational law were 1/r4, say, rather than 1/r2 —then 
the orbits would not close; over billions of revolutions, the planets would spiral in and be consumed in the 
fiery depths of the Sun, or spiral out and be lost to interstellar space. If the Universe were constructed with  
an inverse fourth power law rather than an inverse square law, soon there would be no planets for living 
beings to inhabit.

So of all the possible gravitational force laws, why are we so lucky as to live in a universe sporting a  
law consistent with life? First of course, we're so "lucky," because if we weren't, we wouldn't be here to ask 
the question. It is no mystery that inquisitive beings who evolve on planets can be found only in universes 
that admit planets. Second, the inverse square law is not is the only one consistent with stability over billions 
of years. Any power law less steep than 1/r3 (1/r2.99 or 1/r, for example) will keep a planet in the vicinity of a 
circular orbit even if it's given a shove. We have a tendency to overlook the possibility that other conceivable  
laws of Nature might also be consistent with life.

But there's a further point: It's not arbitrary that we have an inverse square law of gravitation. When 
Newton's theory is understood in terms of the more encompassing general theory of relativity, we recognize 
that the exponent of the gravity law is 2 because the number of physical dimensions we live in is 3. All  
gravity  laws  aren't  available,  free  for  a  Creator's  choosing.  Even  given  an  infinite  number  of  three-
dimensional universes for some great god to tinker with, the gravity law would always lave to be the law of 
the  inverse  square.  Newtonian  gravity,  we  might  say,  is  not  a  contingent  facet  of  our  universe,  but  a  
necessary one.

In general relativity, gravity is due to the dimensionality and curvature of space. When we talk about 
gravity we are talking about local dimples in space-time. This is by no means obvious and even affronts  
commonsense notions. But when examined deeply, the ideas of gravity and mass are not separate matters,  
but ramifications of the underlying geometry of space-time.

I wonder if something like this doesn't  apply generally to all  anthropic hypotheses.  The laws or 
physical constants on which our lives depend turn out to be members of a class, perhaps even a vast class, of 
other laws and other physical constants—but some of these are also compatible with a kind of life. Often we  
do not (or cannot) work through what those other universes allow. Beyond that, not every arbitrary choice of 
a law of Nature or a physical constant may be available, even to a maker of universes. Our understanding of 
which laws of Nature and which physical constants are up for grabs is fragmentary at best.

Moreover, we have no access to any of those putative alternative universes. We have no experimental  
method by which anthropic hypotheses may be tested. Even if the existence of such universes were to follow 
firmly from well-established theories—of quantum mechanics or gravitation, say—we could not be sure that 
there weren't better theories that predict no alternative universes. Until that time comes, if it ever does, it  
seems to me premature  to  put  faith  in  the  Anthropic  Principle  as  an argument  for  human centrality or  
uniqueness.

Finally,  even  if  the  Universe  were  intentionally created  to  allow  for  the  emergence  of  life  or 
intelligence, other beings may exist on countless worlds. If so, it would be cold comfort to anthropocentrists  
that we inhabit one of the few universes that allow life and intelligence.

There  is  something  stunningly narrow about  how the  Anthropic  Principle  is  phrased.  Yes,  only 
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certain laws and constants of nature are consistent with our kind of life. But essentially the same laws and 
constants are required to make a
rock. So why not talk about a Universe designed so rocks could one day come to be, and strong and weak  
Lithic  Principles?  If  stones  could philosophize,  I  imagine  Lithic  Principles  would  be at  the  intellectual 
frontiers.

There are cosmological models being formulated today in which even the entire Universe is nothing 
special. Andrei Linde, formerly of the Lebedev Physical Institute in Moscow and now
at Stanford University, has incorporated current understanding of the strong and weak nuclear forces and 
quantum physics into a new cosmological model.  Linde envisions a vast Cosmos, much larger than our  
Universe—perhaps extending to infinity both in space and time—not the paltry 15 billion light-years or so in  
radius and 15 billion years in age which are the usual understanding. In this Cosmos there is, as here, a kind  
of  quantum fluff  in  which  tiny  structures—  much  smaller  than  an  electron—are  everywhere  forming, 
reshaping,  and  dissipating;  in  which,  as  here,  fluctuations  in  absolutely  empty  space  create  pairs  of 
elementary particles—an electron and a positron, for example. In the froth of quantum bubbles, the vast 
majority remain submicroscopic. But a tiny fraction inflate, grow, and achieve respectable universehood.  
They are so far away from us, though—much farther than the 15 billion light-years that is the conventional  
scale of our universe—that, if they exist, they appear to be wholly inaccessible and undetectable.

Most of these other universes reach a maximum size and then collapse, contract to a point,  and 
disappear forever. Others may oscillate. Still others may expand without limit. In different universes there 
will be different laws of nature. We live, Linde argues, in one such universe—one in which the physics is  
congenial  for  growth,  inflation,  expansion,  galaxies,  stars,  worlds,  life.  We imagine  our  universe  to  be  
unique,  but  it  is  one  of  an  immense  number—perhaps  an  infinite  number—of  equally  valid,  equally 
independent,  equally isolated universes.  There  will  be  life  in  some,  and not  in  others.  In  this  view the 
observable  Universe  is  just  a  newly  formed  backwater  of  a  much  vaster,  infinitely  old,  and  wholly 
unobservable Cosmos. If something like this is right, even our residual pride, pallid as it must be, of living in  
the only universe is denied to us.5

Maybe someday, despite current evidence, a means will be devised to peer into adjacent universes,  
sporting very different  laws of nature,  and we will  see what  else is  possible.  Or perhaps inhabitants of  
adjacent universes can peer into ours. Of course, in such speculations we have far exceeded the bounds of  
knowledge. But if something like Linde's Cosmos is true, there is—amazingly—still  another devastating 
deprovincialization awaiting us.

Our powers are far from adequate to be creating universes anytime soon. Strong Anthropic Principle 
ideas  are  not  amenable  to  proof  (although  Linde's  cosmology  does  have  some  testable  features).  
Extraterrestrial life aside, if self-congratulatory pretensions to centrality have now retreated to such bastions 
impervious to experiment, then the sequence of scientific battles with human chauvinism would seem to 
have been, at least largely, won.

THE LONG-STANDING VIEW, as summarized by the philosopher Immanuel Kant, that "without man . .  
. the whole of creation would be a mere wilderness, a thing in vain, and have no final end" is revealed to be  
self-indulgent folly. A Principle of Mediocrity seems to apply to all our circumstances. We could not have 
known  beforehand  that  the  evidence  would  be,  so  repeatedly  and  thoroughly,  incompatible  with  the 
proposition that human beings are at center stage in the Universe. But most of the debates have now been  
settled decisively in favor of a position that, however painful, can be encapsulated in a single sentence: We 
have not been given the lead in the cosmic drama.

Perhaps someone else has. Perhaps no one else has. In either case, we have good reason for humility.

5 For such ideas, words tend to fail us. A German locution for Universe is [dad 911which makes the inclusiveness quite unmistakable. We might say 

that our universe is but one in a "Multiverse," but I prefer to use "Cosmos" for everything and "Universe" for the only one we can know about.
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Anexo V
   

Carl Sagan

O PONTO AZUL-CLARO

Uma visão do futuro

 da humanidade no espaço
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Para o Sam.

Mais um viajante errante,

Que a tua geração presencie

Maravilhas nunca antes sonhadas
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VIAJANTES ERRANTES:

UMA INTRODUÇÃO

«Mas diga-me, quem são eles, estes viajantes...?»1

–RAINER MARIA RILKE, “THE FIFTH ELEGY” (1923)

Desde  o  começo  que  somos  viajantes  errantes.  Conhecíamos  a  localização  de  todas  e 

quaisquer  árvores  num raio  de  100  quilómetros.  Quando  os  frutos  ou  as  nozes  amadureciam, 

estávamos lá para colhê-los. Seguimos as manadas nas suas migrações anuais. Regozijávamo-nos 

com  carne  fresca.  Alguns  de  nós,  cooperando  entre  si  através  de  ações  furtivas,  artifícios, 

emboscadas e ataques em força, conseguiam alcançar o que muitos outros, que caçavam sozinhos, 

não conseguiam. Dependíamos uns nos outros. Sobrevivermos sozinhos era uma ideia tão ridícula 

como a de criar raízes num qualquer local.

Ao cooperarmos,  protegíamos os  nossos  filhos  dos  leões  e  das  hienas.  Ensinámos-lhes  as 

aptidões de que precisariam para sobreviver, tal como as ferramentas. Então, tal como agora, a  

chave da nossa sobrevivência residia na tecnologia.

Quando a seca era prolongada ou quando um frio inquietante persistia no Verão, o nosso grupo 

punha-se a caminho – por vezes, para terras desconhecidas. Procurávamos um lugar melhor.  E, 

quando não nos entendíamos com alguns membros do nosso pequeno bando nómada, partíamos em 

busca de um bando mais amigável num outro lugar. Podíamos sempre começar de novo.

Desde que a nossa espécie apareceu, ocupávamos 99,9% do nosso tempo a caçar, a procurar 

por comida e a errar pela savana e pelas estepes. Não havia guardas fronteiriços nem alfandegários.  

O mundo era a nossa fronteira. Estávamos limitados apenas pela Terra, pelo oceano e pelo céu – e 

os ocasionais vizinhos mal-humorados.

Porém, quando o clima era agradável e a comida abundante, as condições eram favoráveis 

para ficarmos por ali. Sem vontade para aventuras. Gordos. Descuidados. Nos últimos dez mil anos 

–  um mero  piscar  de  olhos  na  nossa  longa  história  –  abandonámos  o  estilo  de  vida  nómada. 

Domesticámos as plantas e os animais. Porque havíamos de perseguir a comida, quando podemos 

fazê-la vir até nós?

Mesmo  com  todas  as  suas  vantagens  materiais,  a  vida  sedentária  deixou-nos  tensos, 

insatisfeitos. Mesmo após quatrocentas gerações passadas em aldeias e em cidades, ainda não nos 

esquecemos. A estrada aberta ainda nos seduz com uma voz suave, como uma canção de infância 

1 Tradução do tradutor
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quase esquecida. Pensamos em locais distantes com um certo romance. Suspeito que esta atração 

tenha sido meticulosamente concebida pela seleção natural como um elemento essencial  para a 

nossa sobrevivência. Longos verões, invernos amenos, boas colheitas, caça abundante – nada dura 

eternamente. Prever o futuro está para além das nossas capacidades. Os fenómenos catastróficos 

têm a tendência de nos surpreender, de nos apanhar desprevenidos. Podemos dever a nossa própria 

vida,  a  do  nosso  bando,  até  mesmo a  da  nossa  espécie,  a  um número reduzido de  indivíduos 

impacientes – atraídos por terras não descobertas e mundos novos, um desejo que mal conseguem 

articular ou sequer entender.

Em Moby Dick, Herman Melville pronunciou-se em nome dos viajantes errantes de todas as 

épocas e meridianos, quando disse: «Sou atormentado por um desejo infinito pelas coisas remotas. 

Adoro navegar por mares proibidos...» [tradução minha]

Para os Gregos e os Romanos da Antiguidade, o mundo conhecido era composto pela Europa 

e,  com menos importância,  por parte  de África e da Ásia,  todos eles rodeados por um oceano 

mundial intransponível. Os viajantes poderiam deparar-se com seres inferiores chamados bárbaros 

ou encontrar seres superiores chamados deuses. Cada árvore tinha a sua dríade2 e cada distrito o seu 

herói lendário. Mas não existiam muitos deuses, pelo menos não de início, existiam talvez umas 

poucas dezenas.  Viviam em montanhas,  dentro da Terra,  no mar ou no alto,  no céu.  Enviavam 

mensagens às pessoas, intervinham nos assuntos dos mortais e procriavam connosco.      

Com o passar do tempo, à medida que as capacidades de exploração do ser humano atingiam o 

seu apogeu, surgiram algumas surpresas: os bárbaros podiam ser tão inteligentes como os Gregos 

ou os Romanos. A África e a Ásia eram muito maiores do que se imaginava. O oceano mundial não 

era  intransponível.  Existiam  antípodas3.  Existiam  três  novos  continentes,  colonizados  pelos 

asiáticos  em épocas  passadas,  e  as  notícias  nunca  tinham chegado  aos  ouvidos  dos  europeus. 

Adicionalmente, para nosso desânimo, os deuses permaneciam elusivos e difíceis de encontrar.

A primeira migração humana em grande escala do Velho Mundo para o Novo deu-se durante a 

última Era Glacial, há cerca de 11 500 anos, quando o crescimento das calotas polares fez com que 

os oceanos se tornassem menos profundos, permitindo-nos passar a seco a Sibéria até o Alasca. Mil 

anos mais tarde, chegámos à Terra do Fogo, a zona mais a sul da América do Sul. Muito antes de 

Colombo, os argonautas indonésios usaram canoas, feitas de forquilha de brandal, para explorarem 

o Pacífico ocidental; os povos do Bornéu colonizaram Madagáscar; os Egípcios e os Líbios circum-

navegaram o continente africano; e uma grande frota de naves da Dinastia Ming, da China, cruzou o 

Oceano Índico, construiu uma base em Zanzibar e dobrou o Cabo da Boa Esperança, entrando no 

2 Na mitologia grega, as Dríades eram ninfas associadas às árvores, mais em particular aos carvalhos. Cada dríade nascia 
juntamente com uma determinada árvore, da qual ela exalava. Quando a sua árvore era cortada ou morta, a divindade também 
morria. A palavra dríade era também usada num sentido geral para as ninfas que viviam na floresta. (N. do T.)

3 Escreveu St. Agostinho no século V: “Quanto à fábula da existência de antípodas, quer isto dizer, homens que vivem no lado 
oposto da Terra, onde o sol nasce quando se põe para nós, homens cujos pés caminham no lado oposto, não é credível.” Mesmo 
que exista uma massa de terra desconhecida e não apenas oceano, “só existiu um par original de antepassados e é inconcebível 
que os descendentes de Adão tenham conseguido povoar regiões tão distantes.” (Tradução do tradutor)
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Oceano Atlântico. Entre os séculos XV e XVII, os navios velejadores europeus descobriram novos 

continentes (isto é, novos para os europeus) e circum-navegaram o planeta. Nos séculos XVIII e 

XIX, exploradores, comerciantes e colonizadores russos e americanos competiram para atravessar o 

Ocidente e o Oriente, entre dois vastos continentes, para chegarem ao Pacífico. Por mais insensatos 

que os agentes deste  entusiasmo para explorar  e prosperar,  este feito  possui  um claro valor de 

sobrevivência. Não se restringe a uma única nação ou a um único grupo étnico. É algo hereditário, 

algo partilhado por todos os membros da espécie humana.

Desde que emergimos pela primeira vez, há uns poucos milhões de anos, na África Oriental,  

serpenteámo-nos um pouco por todo o planeta. Existem, agora, pessoas em todos os continentes e 

nas ilhas mais remotas, de polo a polo, do Monte Evereste ao Mar Morto, nos fundos oceânicos, e, 

ocasionalmente, até mesmo a mais de 300 quilómetros de altitude – o ser humano, tal como os 

deuses de outrora, vive nos céus.

Presentemente,  parece  já  não sobrar  mais  lugar  algum para explorar,  pelo  menos não nas 

regiões terrestres. Os exploradores, vítimas do seu próprio sucesso, ficam agora em casa.

Foram as grandes migrações humanas – algumas delas voluntárias, mas não a maioria – que 

modelaram a condição humana.  Em nenhum outro momento da nossa história  se  presenciaram 

tantos casos de pessoas a fugirem da guerra, da opressão e da fome, como no presente. À medida 

que o clima do planeta se for alterando, prevê-se que na próxima década o número de refugiados 

ambientais seja ainda maior. Seremos sempre seduzidos por lugares melhores. Haverá sempre uma 

maré de gente que determinará o fluxo e refluxo de pessoas nas várias zonas do planeta. Porém, as 

terras para que agora partimos já foram colonizadas. Já lá habitam pessoas, muitas vezes insensíveis 

aos nossos sacrifícios.

*                                                                       *                                                                     *

NOS FINAIS DO SÉCULO XIX,  Lieb  Gruber  crescia  na  Europa  Central,  numa cidade 

obscura do antigo,  poliglota  e imenso Império Austro-húngaro.  O seu pai vendia peixe quando 

podia, mas aqueles tempos eram duros. Desde jovem, o único trabalho honesto que Leib conseguira 

arranjar fora o de transportar pessoas entre as margens do rio Bug Ocidental. Independentemente do 

seu  sexo,  os  passageiros  montavam as  costas  de  Leib,  e  ele,  com as  suas  estimadas  botas  (as 

ferramentas do seu ofício), trilhava com dificuldade uma extensão pouco profunda do rio, largando 

o passageiro na outra margem. Havia ocasiões em que a água lhe chegava à cintura. Neste lugar,  

não havia pontes nem ferries. Era possível que os cavalos servissem melhor para esta tarefa, mas já 

tinham outras utilidades. Sobravam, então, a Leib, e mais uns quantos jovens como ele, tratar desta 

tarefa. Não eram úteis para mais nada. Não havia outro tipo de trabalho disponível. Esperavam na 

margem do rio, a gritar os seus preços, gabando-se a potenciais clientes da qualidade do seu serviço. 
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Vendiam-se como se fossem animais de carga. O meu avô foi um animal de carga.

      Penso que, durante toda a sua breve juventude, Leib nunca se tenha afastado mais do que 

100 quilómetros da sua pequena aldeia natal de Sassow. Mas, de acordo com uma lenda de família, 

subitamente, em 1904, fugiu para o Novo Mundo para fugir de acusações de homicídio, deixando 

para  trás  a  sua jovem mulher.  As grandes  cidades  costeiras  alemãs devem ter-lhe  parecido  tão 

diferentes  do  seu  lugarejo  no  meio  de  nenhures,  o  oceano deve  ter-lhe  parecido  tão  vasto,  os 

gigantescos arranha-céus e a confusão das multidões, nesta nova terra, devem ter-lhe parecido tão 

estranhos.  Desconhecemos  os  detalhes  da  sua  travessia,  contudo,  encontrámos  o  manifesto  da 

viagem empreendida,  mais  tarde,  pela  sua  mulher.  Chaiya  juntou-se  a  Leib  depois  de  este  ter 

conseguido poupar o suficiente para a trazer a seu lado. Viajou na classe mais barata do Batavia, um 

navio com registo em Hamburgo. Há um aspeto extremamente desolador e abrupto contido neste 

documento: Ela sabia ler ou escrever? Não. Sabia falar inglês? Não. Quanto dinheiro tinha? Posso 

imaginar a sua vergonha e o quão vulnerável se sentiu quando respondeu: «Um dólar.»

Chaiya desembarcou em Nova Iorque e estava de novo reunida com Leib. Viveu o suficiente 

para dar à luz a minha mãe e a sua irmã e, depois, morreu devido a «complicações» no parto. Nos 

poucos anos que viveu na América, o seu nome tinha sido, por vezes, anglicizado para Clara. Vinte 

e cinco anos depois, a minha mãe deu o nome da mãe, que nunca conheceu, ao seu primeiro filho.

AO OBSERVAREM-NAS, os nossos antigos antepassados repararam em cinco estrelas que 

faziam mais do que nascer e pôr-se num processo imperturbável, ao contrário das então chamadas 

estrelas «fixas». Estas cinco estrelas manifestavam movimentos complexos e curiosos. Pareciam 

vaguear lentamente pelo espaço, com o passar dos meses. Por vezes, apresentavam um movimento 

circular fechado. Hoje em dia, chamamos-lhes planetas, a palavra grega para «errante». Era um 

aspeto particular com o qual os nossos antepassados se identificavam, suponho eu.

Sabemos agora que os planetas não são estrelas, mas outros mundos, fixos ao Sol pela força 

gravitacional.  Justamente quando a exploração do nosso planeta  estava prestes a ser concluída, 

começámos  a  considerá-lo  como  um mundo  entre  um conjunto  incontável  de  outros  mundos, 

girando em torno do Sol ou na órbita de outras estrelas que constituem a galáxia da Via Láctea. O 

nosso planeta e o nosso sistema solar estão cercados por um novo oceano mundial: as profundezas 

do espaço. E este é tão intransponível como o anterior.

Talvez  ainda  seja  demasiado  cedo.  Talvez  ainda  não  seja  oportuno.  Mas  aqueles  outros 

mundos – repletos de oportunidades promissoras e incalculáveis – chamam por nós.

Nas  últimas  décadas,  os  Estados  Unidos,  em  conjunto  com  a  antiga  União  Soviética, 

realizaram um feito formidável e histórico – examinaram de perto todos aqueles pontos de luz, 

desde Mercúrio a Saturno, que levaram os nossos antepassados a questionar e a praticar ciência. 

Desde  o  primeiro  voo interplanetário  de  1962,  as  nossas  máquinas  conseguiram aproximar-se, 
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orbitar  e  aterrar  em  mais  de  setenta  novos  mundos.  Vagueámos  entre  os  viajantes  errantes. 

Encontrámos vastos cumes vulcânicos que fazem a nossa montanha mais alta parecer minúscula; 

antigos  vales  de  rios  em  dois  planetas,  um  verdadeiro  enigma,  pois  ambos  apresentavam 

temperaturas demasiado extremas para a existência de água corrente (um demasiado frio e o outro 

demasiado quente); um planeta gigantesco cujo interior é composto de hidrogénio líquido metálico, 

onde  poderiam  caber  mil  Terras;  luas  inteiramente  derretidas;  um  lugar  nebuloso  com  uma 

atmosfera tão corrosiva que os planaltos mais altos se encontram a temperaturas superiores ao ponto 

de  fusão  do  chumbo  (327,5  °C);  antigas  superfícies  onde  está  preservado  um  registo  fiel  da 

formação violenta do Sistema Solar; mundos de gelo que fugiram das profundezas existentes para 

além de Plutão; sistemas de anéis com padrões belos que marcam a harmonia subtil da gravidade; e 

um mundo coberto  por  nuvens repletas  de  moléculas  orgânicas  complexas,  como aquelas  que, 

segundo a história do nosso planeta, resultaram na origem da vida. Estes mundos orbitam à volta do 

Sol, como que à espera, silenciosamente.

Desvendámos maravilhas com que os nossos antepassados nunca sonharam, e foram eles que 

especulavam sobre a natureza daquelas luzes errantes no céu da noite. Sondámos as origens do 

nosso planeta, tal como as nossas. Ao termos descoberto outras possibilidades, tendo testemunhado 

cara a cara o destino de outros mundos de certa forma semelhantes ao nosso, começámos a ter um 

melhor entendimento sobre a Terra. Cada um destes mundos é maravilhoso e instrutivo. Mas, tanto 

quanto  sabemos,  são  também,  todos  eles,  desolados  e  estéreis.  Lá  fora,  não  existem «lugares 

melhores». Pelo menos, não de momento.

Durante a missão robótica Vicking, que teve início em Julho de 1976, passei, de certa maneira, 

um  ano  em  Marte.  Examinei  os  corpos  rochosos  e  as  dunas  de  areia,  o  céu  vermelho,  que 

permanecia  desta  cor  mesmo ao  meio-dia,  os  antigos  vales  de  rios,  as  exuberantes  montanhas 

vulcânicas, a forte erosão do vento, o terreno polar laminado, as duas luas em forma de batata. Mas 

não havia vida – nem um grilo nem uma folha de relva, nem mesmo, tanto quanto ainda sabemos, 

um micróbio.  Ao  contrário  do  nosso  planeta,  estes  mundos  não  foram abençoados  com vida. 

Podemos procurar em dúzias de mundos, mas encontraremos apenas um onde a vida surgiu, evoluiu 

e perseverou.

Em toda a sua vida, até à altura, nunca tinham cruzado nada maior que um estrato, mas Leib e 

Chaiya passaram ao nível seguinte,  atravessando oceanos.  Tiveram uma grande vantagem a seu 

favor: no outro lado das águas esperavam-nos – com as suas estranhas tradições, é verdade – outros 

seres humanos que falavam a sua língua e que partilhavam alguns dos seus valores, e até mesmo 

alguns familiares chegados.

No nosso tempo atravessámos o Sistema Solar e enviámos quatro naves às estrelas. Neptuno 

fica um milhão de vezes mais longe da Terra do que Nova Iorque das margens do Bug Ocidental.  

Mas não nos esperam familiares distantes nem seres humanos, e, aparentemente, nem vida nesses 
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outros mundos. Nenhuma das cartas enviadas pelos novos emigrantes nos ajuda a compreender a 

nova  terra  --  somente  a  informação  digital  recolhida  e  transmitida  à  velocidade  da  luz  por 

emissários robóticos precisos e  insensíveis.  Eles  dizem-nos que estes  novos mundos são muito 

diferentes do nosso. Ainda assim, continuamos a procurar por habitantes. Não há como o evitar. A 

vida procura por vida.

Ninguém na Terra, nem mesmo os mais ricos entre nós, consegue pagar o preço da passagem; 

por isso, não podemos partir para Marte ou Titã simplesmente por capricho, ou por aborrecimento, 

ou por motivos profissionais, ou porque fomos recrutados para o exército, ou por sermos oprimidos, 

ou porque fomos acusados, justa ou injustamente, de um crime. Parece não haver lucro suficiente a 

curto prazo para motivar a criação de um setor industrial privado. Se o ser humano alguma vez 

viajar para estes mundos, será, então, porque uma nação ou um consórcio de nações acreditará que 

será uma mais-valia para eles – ou uma mais-valia para a humanidade. Neste preciso momento, 

existem muitos fatores de grande importância que nos pressionam a competir pelo dinheiro que 

poderia levar pessoas a outros mundos.

É esse o tema deste livro: outros mundos, o que nos espera lá, o que dizem sobre nós e – dados 

os problemas urgentes que a nossa espécie enfrenta – se faz sentido partir para lá. Devemos, nós, 

resolver estes problemas primeiro? Ou serão estes problemas uma razão que nos leve a partir?

Este  livro  é,  em  muitos  aspetos,  otimista  quanto  às  possibilidades  da  humanidade.  Os 

primeiros capítulos poderão, em primeira instância, focar-se demasiado nas nossas imperfeições. No 

entanto,  constituem as  bases  lógicas  e  espirituais  essenciais  para  o  desenvolvimento  da  minha 

argumentação.

Já tentei apresentar mais de um lado da mesma questão. Haverá ocasiões em que irá parecer 

que estou a discutir comigo próprio. E estou. É com frequência que discuto comigo mesmo, quando 

vejo algum mérito em mais do que um lado da questão. Espero que no último capítulo a minha 

posição seja clara.

A estrutura do livro é a seguinte: em primeiro lugar, examinaremos as afirmações generalistas 

feitas ao longo do decurso da história da humanidade, de que o nosso mundo e a nossa espécie são 

únicos e possuem um papel central no funcionamento e no propósito do Cosmos. Aventurar-nos-

emos pelo Sistema Solar, acompanhando as expedições de exploração e os descobrimentos mais 

recentes, e, então, serão avaliadas as razões mais comuns que justificam enviar o Homem para o 

espaço. Na última parte do livro, que é a mais especulativa, esboço como calculo que o nosso futuro 

a longo-prazo no espaço será bem-sucedido.

O Ponto Azul-Claro é sobre o novo reconhecimento, que se apodera de nós, lentamente, das 

nossas coordenadas, do nosso lugar no Universo e de como, mesmo que o chamamento da estrada 

aberta  seja  silenciado  durante  a  nossa  vida,  um elemento  fulcral  do  futuro  da  humanidade  se 

encontra muito para além da Terra.
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C   a   p   í   t   u   l   o     1

VOÇÊ ESTÁ AQUI

«A Terra inteira é apenas um ponto e a nossa

 morada, um minúsculo canto nela.»4

– MARCO AURÉLIO, IMPERADOR ROMANO,

Meditações, Livro 4 (CA. 170)

«Como os astrónomos ensinam unanimemente, o circuito de toda a Terra,

que a nós nos parece infinito, comparado com a vastidão do Universo,

assemelha-se a um mero ponto minúsculo.»

–AMIANO MARCELINO (CA. 330-395),

O ÚLTIMO GRANDE HISTORIADOR ROMANO

EM Crónica de Eventos

A sonda espacial estava muito longe de casa, para além da órbita do planeta mais longínquo e 

muito acima no plano da eclíptica – uma superfície plana imaginária, equivalente a uma pista de 

corridas em que a órbita dos planetas está maioritariamente confinada. A sonda afastava-se do Sol a 

64 mil  quilómetros  por  hora.  Porém,  no início  de  Fevereiro  de  1990,  foi  comandada por  uma 

mensagem urgente vinda da Terra.

Obedecendo,  virou  as  suas  câmaras  para  trás,  em  direção  aos  planetas,  agora  distantes. 

Orientando a sua plataforma de scan de um ponto para outro, tirou 60 fotografias e guardou-as em 

formato digital no seu gravador.  Posteriormente,  em Março, Abril  e Maio, enviou para a Terra, 

lentamente por via rádio,  as informações recolhidas. Cada imagem continha 640 mil elementos 

pictográficos individuais (pixéis), como os pontos das imagens telefotográficas de um jornal ou de 

uma pintura Pontilhista5. A sonda estava a 6 mil milhões de quilómetros de distância da Terra, uma 

4 Tradução do tradutor
5O Pontilhismo (também designado por Divisionismo), é uma técnica de pintura, saída do movimento impressionista, em que 

pequenas manchas ou pontos de cor provocam, pela justaposição, uma mistura ótica nos olhos do observador. A técnica de 
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distância tão assombrosa que cada pixel, viajando à velocidade da luz, demorava cinco horas e meia 

para chegar até nós.  Poderíamos tê-las recebido mais cedo, mas os grandes radiotelescópios na 

Califórnia, na Espanha e na Austrália, que recebem estes sussurros da orla do Sistema Solar, tinham 

responsabilidades  para  com  outras  naves  que  já  percorriam  o  mar  espacial:  Magellan (ou 

Magalhães) tinha rumo marcado para Vénus, e Galileo tinha uma passagem penosa pela frente até 

chegar a Júpiter.

 A Voyager 1 estava demasiado acima no plano da eclíptica porque, em 1981, tinha passado 

muito próximo de Titã, a gigantesca lua de Saturno. A sua nave irmã, a  Voyager 2, foi expedida 

numa  trajetória  diferente,  dentro  do  plano  da  eclíptica,  e  foi  assim  que  concretizou  as  suas 

celebradas  explorações  de  Úrano  e  Neptuno.  Em  conjunto,  as  duas  naves  exploraram  quatro 

planetas e quase 60 luas. Estes são os triunfos da engenharia humana e uma das glórias do programa 

espacial americano. Estes feitos serão recordados nos livros de história quando muitos outros factos 

sobre a nossa época forem esquecidos.

Tínhamos a  certeza de que  as  Voyagers estariam operacionais  até  passassem por  Saturno. 

Achei que seria uma boa ideia se, depois de passarem por Saturno, olhassem uma última vez para 

trás,  para  casa.  Eu  sabia  que,  desde  Saturno,  a  Terra  era  muito  pequena  para  que  a  Voyager 

conseguisse vê-la detalhadamente. O nosso planeta seria apenas um ponto de luz, um pixel solitário, 

dificilmente distinguível de qualquer outro ponto de luz captado pela Voyager, quer fossem planetas 

próximos ou sóis distantes. Mas precisamente devido à obscuridade que envolve o nosso mundo, 

poderia valer a pena guardar uma tal imagem.

Os navegadores mapearam meticulosamente as linhas costeiras dos continentes. Os geógrafos 

traduziram estes  achados  para  mapas  e  globos.  Em primeira  instância,  foi  possível  fotografar 

pequenos pedaços do nosso planeta usando balões e naves aéreas, mais tarde, foi graças a foguetes, 

disparados em breves voos balísticos e, por fim, graças às sondas espaciais posicionadas em órbita – 

dando-nos  uma  perspetiva  equivalente  àquela  que  se  tem  quando  nos  aproximamos  a  poucos 

centímetros de um grande globo. Embora quase todos sejamos ensinados que a Terra é uma esfera à 

qual estamos, de alguma forma, colados devido à gravidade, esta realidade só foi interiorizada no 

momento da famosa fotografia do nosso planeta em grande plano, obtida durante a missão Apollo – 

tirada pela tripulação da nave Apollo 17, na última missão humana à Lua.

Tornou-se uma espécie  de ícone  do nosso tempo.  A Antártida está  em baixo (segundo os 

americanos e os europeus, que tão prontamente fazem esse juízo de posição), e depois a África 

inteira espalhada por cima da Antártida: podemos ver a Etiópia, a Tanzânia e o Quénia, onde os 

primeiros seres humanos viveram. Um pouco mais a norte, à direita, está a Arábia Saudita e o que 

os europeus chamam de Próximo Oriente. Em cima, quase sem se notar, está o Mar Mediterrâneo, 

utilização de pontos coloridos justapostos também pode ser considerada o culminar do desprezo dos impressionistas pela linha, uma 

vez que esta é somente uma abstração do Homem para representar a natureza. (N. do T.)
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de onde brotou tanto da nossa civilização global. Consegue-se distinguir o azul do mar, o amarelo-

escarlate do Saara e do deserto Árabe, o verde-cinza das florestas e dos prados.

E, no entanto, não há sinal do Homem nesta imagem, não se nota a nossa remodelação da 

superfície terrestre nem as nossas máquinas nem mesmo nós próprios: somos demasiado pequenos e 

os nossos governos são demasiado débeis para serem vistos de uma nave espacial entre a Terra e a 

Lua. Desta perspetiva elevada, em parte alguma é possível encontrar provas da nossa obsessão com 

o nacionalismo. As fotografias tiradas pela Apollo transmitiram às massas aquilo que os astrónomos 

já sabiam: numa escala de mundos – sem fazer menção das estrelas e das galáxias – o ser humano é  

inconsequente, não passa de uma película fina de vida sobre um monte obscuro e solitário de rocha 

e metal.  

Na altura,  pareceu-me que outra  imagem da Terra,  esta  tirada cem mil  vezes mais  longe, 

poderia  vir  a  ajudar  no  contínuo  processo  de  revelar  a  nós  mesmos  as  nossas  verdadeiras 

circunstâncias  e  condições.  Tanto  os  cientistas  como  os  filósofos  da  Antiguidade  clássica 

compreendiam que a Terra era apenas um ponto no meio da imensidão cósmica circundante, mas 

ninguém a tinha visto como tal. Aqui tivemos a nossa primeira oportunidade (talvez até a última, 

durante as próximas décadas).

 Muitos dos meus colegas que trabalharam no projeto Voyager, da NASA, apoiaram a decisão 

de tirar a fotografia. Contudo, vista do limite do Sistema Solar, a Terra está muito próxima do Sol, 

como uma traça seduzida pelas chamas. Será que deveríamos apontar a câmara a uma distância tão 

próxima do Sol, arriscando danificar irremediavelmente o sistema de vidicon6 da nave? Não seria 

preferível esperar até serem capturadas as fotografias de Úrano e Neptuno, se a nave aguentar até 

então?

Então, esperámos, – e ainda bem que o fizemos – desde 1981, quando passou por Saturno, a 

1986, em Úrano, até 1989, quando ambas as naves passaram pelas órbitas de Neptuno e de Plutão. 

Finalmente, a altura certa tinha chegado, mas, primeiro, foi preciso calibrar alguns instrumentos, 

então  esperámos  mais  um  pouco.  Apesar  de  as  naves  estarem  na  posição  adequada,  de  os 

instrumentos ainda funcionaram lindamente e de não haver outras paisagens para fotografar, alguns 

elementos do projeto opuseram-se à decisão. Diziam que não estariam a fazer ciência. Foi então que 

soubemos que, por falta de fundos da NASA, os técnicos que criaram e transmitiam os comandos 

por rádio à  Voyager seriam despedidos ou transferidos para outras funções. Se queríamos obter a 

fotografia, teria de ser naquele momento. Foi precisamente no último instante, a meio do encontro 

da Voyager 2 com Neptuno, que o Contra-Almirante Richard Truly, o administrador da NASA na 

altura, interveio e se certificou de que as fotografias seriam obtidas. As cientistas espaciais Candy 

6 Vidicon é um tubo  de armazenamento de uma câmara de video. Um padrão, com determinada densidade, é reconhecido e formado 

graças à radiação de uma superfície fotocondutora. Esta radiação é, então, digitalizada através de um lazer de eletrões de baixa 

velocidade. Quando ligada a um amplificador de vídeo, a voltagem variante pode ser usada para reproduzir o objeto em vista. (N. 

do T.)
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Hansen e Carolyn Porco – do Jet Propulsion Laboratory, da NASA, e da Universidade do Arizona, 

respetivamente  –  traçaram a  sequência  de  comandos  e  calcularam os  tempos  de  exposição  da 

câmara.

Aqui estão elas – um mosaico de quadrados exposto sobre os planetas e um fundo com uma 

mão cheia de estrelas distantes. Não só conseguimos fotografar a Terra como também fotografámos 

cinco dos nove planetas conhecidos do nosso Sol. Mercúrio, o planeta mais interior, ficou perdido 

no brilho ofuscante do Sol, Marte e Plutão eram demasiado pequenos, estavam insuficientemente 

iluminados  e/ou  estavam demasiado  afastados.  Úrano  e  Neptuno  estão  tão  obscuros  que  para 

conseguirmos gravar a sua presença, foram precisas extensas exposições; por essa razão, ficaram 

distorcidos, devido ao movimento da nave. Se uma nave espacial extraterrestre se aproximasse do 

Sistema Solar, depois de uma longa viagem interestelar, seria esta a imagem que observaria.

A esta  distância,  os  planetas  assemelham-se a  meros  pontos  de  luz,  distorcidos  ou  não – 

mesmo sendo observados pelo telescópio de alta resolução a bordo da Voyager. Assemelham-se aos 

planetas vistos a olho nu da superfície da Terra – pontos luminosos mais reluzentes que a maioria  

das estrelas. Com o passar dos meses, a Terra, tal como os outros planetas, parecia que se movia 

com as estrelas. A mera observação destes pontos não nos permite saber como são, o que contêm, 

qual o seu passado, ou se são habitados, nesta altura particular.

Devido ao reflexo de luz solar na nave, a Terra parece estar suspensa num raio de luz, como se 

este  pequeno  mundo  tivesse  algum  significado  especial.  Mas  não  passa  de  um  acidente  de 

geometria e de ótica. O Sol emite a sua radiação imparcialmente em todas as direções. Não haveria 

qualquer luz a destacar a Terra caso a foto tivesse sido tirada um pouco mais cedo ou mais tarde.

E porquê aquela cor cerúlea? O azul vem, em parte, do mar, em parte, do céu. Apesar da água 

num copo ser transparente, ela absorve um pouco mais de luz vermelha do que azul. Com dezenas 

de metros deste componente, a luz vermelha é absorvida e o azul é maioritariamente refletido para o 

espaço. Da mesma forma, uma pequena linha de visão no ar parece perfeitamente transparente. 

Contudo, quanto mais distante estiver o objeto mais azul parecerá – algo que Leonardo da Vinci  

representava excecionalmente bem. Mas, porquê? Porque o ar dispersa a luz azul muito melhor do 

que a luz vermelha. Portanto, os aspeto azul do nosso ponto provém da sua atmosfera densa, mas 

transparente, e dos seus profundos oceanos de água líquida. E o branco? Num dia normal, cerca de 

metade da Terra está coberta com nuvens de água brancas.

Podemos explicar o azul descorado deste mundo porque o conhecemos assim tão bem. Porém, 

a possibilidade de um cientista extraterrestre, recém-chegado à orla do nosso sistema solar, poder 

deduzir, com certeza, a existência de oceanos e de nuvens e de uma atmosfera densa, isso é menos 

certo. Neptuno, por exemplo, é azul, mas principalmente por outras razões. A partir desta posição 

distante, a Terra não parece ser de qualquer interesse particular.

Porém, para nós é diferente. Olhe outra vez para o ponto. É aqui. É o nosso lar. Somos nós. 
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Sobre ele, todas as pessoas que ama e que conhece, todas as pessoas de quem já ouviu falar, todos 

os seres humanos que alguma vez existiram, viveram a sua vida. O agregado da nossa felicidade e 

do nosso sofrimento, milhares de religiões, ideologias e doutrinas económicas tão seguras de si, 

cada caçador e coletor, cada herói e cobarde, cada criador e destruidor de civilizações, cada rei e 

plebeu, cada jovem casal apaixonado, cada mãe e cada pai, e cada criança esperançosa, inventor e 

explorador,  cada  professor  de  moral,  cada  político  corrupto,  cada  celebridade,  cada  «líder 

supremo», cada santo e pecador da história da nossa espécie viveu ali – num grão de pó suspenso 

num raio de luz.

A Terra é um palco minúsculo dentro de uma vasta arena cósmica. Imagine os rios de sangue 

derramados por todos os generais e imperadores para que, em glória e triunfo, pudessem tornar-se 

os mestres momentâneos de uma fração de um ponto. Imagine as infinitas crueldades infligidas aos 

habitantes de um canto deste pixel aos quase indistinguíveis habitantes de um outro canto. São tão 

frequentes  os  seus  desentendimentos,  matam-se  com  tanta  voracidade,  o  seu  ódio  arde  tão 

fervosamente.

A nossa  presunção,  a  nossa  importância  auto-determinada  e  imaginária,  a  ilusão  de  que 

ocupamos uma posição privilegiada no Universo são postas em causa por este ponto de luz pálida. 

O nosso planeta é um pontinho solitário no meio da vasta escuridão cósmica circundante. Na nossa 

obscuridade, entre toda esta imensidão, não há indícios de que alguém virá de outro lugar para nos 

salvar de nós próprios.

De momento, a Terra é o único mundo conhecido capaz de abrigar vida. Não existe nenhum 

outro lugar, pelo menos não num futuro próximo, para onde a nossa espécie possa migrar. Para 

visitar? Sim. Para colonizar? Ainda não. Quer gostem, quer não, por agora, é na Terra que temos de 

ficar.

Diz-se que a astronomia é uma profissão que reforça o caráter e ensina humildade. Talvez não 

haja melhor exemplo da idiotice da presunção humana do que esta imagem longínqua do nosso 

mundo  minúsculo.  Para  mim,  salienta  a  nossa  responsabilidade  de  relacionarmo-nos  mais 

gentilmente uns com os outros e de protegermos e estimarmos o ponto azul-claro, o único lar que 

alguma vez conhecemos.
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C   a   p   í   t   u   l   o     2 

AS ABERRAÇÕES DA LUZ

«Se o mundo fosse privado de homens, o restante daria

a impressão de não ter rumo, objetivo ou finalidade...

e de a nada conduzir»

– FRANCIS BACON, SABEDORIA DOS ANTIGOS (1619)

Ann Druyan sugere uma experiência: volte a olhar para o ponto azul-claro referido no capítulo 

anterior. Examinemo-lo atentamente. Olhe fixamente para o ponto tanto tempo quanto necessite e 

depois tente convencer-se de que Deus criou todo o Universo para uma das 10 milhões de espécies 

de vida que habitam aquele grão de pó. Passemos, então, para o nível seguinte: imagine que tudo foi 

criado para uma cor, género, ou subdivisão religiosa ou étnica dessa espécie. Se tal ideia não lhe 

parece pouco provável, escolha outro ponto. Imagine que este é habitado por uma forma diferente 

de  vida  inteligente.  Estes  seres  também prezam a noção de  um Deus que criou tudo para seu 

benefício. Com que seriedade enfrenta este ponto de vista?

– Vês aquela estrela?

– Aquela vermelha e brilhante? – pergunta a filha

– Sim. Sabias que ela pode já não estar lá. Por esta altura, pode já ter desaparecido, explodido 

ou outra coisa qualquer. A luz da estrela ainda está a atravessar o espaço, e chega agora aos nossos 

olhos. Mas não a vemos como ela é. Vemo-la como era.

Quando  confrontadas  com  esta  verdade  simples,  muitas  pessoas  são  arrebatadas  por  um 

sentimento excitante de maravilha. Porquê? Porque será tão coerciso? No nosso pequeno mundo a 

luz  viaja,  para  todos efeitos  práticos,  instantaneamente.  Se  uma lâmpada está  acesa,  está,  com 

certeza,  onde  a  podemos  ver  fisicamente  a  brilhar.  Se  estendermos  a  mão  e  tocamos-lhe,  está 

claramente lá, e dolorosamente quente. Se o filamento se quebrar, a luz extingue-se. Não vemos a 

luz no mesmo lugar, a brilhar, a iluminar a divisão anos depois de a lâmpada se ter fundido e ter 
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sido removida do bocal. A ideia parece não fazer sentido. Mas, se nos afastarmos suficientemente 

do Sol, este pode apagar-se, e continuaremos a vê-lo brilhar intensamente; e, no entanto, pode ser 

que não venhamos a ter conhecimento da sua morte durante milénios – de fato, durante o tempo que 

a luz, que se desloca a uma velocidade elevada, mas não infinita, demora a percorrer a vastidão que 

nos separa.

As imensas distâncias entre nós, as estrelas e as galáxias implicam que quando olhamos para o 

espaço, olhamos para o passado – incluindo as épocas anteriores à origem da Terra. Os telescópios 

são máquinas do tempo. Há muito tempo, quando uma galáxia recém-formada começou a iluminar 

a escuridão envolvente, nenhuma testemunha poderia adivinhar que milhares de milhões de anos 

depois alguns aglomerados de rocha, metal, gelo e moléculas orgânicas se agrupariam e formariam 

um lugar chamado Terra. Tão-pouco poderiam saber que aqui nasceria a vida e evoluiriam seres 

inteligentes que um dia recolheriam um pouco dessa luz galáctica na tentativa de descobrir a sua 

origem.

E depois da Terra morrer, daqui a cerca de 5 mil milhões de anos, depois de ser estorricada ou 

mesmo engolida pelo Sol, surgirão novos mundos, estrelas e galáxias – e estes nada saberão de um 

lugar em tempos chamado Terra.

A IDEIA DIFICILMENTE parece nascida do preconceito. Pelo contrário, parece adequada e 

justa a ideia de que, devido a um nascimento acidental, o nosso grupo (seja ele qual for) deve ter  

uma posição central  no universo social.  Entre príncipes faraónicos,  pretendentes plantagenetas7, 

filhos de barões e de burocratas do comité central,  gangues de rua e conquistadores de nações, 

membros  de  maiorias  confiantes,  seitas  obscuras  e  minorias  injuriadas,  esta  atitude  egoísta  e 

interesseira aparenta ser tão natural como respirar. Alimenta-se das mesmas fontes psíquicas que o 

sexismo, o racismo, o nacionalismo tal como outros chauvinismos mortais que atormentam a nossa 

espécie.  É necessária  uma força  de carácter  invulgar  para  resistir  às  lisonjas  daqueles  que nos 

garantem que somos portadores de uma superioridade evidente, concedida por Deus até, sobre os 

nossos  contemporâneos.  Quanto  mais  precária  for  a  nossa  autoestima,  maior  será  a  nossa 

credulidade a tais apelos.

Visto que os cientistas também são humanos, não é surpreendente que eles também tenham 

insinuado pretensões comparáveis na perspetiva científica do mundo. De facto, muitos dos debates 

fundamentais na história da ciência aparentam ser, pelo menos em parte, concursos para verificar o 

estatuto de unicidade do ser humano. Quase sempre, a posição de partida é que nós somos especiais. 

Porém, após uma análise meticulosa desta premissa, parece que afinal, em muitos casos, não somos 

– desapontadamente.

Os nossos antepassados viveram ao ar livre. Estavam tão familiarizados com o céu noturno 
7 Linha de reis ingleses que começa com a ascensão de Henrique II (em 1154) e termina com a morte de Ricardo III 

(em 1485) (N. do T.) 
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como nós com os nossos programas de televisão favoritos. O Sol, a Lua, as estrelas e os planetas,  

todos nasciam no oriente e se punham no ocidente, enquanto atravessavam o céu sobre nós. Os 

movimentos  dos  corpos  celestes  não  serviam  apenas  como  uma  distração  que  suscitava  um 

comportamento reverencial – era a única forma de saber as horas do dia e de distinguir as épocas. 

Conhecer os céus era uma questão de vida ou de morte para os caçadores e o coletores, tal como 

para os povos agrícolas. 

Que sorte a nossa o Sol, a Lua, as estrelas, os planetas e as estrelas fazerem parte de um 

mecanismo de relógio cósmico tão elegantemente configurado! Esta configuração não parecia ser 

acidental.  Tinham sido colocados no seu lugar com um propósito, para o nosso benefício. Quem 

mais os utiliza? Que outra utilidade têm?    

E, se as luzes no céu se levantam e põem em nosso redor, não será evidente que estamos no 

centro do Universo? Estes corpos celestes – que tão claramente manifestam poderes sobrenaturais, 

especialmente  o  Sol,  por  dependermos  da  sua  luz  e  calor  –  circulam a  nossa  periferia  como 

cortesãos  que  adulam um rei.  Mesmo  que  ainda  não  o  tivéssemos  imaginado,  o  exame  mais 

elementar dos céus revela que somos especiais. O Universo parecia concebido para o ser humano. É 

difícil contemplar estas circunstâncias e não sentirmos seguros e orgulho. O Universo inteiro feito 

para nós! Não podemos ser nada senão excecionais.

Esta demonstração da nossa importância, suportada por observações diárias dos céus, tornou a 

presunção geocentrista numa verdade transcultural – ensinada nas escolas, assimilada na língua, 

parte  integrante  de  grandes  obras  literárias  e  textos  sagrados.  Não  conformistas  eram 

desencorajados, por vezes através da tortura e da morte. Não admira que durante a maior parte da 

história da Humanidade ninguém a tenha questionado.

Esta era sem dúvida a perspetiva dos nossos antepassados caçadores e coletores. No século II, 

o grande astrónomo da Antiguidade, Cláudio Ptolomeu sabia que a Terra era uma esfera, que o seu 

tamanho era «um ponto» quando comparada com a distância até às estrelas e ensinava que esta se 

situava «no meio dos céus».  Aristóteles,  Platão,  S.  Agostinho, S.  Tomás de Aquino e a grande 

maioria dos grandes filósofos e cientistas de todas as culturas dos 3 mil anos anteriores ao século 

VII aceitaram esta deceção. Alguns trabalhavam para tentarem perceber o Sol, a Lua, as estrelas e 

os  planetas  e  como  estes  estão  habilidosamente  fixos  a  esferas  perfeitamente  transparentes  e 

cristalinas  –  estando as  enormes  esferas  centradas  na  Terra,  obviamente  –  que  explicassem os 

movimentos complexos dos corpos celestes tão meticulosamente registados por  várias gerações de 

astrónomos. E foram bem-sucedidos: através de modificações posteriores, a hipótese geocentrista 

descrevia, adequadamente, os fatos conhecidos sobre os movimentos planetários, no século II e no 

século XVII.

A partir desse ponto, bastou uma pequena extrapolação para se chegar a uma pretensão ainda 

mais audaz – de que a «perfeição» do mundo estaria incompleta sem a inclusão do ser humano, 
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como afirmou Platão no Timeu. «O Homem...é tudo», escreveu o poeta e clérigo John Donne, em 

1625. «Não é uma parte do mundo, mas o próprio mundo; e, depois da glória de Deus, a razão por 

que existe um mundo.»

No entanto – independentemente de quantos reis, papas, filósofos, cientistas e poetas tenham 

insistido no contrário –, a Terra durante esses milénios persistiu teimosamente a orbitar o Sol. É 

possível imaginar um observador extraterrestre pouco simpático a observar a nossa espécie durante 

todo esse tempo – e nós exclamávamos exaltadamente: “O Universo foi criado para nós! Estamos 

no  centro  do  Universo!  Tudo  presta-nos  homenagem!”  –  e  conclui  que  as  nossas  pretensões 

divertem-no, que as nossas ambições são patéticas, que este deve ser o planeta dos idiotas.

Contudo,  tal  julgamento é  muito severo.  Fizemos o melhor que pudemos. Aconteceu uma 

coincidência  infeliz  entre  as  aparências  quotidianas  e  as  nossas  esperanças  secretas.  Temos  a 

predisposição de não sermos particularmente críticos quando somos confrontados com provas que 

aparentam confirmar os nossos preconceitos. E não existiam muitas provas contrariadoras.

 Entre a oposição silenciada, ouviram-se ao longo dos séculos algumas vozes discordantes que 

aconselhavam humildade e perspetiva. Na alvorada da ciência, os filósofos atomistas da Grécia e 

Roma antigas – os primeiros a sugerir que toda a matéria é composta por átomos –, Demócrito,  

Epicuro  e  os  seus  seguidores  (e  Lucrécio,  o  primeiro  divulgador  da  ciência),  propuseram 

escandalosamente a existência de diversos mundos e de várias formas de vida alienígena, todos 

compostos  pelos  mesmos  tipos  de  átomos  que  nós.  Ofereceram  para  nossa  contemplação 

infinidades espaciais  e temporais. Mas,  nos cânones predominantes do Ocidente – fossem estes 

seculares  ou  sacerdotais,  pagãos  ou  cristãos  –  as  ideias  dos  atomistas  foram  injuriadas.  Pelo 

contrario, os céus eram muito diferentes do nosso mundo. Eram imutáveis e «perfeitos». A Terra era 

inconstante e «corrupta». O estadista e filósofo romano Cícero resumiu a perspetiva comum: «Nos 

céus (…) não existe mudança nem acidente, não existe erro, nem frustração, mas ordem absoluta, 

precisão, cálculo e regularidade.»

A filosofia e a religião alertaram que os deuses (ou Deus) eram extensamente mais poderosos 

que nós, invejosos das suas prerrogativas e rápidos a executar justiça contra atos de arrogância 

insuportável.  Ironicamente,  estas  áreas  do  saber  não  se  aperceberam  que  os  seus  próprios 

ensinamentos sobre a ordenação do Universo eram presunçosos e decetivos.  

A filosofia e a religião apresentavam como verdade empírica meras opiniões – opiniões essas 

que podiam ser invalidadas através da observação e da experimentação. Esta atitude de nada os 

preocupava.  O fato de que algumas das suas crenças profundamente enraizadas pudessem estar 

erradas era  uma possibilidade raramente meditada.  A humildade doutrinal  deveria  ser praticada 

pelos outros. Pois, os ensinamentos da sua doutrina eram perfeitos e infalíveis. Na verdade, tinham 

mais razões para serem humildes do que julgavam.

A COMEÇAR COM COPÉRNICO,  a  meados  do  século  XVI,  a  questão  foi  abordada 
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formalmente. A imagem de um Sol no centro do Universo, no lugar da Terra, foi considerada como 

perigosa. Passivamente, muitos académicos asseguraram prontamente a hierarquia religiosa de que 

esta hipótese moderna não representava nenhum desafio sério para a sabedoria convencional. Num 

estranho compromisso, o sistema que visava o Sol no centro do Universo foi tratado como uma 

simples conveniência computacional, e não como uma realidade astrológica, isto é, a Terra estava 

realmente no centro do Universo,  como todos sabiam, mas  se quiséssemos saber  a  posição de 

Júpiter na segunda terça-feira de novembro, daqui a dois anos, era-nos permitido fazer de conta que 

o Sol estava no centro. Podia-se assim formular quaisquer cálculos sem afligir as Autoridades8.

«Isto  não  contém nenhum perigo»,  escreveu  o  cardeal  Roberto  Bellarmino,  o  teólogo  do 

Vaticano mais  distinguido no início do século XVII,  «e é  adequado para os  matemáticos.  Mas 

afirmar que o Sol está realmente fixo no centro dos céus e que a Terra gira suavemente em torno 

dele é coisa perigosa, que não só irrita os teólogos e os filósofos, mas injuria a nossa santa fé e nega  

a Sagrada Escritura.»

«A liberdade religiosa é perniciosa», escreveu Bellarmino noutra ocasião. «Não é mais senão a 

liberdade de estar errado.»

Além disso, se a Terra girasse à volta do Sol, as estrelas vizinhas mais próximas deveriam 

parecer deslocar-se em relação ao fundo constituído pelas estrelas mais distantes, visto que, a cada 

seis meses, a nossa perspetiva de um lado da órbita da Terra é alterado para o outro. Nunca nos 

tínhamos  deparado  com  uma  paralaxe9 anual  assim.  Os  copernicianos  argumentavam  que  tal 

acontecia devido à extrema distância que as estrelas se encontravam – uma distância potencialmente 

um milhão de vezes mais afastadas que a a Terra do Sol. No futuro, talvez a paralaxe anual pudesse 

ser  observada  com  melhores  telescópios.  Os  geocentristas  consideraram  isto  uma  tentativa 

desesperada de salvar uma hipótese falaciosa e defeituosa.

   Quando Galileu apontou o primeiro telescópio astronómico em direção aos céus, a maré 

começou a mudar. Descobriu que Júpiter possuía uma comitiva de luas que orbitavam à sua volta,  

as mais próximas giravam mais depressa que as mais afastadas, tal como Copérnico deduzira para o 

movimento dos planetas circundantes ao Sol. Descobriu que Mercúrio e Vénus tinham fases como a 

Lua (confirmando que também orbitavam o Sol). Além disso, as crateras da Lua e as manchas do 

Sol desafiavam a perfeição dos céus. Em parte, este podia ser considerado o tipo de problemas com 

8 A primeira publicação do famoso livro de Copérnico continha uma introdução regida pelo teólogo André Osiandro, a 
qual foi incluída sem o conhecimento do astrónomo moribundo. A tentativa bem-intencionada de reconciliar a religião  
com a astronomia coperníciana de Osiandro concluía com estas palavras: «Que ninguém espere encontrar alguma forma 
de certeza na astronomia, uma vez que a astronomia não nos pode oferecer nenhuma certeza. Mais, se alguém tomar  
como verdadeiro  aquilo  que  foi  construído  para  outro  fim,  deixará  esta  disciplina  um tolo  maior  do  que  quando 
começou a estudá-la» A certeza só pode ser encontrada na religião.

9  A Paralaxe, em astronomia, é a diferença na posição aparente de um objeto visto por observadores em locais distintos, 
por outras palavras, é a alteração aparente de um objeto contra um fundo devido ao movimento do observador.. 
Corresponde à alteração da posição angular de dois pontos estacionários relativos um ao outro como vistos por um 
observador em movimento. (N. do T.) 
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que Tertuliano se teria preocupado há 1300 anos,  quando afirmou: «Se possuís algum juízo ou 

modéstia,  pondo  termos  à  indagação  sobre  as  regiões  do  céu,  sobre  o  destino  e  segredo  do 

Universo.»

Pelo contrário, Galileu instruiu que podemos interrogar a Natureza através da observação e da 

experimentação. Portanto, «fatos que à primeira vista parecem pouco prováveis deixarão, mesmo 

com  explicações  escassas,  cair  o  manto  que  os  esconde  e  revelar-se-ão  na  sua  beleza  nua  e 

simples.» Não serão este  fatos,  que até  os  céticos  podem verificar,  uma visão  mais  segura  do 

Universo de Deus do que toda a conjetura teológica? Mas, e se estes fatos contradizem as crenças 

daqueles tão confiantes de que a sua religião é infalível? Os príncipes da Igreja ameaçaram o idoso 

astrónomo com tortura, se ele persistisse em ensinar a sua doutrina abominável sobre o movimento 

da Terra. Galileu foi sentenciado a uma espécie de prisão domiciliária durante o resto da sua vida.

Passadas  uma ou duas  gerações,  na altura em que Isaac  Newton demonstrou que a  física 

simples e elegante podia explicar – e prever – todos os movimentos lunares e planetários (desde que 

se assumi-se que o Sol estava no centro do Sistema Solar), o orgulho dos geocentristas sofreu nova 

erosão.

Em 1725, na tentativa de encontrar a paralaxe estelar, o devotado astrónomo amador James 

Bradley deparou-se com uma aberração da luz. O termo «aberração», suponho eu, exprime em parte 

a surpresa da descoberta. Quando se observou as estrelas durante um ano, determinou-se que elas 

descreviam pequenas elipses no céu. Mas todas as estrelas manifestavam igual comportamento. Este 

fenómeno não poderia ser uma paralaxe estelar, pois ter-se-ia registado uma grande paralaxe para as 

estrelas  mais  próximas  e  uma  paralaxe  indetetável  para  as  mais  longínquas.  Compreenda-se  a 

aberração de semelhante maneira como quando a chuva caí perpendicularmente num automóvel e 

parece cair inclinada para os passageiros; quanto mais depressa o veículo se desloca, maior será a 

inclinação. Se a Terra estivesse imóvel no centro do Universo – em vez de se deslocar em órbita à 

volta do Sol –, Bradley não teria encontrado a aberração da luz. Foi uma demonstração coesa de que 

a Terra gira à volta do Sol. Convenceu a maioria dos astrónomos e alguns não astrónomos, mas não 

os «anticopernicianos», pensou Bradley.

Contudo, somente em 1837 é que foi possível observar diretamente as estrelas, provando da 

forma mais clara que a Terra gira de fato em torno do Sol. A longamente debatida paralaxe anual 

fora finalmente descoberta – não por melhores argumentos, mas por melhores instrumentos. Uma 

vez que explicar a sua significância é muito mais simples do que explicar a aberração da luz, a sua  

descoberta foi um marco importantíssimo. Cravou o último prego no caixão do geocentrismo. Basta 

olhar para um dedo com o olho esquerdo e em seguida com o direito para notar que este parece 

mover-se. Todos são capazes de compreender a paralaxe.

Ao chegarmos ao século XIX, todos os cientistas geocentristas haviam sido convertidos e 

considerados  extintos.  Assim  que  a  maioria  dos  cientistas  foi  convencida,  a  opinião  pública 
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informada mudou rapidamente, em alguns países esta mudança ocorreu em apenas três ou quatro 

gerações.  Naturalmente,  no  tempo  de  Galileu  e  Newton,  e  mesmo no  futuro  longínquo,  ainda 

persistiam oponentes  que,  com as  suas  objeções,  tentaram impedir  que o  modelo  do  Universo 

centrado no Sol fosse aceite, ou até conhecido. E muitos partilhavam, no mínimo, uma hesitação 

secreta.

No final do século XX, para certificarmos-nos de que já não haviam obstinados, conseguimos 

resolver a questão diretamente. Foi-nos possível testar a hipótese de um sistema centrado na terra 

com planetas fixados em esferas de cristal transparentes, em oposição à hipótese de um sistema 

centrado no Sol  com planetas  controlados à  distância  pela  gravidade  do mesmo.  Por  exemplo, 

conseguimos sondar os planetas com radar. Quando refletimos um sinal num satélite de Saturno, 

não recebemos nenhum eco de rádio vindo de uma esfera de cristal fixa circundante fixa a Júpiter. 

As nossas naves espaciais chegam aos seus destinos designados com uma precisão assombrosa, 

exatamente como é previsto pela gravitação de Newton. Quando as nossas naves partem, digamos, 

para Marte, os seus instrumentos não detetam nenhum som ou fragmento de cristal ao atravessarem 

as «esferas» que – de acordo com as opiniões autoritárias que prevaleceram durante milénios – 

propulsionavam Vénus ou o Sol nos seus movimentos zelosos em torno da Terra central.

Quando a Voyager 1 examinou o Sistema Solar além do planeta mais afastado, testemunhou, 

tal  como  Copérnico  e  Galileu  previram,  o  Sol  no  meio  e  os  planetas  a  descreverem  órbitas 

concêntricas em seu redor. A Terra não só não estava no centro do Universo, como não é mais do 

que um dos pontos de luz que orbitam o Sol. Não estando confinados a um único mundo, somos  

agora capazes de alcançar outros e determinar decisivamente qual o tipo de sistema planetário em 

que habitamos.

QUALQUER OUTRA PROPOSTA,  e o seu número é vasto,  que nos remova do centro 

cósmico  foi  combatida,  em parte  por  razões  semelhantes.  Parece  que  ansiamos  por  privilégio 

atribuído, não pelo nosso trabalho, mas pelo nosso nascimento, pelo fato comum, digamos, que 

somos  humanos  e  nascemos  na  Terra.  Podemos  chamar  a  esta  presunção  de  antropocêntrica  – 

«centrada no Homem».

Esta prepotência culmina quando aliada à ideia de que somos criados à imagem de Deus: O 

Criador e Senhor de todo o Universo é parecido comigo. Céus, que coincidência! Que conveniente e 

satisfatório! Xenofonte, o filósofo grego do século VI A.C, entendia a arrogância desta perspetiva:

Os Etíopes envisionam os seus deuses negros e com nariz achatado, os Trácios dizem que os seus 

têm olhos azuis e cabelo ruivo...Sim, e se os bois e os cavalos ou os leões tivessem mãos, e  

pudessem pintar com elas, e produzissem obras de arte como os homens, os cavalos pintariam os 

deuses com a forma de cavalos e os bois com forma de bois...
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Atitudes como esta foram em tempos descritas como «provincianas» – a expetativa ingénua de 

que as convenções sociais e a hierarquia política de uma província obscura se estendem a um vasto 

império composto por uma pletora de diferentes tradições e culturas; de que o que é-nos familiar 

acontecer  na  terrinha,  na  nossa  terrinha,  constitui  o  centro  do  mundo.  Os  camponeses  pouco 

conhecem do que é possível alcançarmos. São incapazes de compreender a insignificância da sua 

província ou a diversidade do império. Facilmente aplicam as suas próprias normas e costumes ao 

resto do planeta. Mas se fossem largados, por exemplo, em Viena, Hamburgo ou em Nova Iorque, 

reconhecem com arrependimento as limitações da sua perspetiva. Tornam-se «desprovincializados».

A ciência moderna tem sido uma viagem à descoberta do desconhecido, com uma lição de 

humildade em cada paragem. Muitos passageiros teriam preferido ficar em casa.   
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C   a   p   í   t   u   l   o     3

OS GRANDES

REBAIXAMENTOS

«(Um filósofo) afirmou conhecer o segredo por inteiro...(Ele) examinou

os dois estranhos celestiais de cima a baixo e afirmou que o seu povo,

 o seu mundo, os seus sóis e as suas estrelas tinham sido criados unicamente

para o proveito do Homem. Perante tal afirmação, os dois viajantes

deixaram-se cair um contra o outro, apoderados de um ataque

[…] de riso inesgotável.»

–VOLTAIRE, MICROMEGAS: UMA HISTÓRIA FILOSÓFICA (1752)

No século XVII, ainda restava alguma esperança de que, mesmo que a Terra não fosse o centro 

do Universo, talvez fosse o único «mundo» existente. Porém o telescópio de Galileu revelou que «a 

Lua  seguramente  não  possui  uma  superfície  lisa  e  polida»  e  que  estes  outros  mundos  podem 

aparentar ser «igualmente semelhantes à superfície da própria Terra.» A Lua e os outros planetas 

provaram, sem sombra de dúvidas, que tinham igual direito a serem considerados mundos, tal como 

a Terra – com montanhas, crateras, atmosferas, calotas polares, nuvens e, no caso de Saturno, um 

conjunto  deslumbrante  de  anéis  circunferenciais  nunca  antes  visto.  Após  milénios  de  debate 

filosófico, a questão foi resolvida decisivamente a favor da «pluralidade de mundos». Estes mundos 

podem ser vastamente diferentes do nosso planeta. Talvez nenhum seja tão compatível para abrigar 

vida como o nosso. Mas a Terra está longe de ser o único mundo com vida..

Este  seria  o  próximo Grande Rebaixamento,  experiências  depreciativas,  demonstrações  da 

nossa insignificância aparente,  feridas que a  ciência infligiu ao orgulho humano,  em busca dos 

factos de Galileu.   

«Bem, mesmo que a Terra não esteja no centro do Universo, pelo menos o Sol está. O Sol é o  
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nosso sol.  Portanto a Terra está aproximadamente no centro do Universo.»,  esperavam alguns. 

Talvez  assim  algum  do  nosso  orgulho  pudesse  ser  preservado.  Contudo,  no  século  XIX,  a 

astronomia observacional já revelara o facto de que o Sol era apenas uma estrela solitária contida no 

agregado autogravitacional de sois a que denomina-mos a Via Láctea. O nosso Sol, juntamente com 

a sua plateia de pequenos planetas pouco iluminados, não só está muito longe do centro da galáxia, 

como está situado num setor indistinguível de um braço espiral obscuro. Estamos a 30 mil anos-luz 

do centro.

«Então, a nossa Via Láctea é a única galáxia existente.» A Via Láctea é uma galáxia entre 

milhares de milhões, talvez ainda centenas de milhares de milhões de galáxias, todas indistinguíveis 

quer em massa, brilho ou pela configuração e disposição das suas estrelas. Algumas fotografias do 

céu profundo10 revelam que existem mais galáxias para além dos limites da Via Láctea do que as 

estrelas contidas pela mesma. Cada galáxia é um universo de ilhas que contém, possivelmente, 

centenas de milhares de milhões de sóis. Tal imagem é um sermão profundo sobre a humildade.

«Pois, então, pelo menos a nossa galáxia situa-se no centro do Universo». Não, também não 

está. Após a descoberta da expansão do Universo, muitas pessoas convergiram, naturalmente, para a 

ideia de que a Via Láctea se encontrava no centro da expansão, e que todas as outras galáxias se 

afastavam de nós. Reconhecemos, presentemente, que qualquer astrónomo que se encontre numa 

qualquer outra galáxia veria todas as outras galáxias a fugirem dele; qualquer astrónomo, a menos 

que fosse muito cauteloso, chegaria à conclusão de que ele estava no centro do Universo. De facto,  

esta expansão não possui um centro, o  Big Bang não tem um ponto de origem, pelo menos não 

dentro de um espaço tridimensional comum.

«Bem,  mesmo que  existam centenas  de  milhares  de  milhões  de  galáxias,  cada  uma com  

centenas de milhares de milhões de estrelas, não existe uma outra estrela com planetas». Se não 

existem outros planetas, para além dos confins do nosso Sistema Solar, então é possível que não 

existam outras formas de vida no Universo. Talvez assim a nossa unicidade possa ser salva. Visto 

que os planetas são pequenos e refletem a luz solar com um brilho ténue, são difíceis de encontrar. 

Embora as tecnologias aplicáveis estejam a progredir a um ritmo estonteante, até mesmo um mundo 

gigantesco como Júpiter, que está na órbita da estrela vizinha mais próxima, Alpha Centauri, seria 

difícil de identificar. A nossa ignorância foi razão de júbilo para os geocentristas.

Em  tempos,  houve  uma  teoria  científica  –  que  não  só  foi  bem  recebida,  mas  também 

prevaleceu – que presumia que o Sistema Solar formou-se devido à quase colisão entre o nosso 

antigo Sol e outra estrela; segundo essa teoria a interação gravitacional diferencial11 atraiu porções 

10 Céu Profundo é um termo astronómico utilizado como referência de objetos astronómicos com visibilidade débil a grandes 

distâncias da Terra, como aglomerados globulares, nebulosas, galáxias entre outros. De forma geral estes objetos aparecem 

agrupados em diferentes catálogos astronómicos como o catálogo Messierou o NGC. (N. do T.)
11 A Gravidade é uma força de longo alcance e unicamente atrativa (não existe repulsão gravitacional). A interação gravitacional 

diferencial refere-se à diferença entre forças gravitacionais exercidas em duas partículas por um terceiro corpo. As partículas ou 
porções são separados porque a força diferencial é mais forte que os seus centros de massa. (N. do T.)
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de material solar que condensaram rapidamente, dando origem a planetas. Tendo em conta que a 

maior parte do espaço é vazio e que as quase colisões entre estrelas são muito raras, concluiu-se que 

existiriam pouquíssimos outros sistemas planetários – possivelmente apenas um outro, em volta da 

outra estrela que há muito tempo ajudou a formar os mundos do nosso Sistema Solar. No início dos 

meus estudos, fiquei estupefacto, e desapontado, por tal ideia alguma vez ter sido levada a sério. 

Porque,  no  que  toca  aos  planetas  de  outras  estrelas,  a  ausência  de  evidências  foi  considerada 

evidências de ausência.

     Nos nossos tempos, temos provas sólidas da existência de pelo menos três planetas que 

orbitam uma estrela extremamente densa, o pulsar B1257+12, sobre a qual voltarei a abordar mais 

tarde.  Também  descobrimos  que,  no  caso  de  mais  de  metade  das  estrelas  com  uma  massa 

semelhante à do  Sol, no início da sua formação, estavam rodeadas por grandes discos de gases e  

poeiras, sendo a partir destes que, aparentemente, os planetas se formam. Agora, os outros sistemas 

planetários aparentam ser mais comuns, até é possível que existam mundos como a Terra. Caso 

existam, dentro das próximas décadas, devemos, pelo menos, de conseguir elaborar um inventário 

dos planetas de maior dimensão de centenas de estrelas vizinhas.

«Então, se a nossa posição no espaço não revela o nosso papel especial, então revela a nossa  

posição no tempo: Estamos neste Universo desde O Começo  (mais dia, menos dia). Foram-nos  

atribuídas responsabilidades especiais pelo Criador.» Em tempos, pareceu razoável aceitar que o 

Universo surgiu um pouco antes da nossa memória coletiva ter sido obscurecida pela passagem do 

tempo e pelo analfabetismo dos nossos antepassados. Em termos gerais, isso passou-se há centenas 

ou milhares de anos. Muitas vezes, as religiões que pretendem descrever a origem do Universo 

especificam –  implícita ou explicitamente – uma data aproximada de origem, um aniversário do 

mundo.

Se, por exemplo, adicionarmos todas as gerações referidas no livro do Génesis, obtemos uma 

idade da Terra: mais ou menos, 6 mil anos. Diz-se que o Universo é tão velho como a Terra. Esta é 

ainda a tradição ensinada pelos fundamentalistas judaicos, cristãos e muçulmanos, e está claramente 

presente no calendário judaico.

Mas se o Universo for assim tão novo, isto levanta uma questão inconveniente: como podem 

existir objetos astronómicos a mais de 6 mil anos-luz de distância de nós? Isto pois a luz demora um 

ano a percorrer  um ano-luz,  10 mil  anos  a  percorrer  10 mil  anos-luz,  e  por  ai  em diante.  Ao 

observarmos o centro da Via Láctea, a luz visível foi emitida do seu ponto de origem há 30 mil  

anos. A galáxia em espiral mais próxima, semelhante à nossa, a M31, na constelação de Andrómeda, 

situa-se a 2 milhões anos-luz de distância, portanto vemo-la como esta era há 2 milhões de anos, 

quando a luz partiu na sua longa viagem até à Terra. E quando se observam quasares12 a 5 mil 

12 Quasares são os objetos astronómicos mais longínquos do Universo, a maioria deles está situada a 3 mil milhões de 
anos da Terra. São também os maiores emissores de energia do Universo. Um único quasar emite entre 100 e 1000 vezes mais 
luz que uma galáxia inteira com 100 mil milhões de estrelas. (N. do T.)
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milhões anos-luz, vemo-los tal como eram há 5 mil milhões de anos, antes da formação da Terra 

(hoje em dia, certamente, terão um aspeto muito diferente).

Se,  apesar deste facto,  ainda aceitássemos a verdade literal  das escrituras religiosas,  como 

poderíamos  reconciliar  os  dados?  Julgo  que  a  única  conclusão  plausível  é  que  Deus  criou 

recentemente os fotões de luz que chegam à Terra de forma tão coerente, de modo a iludir gerações  

de astrónomos quanto à existência de galáxias e quasares, levando-os propositadamente à conclusão 

errada de que o Universo é vasto e antigo. Esta teologia é tão malévola que ainda tenho dificuldade 

em acreditar que alguém a tenha considerado com seriedade, independentemente do quão devoto 

uma pessoa possa ser às inspirações divinas de qualquer escritura religiosa.

Além destes fatores, a datação radiométrica das rochas, a abundância de crateras de impacto 

em outros  mundos,  a  evolução  das  estrelas,  e  a  expansão  do  Universo,  todos  estes  exemplos 

apresentam provas irrefutáveis e independentes de que o nosso Universo tem muitos milhares de 

milhões de anos de idade – apesar  das afirmações confiantes de teólogos respeitados,  os quais 

afirmam  que tal  noção  é  contrária  à  palavra  de  Deus  e  que  qualquer  informação  relativa  à 

antiguidade do mundo é apenas acessível através da fé.13 Todas estas provas, também, teriam de ter 

sido fabricadas por uma deidade maliciosa e enganadora – a menos que o mundo seja muito mais 

velho do que os literalistas das religiões judaico-cristã-islâmica creem. Obviamente, isto não causa 

problemas para os muitos crentes que consideram a Bíblia e o Alcorão guias morais, históricos e 

boa literatura, mas que, porém, reconhecem que a perspetiva do mundo natural contida nestes textos 

reflete a ciência rudimentar dos tempos em que foram produzidos.

Passaram-se épocas inteiras antes da formação da Terra. E muitas mais épocas passarão antes 

da sua destruição. É preciso estabelecer a distinção entre a idade atual da Terra (cerca de 4,5 mil 

milhões de anos) e a idade atual do Universo (cerca de 15 mil milhões de anos, desde o Big Bang). 

Quando a Terra se formou, já tinham passado dois terços do gigantesco intervalo de tempo que 

decorreu desde a origem do Universo até à nossa época. Algumas estrelas e sistemas planetários são 

milhares  de milhões  de anos mais  novos,  outros  são igualmente mais  velhos.  Mas no livro do 

Génesis, no capítulo 1, versículo 1, o Universo e a  Terra são criados no mesmo dia. As religiões 

hindu-budista-jain tendem a não confundir os dois eventos.

O  ser  humano  já  chegou  um pouco  atrasado.  Surgimos  no  último  instante  do  calendário 

cósmico. A história do Universo até ao presente estava 99,998 % concluída antes de a nossa espécie 

aparecer  em  cena.  Com  a  passagem  do  tempo,  não  poderíamos  ter  assumido  quaisquer 

responsabilidades especiais pelo nosso planeta, pela nossa vida, ou por qualquer outra coisa. Não 

13 S. Agostinho, em A Cidade de Deus, diz: “Ainda não passaram seis mil anos desde o primeiro homem (...) não deveria ser 
ridicularizado em vez de refutado quem tenta persuadir-nos quanto ao domínio de um espaço temporal tão diferente e contrário ao 
nosso, a verdade verificável? (...) Nós, sustidos pela autoridade divina imposta pela história da nossa religião, não temos quaisquer 
dúvidas, de que tudo o que se lhe opõe é certamente falso.” S. Agostinho escoria a antiga tradição egípcia, a qual dita que o mundo 
tem no mínimo cem mil anos de idade, chamando-a de «uma mentira abominável.» S. Tomás de Aquino, em Summa Theologica, 
afirma diretamente que «o mundo não pode manifestar a novidade nele contida». Ambos tinham tanta certeza nas suas convicções. 
(N. do T.: tradução do excerto do tradutor)
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estávamos presentes.               

«Bem, se não conseguimos encontrar nada de especial sobre a nossa posição ou a nossa  

época, então deve se haver algo de especial na nossa movimentação.» Newton e todos os outros 

grandes físicos clássicos acreditavam que a velocidade da Terra no espaço constituía um «sistema 

de referência privilegiado»14. É exatamente esta a designação utilizada. Albert Einstein, que durante 

toda a sua vida criticou avidamente os preconceitos e os privilégios, considerou que esta física 

«absoluta» não era mais que um fragmento do passado, um chauvinismo terrestre progressivamente 

desacreditado.  Segundo  o  seu  ponto  de  vista,  as  leis  da  Natureza  eram  as  mesmas 

independentemente da velocidade ou do sistema de referência do observador. Partindo deste aspeto, 

Einstein  desenvolveu  a  Teoria  Especial  da  Relatividade.  As  suas  consequências  são  bizarras, 

parecendo contrariar excessivamente a intuição e o senso comum – mas apenas a altas velocidades. 

Múltiplas observações cuidadosas revelaram que a sua teoria justamente famosa é uma descrição 

precisa de como o mundo funciona.  O nosso senso comum e as  nossas  intuições  podem estar 

equivocados. As nossas preferências não contam para nada. Não vivemos num sistema de referência 

privilegiado.

Uma das consequências da relatividade especial é a dilatação do tempo – a desaceleração do 

tempo à medida que um objeto se aproxima da velocidade da luz. Ainda se debate se esta dilatação 

do tempo aplica-se apenas a relógios e a partículas elementares – e, presumivelmente, também a 

ritmos circadianos e outros de plantas, animais e micróbios – mas não aos relógios biológicos do ser 

humano.  É-nos sugerido que foi  concedida  à  nossa espécie  uma imunidade especial  às  leis  da 

Natureza,  as  quais  devem, segundo esta  hipótese,  estabelecer  a  distinção entre  aglomerados de 

matéria merecedores desta imunidade dos não merecedores (na realidade, as provas que Einstein 

apresentou para a teoria especial da relatividade especial não valorizam tais distinções). A ideia de 

que os seres humanos são exceções à regra é apenas mais uma forma da noção da criação especial.

«Então, se a nossa posição, época, movimentação e o nosso mundo não são únicos, talvez o  

ser humano seja. Somos diferentes dos outros animais. Fomos criados especialmente. A devoção  

especial do Criador do Universo é evidente em nós.» Esta posição foi defendida com fervor tanto 

por  motivos  religiosos,  como  por  outras.  Contudo,  em  pleno  século  XIX,  Charles  Darwin 

demonstrou  convincentemente  como uma espécie  pode evoluir  para  outra  através  de  processos 

completamente naturais,  os  quais  se  resumem à preservação as  hereditariedades  favoráveis  e  a 

rejeição das não favoráveis, um processo cruel da Natureza. «O Homem, na sua arrogância, julga-se 

uma grande obra, digna da interposição de uma divindade,» Darwin escreveu, telegraficamente, no 

seu caderno de notas. «Seria mais humilde e mais verdadeiro, creio eu, considerá-lo criado a partir 

dos  animais.»  As ligações  intimas  e  profundas  que  os  seres  humanos  partilham com as  outras 

14 Um sistema de referência não corresponda necessariamente a um sistema de coordenadas para determinar a posição e a orientação 
de um objeto. Refere-se ao registo e medição das grandezas físicas (posição, velocidade, aceleração, forças gravitacionais, entre 
outras). Cada observador escolhe um referencial para realizar as suas medições e estipular as suas conclusões. (N. do T.)
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formas de vida da Terra foram comprovadas, efetivamente, nos finais do século XX, através da 

nova ciência biológica molecular.

EM CADA ÉPOCA,  os chauvinismos autocomplacentes são postos em causa  numa outra 

arena do debate científico – por exemplo, neste século, tentou-se entender a natureza da sexualidade 

humana,  a  existência  de  uma  mente  subconsciente  e  o  facto  de  muitos  males  psiquiátricos  e 

«defeitos» de carácter terem uma origem molecular. Mas não ficaram por aqui:

«Mesmo que tenhamos alguma proximidade genética com alguns animais, continuamos a ser  

diferentes  –  não  apenas  em  grau,  mas  em  espécie  –  no  que  realmente  conta:  raciocínio,  

autoconsciência,  fabrico  de  ferramentas,  ética,  altruísmo,  religião,  linguagem,  nobreza  de  

carácter.» Mesmo que o ser humano possua traços que o diferenciam de outros animais, e vice-

versa, – de outra forma, como conseguiríamos distinguir uma espécie de outra? – a singularidade do 

ser humano é exagerada, por vezes, a níveis ridículos. Os chimpanzés raciocinam, têm consciência 

de si,  constroem ferramentas,  manifestam devoção,  e por ai  em diante.  Os chimpanzés e o ser 

humano partilham 99,6% dos seus genes ativos (Ann Druyan e eu delineámos as evidências no 

nosso livro, Sombras de Antepassados Esquecidos.).

No âmbito a cultura popular, uma posição completamente oposta também pode ser adotada, 

embora  também  seja  impulsionada  pelo  chauvinismo  humano  (juntamente  com  a  falta  de 

imaginação):  os contos infantis e os desenhos animados criam animais que falam, animais com 

roupa, a viver em casas, a usar garfos e facas. Os três ursos dormem em camas. A coruja e o gatinho 

vão para o mar num lindo barco verde-ervilha. As mães dinossauro abraçam as crias. Os pelicanos 

entregam  o  correio.  Os  cães  guiam  carros.  Uma  minhoca  apanha  um  ladrão.  Os  animais  de 

estimação têm nomes de pessoas. Bonecas, quebra-nozes, chávenas e pires dançam e têm opiniões. 

O prato  foge com a  colher.  Na coleção  Thomas,  the  Tank Engine  (Tomás,  a  Locomotiva),  até 

locomotivas e vagões antropomórficos são retratados de um modo encantador. Independentemente 

do objeto dos  nossos  pensamentos,  seja  este  animado ou inanimado,  temos a  tendência  de lhe 

atribuir características humanas. Não conseguimos evitá-lo. As imagens surgem com facilidade na 

nossa mente. As crianças têm um carinho evidente por  elas.

Quando se costuma falar  em céus  «ameaçadores»,  em mares  «bravos»,  que  os  diamantes 

«resistem» a riscos, que a Terra «atrai» um asteroide, ou que um átomo está «excitado», estamos 

mais uma vez a ser atraídos por uma perspetiva animista do mundo. Estamos a reificar. Um nível  

antigo do nosso pensamento concede vida, paixões e previdência à natureza inanimada.

A ideia  de  que  a  Terra  possui  uma  consciência  própria  tem-se,  recentemente,  vindo  a 

desenvolver à margem da hipótese «Gaia». Esta crença era comum entre os antigos Gregos e os 

primeiros  Cristãos.  Orígenes  questionava-se  se  «a  Terra  também,  segundo  a  sua  natureza,  é 

responsável por algum pecado.» Muitos antigos académicos pensavam que as estrelas tinham vida 

própria. Era esta a posição de Orígenes, de S. Ambrósio (mentor de S. Agostinho) e, de uma forma 
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mais cabal, até de S. Tomás de Aquino. A posição da escola de filosofia do Estoicismo quanto à 

natureza do Sol foi defendida por Cícero, no século I A.C.: «Visto que o Sol se assemelha aos fogos 

contidos nos corpos das criaturas vivas, conclui-se que este deve também estar vivo.»

No geral, parece que estas atitudes animistas têm vindo a ser propagadas recentemente. Num 

inquérito de 1954, feito à população americana, 75% das pessoas que participaram no inquérito 

diriam que o Sol não estava vivo; em 1989, apenas 30% apoiaria uma premissa  tão  precipitada. 

Quando posta a possibilidade de um pneu de um automóvel conseguir sentir alguma coisa, 90% dos 

inquiridos responderam que não, mas este número caiu para 73%, em 1989.

Aqui verificamos um defeito – sério, em algumas circunstâncias – na nossa capacidade de 

compreensão  do  mundo.  Parece  que  nos  vemos  forçados  a  projetar  a  nossa  própria  natureza, 

caracteristicamente  e  indiscriminadamente,  na  Natureza.  Embora  possa  originar  uma  visão 

progressivamente distorcida da realidade, este defeito possui uma grande virtude – esta projeção é a 

condição prévia essencial para a existência da compaixão.

«Pronto, pode ser que, afinal de contas, não somos nada de especial. Por mais humilhante  

que  seja,  talvez  tenhamos  um grau  de  parentesco  com os  macacos,  mas  ao  menos  somos  os  

melhores exemplos de inteligência no Universo, à exceção de Deus e os seus anjos.» Escreve-me 

um correspondente: «Segundo a minha experiência, tenho a certeza absoluta disto. Não existe vida 

consciente em nenhum outro lugar no Universo. A humanidade regressa, pois, ao seu legítimo lugar 

como centro do universo.» Contudo, por parcial influência da ciência e da ficção científica, hoje em 

dia,  a  maior  parte  das  pessoas,  nos  Estados  Unidos,  rejeita  esta  premissa  –  por  razões 

essencialmente afirmadas pelo antigo filósofo grego Crisipo de Solis: «Seria um ato de loucura e de 

arrogância, qualquer ser humano, em existência, acreditar que não existe nada no mundo superior a 

ele próprio.»

Mas o simples  facto  é  que ainda  não encontrámos vida extraterrestre.  Ainda estamos  nos 

primeiros passos de observação. A questão está em aberto. Se tivesse que adivinhar, – tendo em 

consideração a  nossa  longa sucessão  de  chauvinismos fracassados  – diria  que o  Universo está 

repleto de seres muito mais inteligentes e avançados que nós. Mas é claro que posso sempre estar  

errado. No melhor dos casos, uma conclusão destas funda-se num argumento de plausibilidade, 

oriundo do número de planetas em existência, a ubiquidade da matéria orgânica, as enormes escalas 

temporais que permitem que a evolução aconteça, entre outros fatores. Não é uma demonstração 

científica.  Esta  questão  é  das  mais  fascinantes  da  ciência.  Como  é  descrito  neste  livro,  só 

recentemente é que se desenvolveram as ferramentas para a abordarmos seriamente.

Então e relativamente à  questão da possibilidade de sermos capazes  de criar  inteligências 

superiores às nossas? Os computadores executam operações matemáticas de rotina que nenhuma 

pessoa consegue manusear sem ajuda. Superam campeões mundiais de damas e grandes mestres de 

xadrez, replicam e percebem várias línguas, produzem pequenos contos apresentáveis e também 
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conseguem construir composições musicais, adaptam-se quando cometem erros, e pilotam navios, 

aviões  e  naves  espaciais  de  forma  competente.  As  suas  capacidades  são  aperfeiçoadas 

progressivamente. São cada vez mais pequenos, mais rápidos e mais  baratos. Em cada ano que 

passa, a maré do avanço científico avança progressivamente sobre a ilha da unicidade do intelectual 

humano,  pondo os  seus  náufragos  em apuros.  Se,  numa etapa  tão  primária  da  nossa  evolução 

tecnológica,  conseguimos  vir  tão  longe  ao  criarmos  inteligência  feita  de  silício  e  metal,  que 

conseguiremos alcançar  nas  décadas  e  séculos  que seguirão?  Que acontecerá quando máquinas 

inteligentes forem capazes de produzir máquinas ainda mais inteligentes?

TALVEZ A INDICAÇÃO MAIS CLARA de que a  busca por  uma posição privilegiada 

imerecida  para  os  seres  humanos  nunca  será  completamente  abandonada  é  o  que  os  físicos  e 

astrónomos chamam de Princípio Antrópico. Embora, Principio Antropocêntrico seja um nome mais 

apropriado.  Surge  de  várias  formas.  O  Princípio  Antrópico  «Fraco»  denota  que,  se  as  leis  do 

Universo e as constantes físicas – a velocidade da luz, a carga elétrica de um eletrão, a constante 

gravitacional universal, ou a constante de Planck, da quântica mecânica – fossem diferentes, os 

eventos  que  levaram  à  origem  do  Homem  nunca  se  teriam  sucedido.  Segundo  outras  leis  e 

constantes, os átomos não se teriam conseguido manter unidos, as estrelas evoluiriam demasiado 

depressa para que nos planetas circundantes houvesse tempo suficiente para o desenvolvimento da 

vida, os elementos químicos que compõem a vida nunca teriam sido gerados, e assim adiante. Leis 

diferentes, resultados diferentes (os quais podem englobar a inexistência do ser humano).

Não há controvérsia em relação ao Principio Antrópico Fraco: se pudéssemos alterar as leis e 

as constantes da Natureza, isso daria origem a um Universo muito diferente – em muitos casos, um 

universo incompatível com a vida.15 O simples facto da nossa existência no Universo implica (mas 

não  impõe)  que  existem  restrições  nas  leis  da  Natureza.  Em  contraste,  os  vários  Princípios 

Antrópicos «Fortes» vão ainda mais longe: alguns dos defensores desta teoria deduzem que as leis 

da Natureza e os valores das constantes físicas foram definidos (não pergunte como ou por quem) 

com o propósito de encaminharem a eventual criação do Homem. Dizem eles, que a maioria dos 

outros  possíveis  universos  é  inóspita.  E  assim,  ressuscita  a  antiga  ideia  vangloriada  de  que  o 

Universo foi feito para nós.

Relembra-me o Dr. Pangloss, em Candido, de Voltaire, convencido que este mundo, mesmo 

com todas as suas imperfeições, é o melhor possível. É como jogar a primeira mão num jogo de 

cartas e vencer, sabendo que existem outras 54 mil quatriliões (5,4 x 1028 ) combinações possíveis 

15 O nosso universo é quase incompatível com a vida – ou pelo menos, com as condições que entendemos como 
propicias para a vida: mesmo que todas as estrelas de cem mil milhões de galáxias tivessem um planeta semelhante à 
Terra, e sem medidas tecnológicas heroicas, a vida poderia prosperar apenas em 10−37 do volume do Universo. Para 

elucidar: 0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1 do nosso universo é congénito para a vida. Estão 
trinta e seis zeros antes do 1. O resto do Universo é um vácuo frio, negro e repleto de radiação.
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que poderia  ter  recebido...e  consequentemente concluir,  estupidamente,  que existe  um deus dos 

jogos de cartas e que ele me favorece, um deus que ordenou as cartas e baralho-as, estando a minha 

vitória  determinada  desde  o  Inicio  dos  Tempos.  Desconhecemos  o  número  exato  de  jogadas 

vencedoras no baralho cósmico, quantos outros universos, leis da Natureza e constantes físicas que 

podem levar à criação da vida e de inteligência, e, por ventura, até a ilusões de autoimportância.  

Tendo em conta que sabemos praticamente nada sobre como o Universo foi feito – ou sequer se foi 

construído –, é difícil de explorar estas noções produtivamente.

Voltaire interrogava-se: «Porque é que as coisas existem?»; a formulação de Einstein teve o 

propósito de levantar a questão se Deus teve alguma escolha na criação do Universo. Porém, se o 

Universo é infinitamente antigo – se o Big Bang,  de há 15 mil milhões de anos, é o mais recente 

ponto referência numa série infinita de contrações e expansões cósmicas –, então este nunca foi 

criado e questionarmo-nos quanto ao porquê da natureza do Universo é inútil.

Por outro lado, se o Universo tem uma idade finita, porque é que é como é? Porque não lhe foi 

atribuído uma natureza diferente? Que leis da Natureza são compatíveis? Será que existem leis 

universais que especificam estas ligações? Será possível descobri-las? De todas as leis da gravidade 

concebíveis,  quais  são  as  que  podem coexistir  simultaneamente  com as  leis  de  física  quântica 

concebíveis que provam a existência de matéria macroscópica? Serão todas as leis que concebemos 

possíveis, ou será que existe um número restrito que pode, de alguma forma, tornar-se real? Como é 

óbvio, não fazemos a mínima ideia de como determinar que leis da Natureza são «possíveis» e 

quais não são. Simultaneamente, também não temos senão a noção mais rudimentar dos tipos de 

correlações «permitidas» entre estas mesmas leis.

A lei de gravitação universal de Newton, por exemplo, específica que a força gravitacional que 

atraí dois corpos, mutuamente, é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre estes. 

Uma pessoa pesa um quarto do seu peso habitual, se se encontrar a uma distância que corresponde 

ao dobro da distância entre o centro da Terra e a sua superfície; a uma distância 10 vezes superior, 

passará a pesar apenas um centésimo do seu peso normal, etc. É esta lei do inverso do quadrado que 

permite a ocorrência das delicadas órbitas eclípticas dos planetas à volta do Sol – e também permite 

as  trajetórias  minuciosas  necessárias  para  as  nossas  naves  espaciais  interplanetárias.  Se  r é  a 

distância entre os centros de duas massas, dizemos que as forças gravitacionais variam segundo 1/

r 2 .

Mas se o expoente fosse diferente – se a lei gravitacional fosse 1/ r 4 , e não 1/ r 2  – as órbitas 

nunca se fechariam; no decurso de milhares de milhões de revoluções, os planetas iriam descrever 

um movimento em espiral, aproximando-se do Sol, até serem consumidos pelos seus fogos intensos 

ou  afastando-se,  até  se  perderem  nas  profundezas  interestelares.  Se  o  Universo  tivesse  sido 

construído segundo a lei da quarta potência inversa (1/ r 4 ), em vez da lei do inverso do quadrado, 
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não restava muito tempo até que deixassem de existir planetas habitáveis para os seres vivos.

Com todas as possíveis leis de força gravitacional, como é que temos a sorte de viver num 

universo que abriga uma lei consistente com a vida? Em primeiro lugar, temos esta «sorte» porque, 

se não a tivéssemos, não estaríamos cá para colocar a questão. Não é nenhum mistério que seres 

inquisitivos, que evoluem em planetas, podem ser encontrados apenas em universos que admitam 

planetas. Em segundo lugar, a lei do inverso do quadrado não é a única constante estável com 

milhares de milhões de anos. Qualquer lei de potência com uma força menor a 1/ r 3  (1/ r 2,99 ou 1/r, 

por  exemplo)  manterá  um  planeta  na  proximidade de  uma  órbita  circular,  mesmo  que  seja 

«empurrado».  Frequentemente,  temos  a  tendência  para  esquecer  a  possibilidade  de  que  outras 

possíveis leis da Natureza podem ser compatíveis com a vida.

Porém, existe  um outro ponto a  destacar:  não é  por  acaso que existe  a lei  do inverso do 

quadrado da gravitação. Quando a teoria de Newton é compreendida segundo a mais abrangente da 

teoria da relatividade geral, reconhecemos que o expoente da lei da gravidade é de 2, pois vivemos 

num  universo  com  três  dimensões  físicas.  Nem  todas  as  leis  gravitacionais  estão  livremente 

disponíveis  e  acessíveis  a  um Criador.  Mesmo  quando  fornecido  com um número  infinito  de 

universos  tridimensionais,  para  um grande  deus  se  entreter  a  brincar,  a  lei  gravitacional  teria 

obrigatoriamente  de  ser  a  lei  do  inverso  do  quadrado.  Podemos  dizer,  então,  que  a  gravidade 

Newtoniana não é uma faceta acidental do nosso universo, mas sim uma faceta necessária.

Segundo a teoria  de relatividade geral,  a  gravidade  acontece devido à  dimensionalidade e 

curvatura  do  espaço.  Quando se fala  sobre  a  gravidade,  referimo-nos a  ondulações  no espaço- 

-tempo. Tentar compreender este facto não é assim tão aparentemente óbvio,  chegando até a ir 

contra algumas noções de senso comum. Mas após uma examinação mais profunda, os conceitos de 

massa e de gravidade não estão separados, são ramificações da geometria subjacente do espaço-

tempo.

Pergunto-me se algo assim não é geralmente aplicável a todas as hipóteses antrópicas. As leis e 

constantes físicas, das quais estamos dependentes, não são mais que membros de uma categoria, 

possivelmente vasta, de outras leis e constantes – sendo algumas destas mesmas leis e constantes 

compatíveis com um modo de vida. Frequentemente, não desvendamos – ou simplesmente, não 

conseguimos desvendar – que realidade estes outros universos permitem. Para além deste facto, 

nem todas as escolhas arbitrárias de uma lei da Natureza ou de uma constante física podem ser 

acessíveis, nem mesmo para um criador de universos. A nossa compreensão de quais leis e quais 

constantes estão disponíveis é, na melhor das hipóteses, fragmentária.

Adicionalmente, não temos acesso a nenhum destes universos alternativos hipotéticos. Não 

existe um método experimental segundo o qual possamos testar as hipóteses antrópicas. Mesmo que 

estes universos existissem sob um controlo firme de teorias bem consagradas – como a mecânica 
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quântica e a gravitação –, não haveria maneira de certificarmo-nos que existem teorias melhores, 

que rejeitam a ideia de universos alternativos. Até essa altura chegar, se chegar de todo, julgo que é 

prematuro  investir  no  Principio  Antrópico  como  argumento  para  o  antropocentrismo  e  a 

singularidade humana.

Para terminar, mesmo que, porventura, o Universo tivesse sido criado intencionalmente para 

que  a  vida  e  a  inteligência  emergisse,  ainda  há  a  possibilidade  de  existirem outros  seres  em 

inúmeros outros mundos. Se assim for, o facto de habitarmos em um dos poucos universos que 

permite a difusão da vida e da inteligência deve ser uma triste consolação para os antropocentristas.

Há algo incrivelmente tacanho na maneira como o Principio Antrópico é formulado. É verdade 

que apenas certas leis e constantes da natureza são consistentes com o nosso tipo de vida. Porém, 

pelo mesmo princípio, estas mesmas leis e constantes são, em essência, necessárias para criar uma 

rocha. Sendo assim, porque não se fala de um universo feito especificamente para que as rochas 

possam um dia existir? Porque não se debatem os Princípios Líticos fortes e fracos? Se as rochas 

pudessem filosofar, creio que o Princípio Lítico seria referente às fronteiras intelectuais.

Presentemente, estão a ser formulados modelos cosmológicos em que o Universo inteiro não é 

nada de especial. Andrei Linde, um físico que já pertenceu ao Instituto de Física de Lebedev, em 

Moscovo, e que está atualmente a exercer funções na Universidade de Stanford, incorporou o nosso 

conhecimento atual das forças nucleares fortes e fracas,  e de física quântica num novo modelo 

cosmológico. Linde prevê um Cosmos extenso, muito maior que o nosso Universo – possivelmente 

expandindo-se  infinitamente  em  termos  espaciais  e  temporais  –,  estende-se  além  dos  míseros 

(aproximadamente) 15 mil milhões de anos-luz de raio e 15 mil milhões de anos de idade, segundo 

a nossa conceção. Tal  como no nosso universo,  neste  Cosmos existe  uma espécie  de penugem 

quântica, em que pequenas estruturas – muito mais pequenas do que um eletrão – se formam, se 

reorganizam  e  se  dissipam  por  todo  o  espaço.  Tal  como  aqui,  as  oscilações  em  espaços 

absolutamente vazios originam pares de partículas elementares – um eletrão e um positrão,  por 

exemplo.  Na espuma das  bolhas  quânticas,  a  vasta  maioria  destas  estruturas  existe  a  um nível 

submicroscópico.  Mas  uma  pequeníssima  fração  infla,  cresce  e  alcança  uma  universalidade 

respeitável. Contudo, estão tão distantes de nós – mais distantes que os 15 mil milhões de anos-luz 

que constituem nossa a escala universal convencional – que, se de facto existirem, parecerão ser 

completamente inacessíveis e indetetáveis.

A  maioria  destes  outros  universos  chega ao limite  do seu tamanho e  entram em colapso, 

contraem-se até certo ponto e desaparecem para sempre. Outros oscilam. E outros ainda estendem-

se sem fim. Universos diferentes requerem leis da natureza diferentes. Segundo Linde, vivemos 

num destes universos – um universo onde as leis da física são favoráveis para o desenvolvimento, 

para a inflação, para a expansão, para a existência de galáxias, estrelas,  mundos e para a vida. 

Julgamos que o nosso universo é único, mas não é mais que um entre um número indefinível – 
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possivelmente infinito – de universos igualmente válidos, independentes e isolados entre si. Em 

alguns  destes  universos  haverá  vida,  noutros  não.  De acordo  com esta  perspetiva,  o  Universo 

observável é um lugar isolado e recém-formado de um Cosmos muito mais vasto, indefinidamente 

antigo e inobservável na sua totalidade. Se este pensamento estiver correto, até mesmo o nosso 

orgulho residual, empalidecido, de viver no único universo, é-nos negado.16

Contrariamente às provas atuais, talvez um dia possamos conceber um meio de espreitar para 

o  interior  de  universos  adjacentes,  com leis  da  natureza  muito  diferentes  das  nossas,  e  então 

veremos  que  outros  fenómenos  são  possíveis.  Ou  talvez  o  oposto  aconteça.  Pode  ser  que  os 

habitantes de um universo adjacente tentem espreitar  para o nosso.  Obviamente,  no que toca a 

especulações desta natureza, estamos a exceder os limites do nosso conhecimento atual. Mas, se 

algo semelhante ao Cosmos de Linde for possível, então – espantosamente – aguarda-nos ainda 

outra despromoção devastadora.

As nossas capacidades estão ainda muito longe de permitir-nos podermos criar universos. As 

ideias contidas no Princípio Antrópico Forte não são suscetíveis de serem alteradas com novas 

provas  (embora  a  cosmologia  de  Linde  possua  algumas  características  suscetíveis  a 

experimentação).  Excluindo  a  existência  de  vida  extraterrestre,  se  as  presunções  de 

autocomplacência,  quanto  à  centralidade,  refugiaram-se  num  bastião  invulnerável  à 

experimentação, então a sucessão de batalhas científicas contra o chauvinismo do Homem parecem 

ter sido vencidas, na sua grande maioria.

É  REVELADO  QUE  O  PONTO  DE  VISTA DURADOURO,  resumido  pelo  filósofo 

Immanuel Kant, de que «sem o Homem...toda a criação seria selvagem, algo vão e sem fim», não 

passa senão de idiotice complacente. O Princípio da Mediocridade parece ser aplicável a todas as 

nossas circunstâncias. Não havia modo de antecipar que as provas contra a ideia de que os seres 

humanos têm um papel central no Universo seriam, tão repetida e minuciosamente, incompatíveis. 

Mas grande parte  dos  debates  já  foram resolvidos  decisivamente  a  favor  de  uma posição  que, 

embora dolorosa, pode ser resumida numa única frase: Não nos foi concedido o papel principal no 

drama cósmico.

Talvez tenha sido concedido a outros. Talvez não tenha concedido a ninguém. Seja como for, 

temos boas razões para sermos humildes.                                                                     

16 Na presença de tais ideias, as palavras são insuficientes. Uma locução alemã da palavra Universo é das All (o Todo), 
o que assegura a inclusão inconfundivelmente. Pode dizer-se que o nosso universo pertence a um «Multiverso», mas 
prefiro usar o termo «Cosmos» quando abordo o todo e uso o termo «Universo» para o único universo que podemos 
conhecer.
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