M UM DIA DA PRIMAVERA PASSADA DO HEMISFÉRIO NORTE, O ra-

dioastrônomo Frank Drake, retornou ao observatório de
Green Bank, na Virgínia Ocidental, no leste dos Estados
Unidos, para repetir a busca pioneira que fizera ali
mesmo, em 1960, quando era um pesquisador de 30
anos. Green Bank tem o maior radiotelescópio direcionável do mundo - uma antena com prato de 100 metros de
diâmetro. Drake queria apontá-lo para duas estrelas do tipo do Sol
que observara havia 50 anos: Tau Ceti e Epsilon Eridani, ambas a
pouco mais de 10 anos-luz da Terra.
A intenção de Drake, agora um astrônomo com a maturidade
dos 80 anos, era constatar se poderia detectar transmissões de rádio
de alguma eventual civilização em torno desse par estelar. A iniciativa foi um ato cerimonial relacionado à busca pioneira do programa
Search for Extraterrestrial Intelligence (Seti, na sigla em inglês),
para detecção de eventual vida inteligente fora da Terra.
Quando jovem, Drake tinha enorme
expectativa de identificar um cosmos cantarolando no equivalente extraterrestre
dos bate-papos via rádio, com walkietalkies. Agora, no entanto, Drake não esperava qualquer surpresa em Tau Ceti ou
Epsilon Eridani. O Grande Silêncio, como
alguns astrônomos chamam a ausência
de comunicações extraterrestres, permanece imutável após cinco décadas de
buscas. Mas também permanece imutável
a convicção de Drake de que tudo é apenas
uma questão de tempo.
"Há meio século a busca durou dois
meses - 200 horas de observação em
Green Bank", relata Drake, que agora é
porta-voz emérito do Seti Institute em
Mountain View, na Califórnia. "Quando voltei esse ano, eles me
deram uma hora para repetir o experimento. O que se mostrou
muito tempo. O trabalho todo levou apenas oito décimos de segundo - quatro décimos de segundo cada estrela! E a busca foi muito
melhor. Observei as estrelas em uma banda de frequência muito
mais larga e com sensibilidade superior e em mais canais, tudo em
oito décimos de segundo. Isso mostra o ponto em que estamos. E a
taxa de aperfeiçoamento ainda não se desacelerou."
De fato, o poder de processamento dos computadores praticamente dobrou a cada dois anos nos últimos 50 anos. Drake e outros

Em poucas décadas, avanços no poder de computação permitirão aos astrônomos esquadrinhar estrelas suficientes em nossa galáxia para ter uma
chance razoável de detectar um sinal

de uma civilização extraterrestre. As
notícias sobre a descoberta de um sinal ET alcançará o público quase imediatamente. A conspiração para esconder ou suprimir a evidência de uma

cientistas do Seti acreditam que, em cerca de 30 anos, avanços computacionais permitirão esquadrinhar em frequências desejáveis
parte das 200 bilhões de estrelas em nossa galáxia para termos uma
chance razoável de encontrar um sinal de uma civilização extraterrestre. "Meu palpite - e 'palpite' é a palavra certa - é que o número
de civilizações detectáveis em nossa galáxia seja agora de 10 mil",
estima Drake. "Isso significa que uma a cada milhão de estrelas tem
uma civilização detectável". A estimativa dele assume um tempo de
vida médio de cerca de 10 mil anos para uma civilização tecnológica. "Em 20 ou 30 anos, seremos capazes de olhar para 10 milhões de
estrelas. Esse é o desafio, mesmo que seja baseado em um palpite."
Drake pode estar sendo conservador, avalia Seth Shostak astrônomo sênior do Seti Institute. "Se o experimento dele tiver mérito,
será bem-sucedido dentro de duas ou três décadas", prevê. "Se não
tem, então há algo fundamentalmente errado em nossas suposições. Se tiver de ocorrer, ocorrerá logo."
Drake e Shostak podem, obviamente,
estar completamente errados. Não é difícil encontrar astrônomos que fixam o
número de civilizações em nossa galáxia
em um - a nossa própria. Mas se Drake e
Shostak não se equivocam - se estivermos a poucas décadas de descobrir que
não estamos sozinhos no Universo, o
que acontecerá? O que acontecerá depois
de detectarmos um sinal de uma inteligência alienígena? Poderíamos traduzir a
mensagem? Qual a probabilidade de a
mensagem conter algum conhecimento
que transformaria nossa cultura? Seria
perigoso responder e revelar nossa existência a seres de outros mundos?
Uma coisa que definitivamente não
acontecerá se os cientistas do Seti descobrirem um sinal é
algum tipo de censura do governo ou qualquer conspiração
para acobertar o fato. O mundo saberá das notícias quase de
imediato. Shostak está certo disso. Assim também está Jill
Tarter, diretora do centro de pesquisa do Seti Institute. Eles
sabem exatamente como os eventos se desdobrarão quando
afinal encontrarem um sinal, porque em uma manhã de junho,
há 13 anos, pensaram ter encontrado um.
Aconteceu às seis da manhã. Jill estava em Green Bank observando quando o sinal chegou. Na verdade, era um amon-

inteligência alienígena seria impossível.
0 conteúdo do sinal pode nunca ser
decifrado. A suposição de que a matemática ou a física serviriam como língua comum entre civilizações pode ser

equivocada. Revelar nossa existência
para o Universo atrairia a atenção de
alienígenas hostis? Esses medos, provavelmente, não têm fundamento, apesar
dos avisos de cientistas famosos.

toado de sinais em frequências discretas, com espaçamento
uniforme entre elas, que parecia com um pente, quando ordenadas num gráfico. "Era claramente um sinal projetado", diz
ela. Jill e seus colegas, em Green Bank, seguiram os protocolos
para descartar os falsos alarmes. Eles moveram o telescópio
para longe da estrela e o sinal sumiu. Eles apontaram para a
estrelai novamente, e o sinal retornou. Em situação normal,
eles verificariam a origem exata do sinal com outro telescópio,
localizado em Woodbury, na Geórgia, no sul dos Estados
Unidos. Mas um raio havia atingido esse equipamento e destruído seu disco rígido.
"O equipamento estava na zona rural da Geórgia, e levou três
dias para o FedEx chegar lá com uma peça de reposição", relembra
Jill. "Nesse intervalo, tínhamos tempo de telescópio na Virgínia Ocidental" - as observações do Seti quase sempre pegam carona em
outras pesquisas astronômicas - "e iríamos usá-lo. Sem nosso segundo sítio, a única coisa que poderíamos fazer era apontar repetidas vezes para duas estrelas diferentes", detalha ela.
Jill, que havia planejado retornar para casa na Califórnia naquela tarde, cancelou seu voo e deixou uma mensagem para Chris
Neller, sua assistente em Mountain View, para contar a ela sobre as
mudanças nos planos. Ao fim da tarde, a estrela que ela pensava ser
a fonte do sinal começou a sumir no horizonte. Foi quando Jill e sua
equipe perceberam que alguma coisa estava errada. Embora a estrela estivesse se pondo, o sinal parecia estar subindo. O sinal, por
fim foi determinado, estava vindo de um telescópio da Nasa, o Solar
and Heliospheric Observatory, ou Soho.
BELO ALARME FALSO

o P E R Í O D O D E E X C I T A Ç Ã O pelo recebimento do sinal,
ninguém se lembrou de ligar para o escritório em Mountain View
para dizer que todo o episódio tinha sido um alarme falso. Enquanto isso, Ann Drayan, a viúva de Carl Sagan, havia ligado, por
acaso, para Mountain View para falar com Tarter sobre algo não
relacionado ao episódio. Neller disse a Drayan que Tarter estava
atrasada no observatório Green Bank estudando algo que parecia
ser um sinal de uma civilização extraterrestre. Imediatamente,
Drayan ligou para William J. Broad, repórter de ciência do New
York Times e Broad ligou para Shostak para confirmar a história
"A beleza de um alarme falso é que você vê o que realmente
acontece", diz Shostak. "Não é mais teórico. Não um falso alarme
que dura cinco minutos, durante boa parte do dia você pensa que é
isso mesmo. Você tem esses protocolos todos, mas o que realmente
acontece? As pessoas não seguem protocolos. Não é que as pessoas
fazem algo prejudicial ou malevolente - você está tão absorto na excitação do momento, e a mídia está ligando para você, as pessoas
mandam e-mails para os amigos."
No evento de um sinal que sobreviva ao escrutínio inicial sinal que é rapidamente verificado por um segundo observatório - os astrônomos que fizeram a descoberta mandariam um
telegrama da União Astronômica Internacional (IAU) - agora
por e-mail - para observatórios do mundo todo. Astrônomos
usam os telegramas da IAU para notificar uns aos outros sobre
observações sensíveis ao tempo: supernovas, cometas ou surtos
de radiação gama. Jill diz que uma observação do Seti seria tratada como qualquer outra descoberta astronômica. "Se algo
como isso acontecesse, gostaríamos que todos que pudessem
registrar o sinal registrassem mesmo, e que as pessoas olhassem para a direção do sinal com diferentes equipamentos, checando diferentes frequências, para tentar descobrir o que ele é."
DURANTE TODO

VERIFICANDO A MENSAGEM

os C I E N T I S T A S D O S E T I A C H A M Q U E S A B E M , em termos gerais, como
um sinal ET pareceria. Para se destacar como sinal obviamente
artificial contra um pano de fundo de emissões cósmicas naturais de rádio, o sinal teria de ser fino, com alta energia empacotada em poucas frequências. Fenômenos naturais como pulsares e gases interestelares emitem sinais de rádio em muitas frequências diferentes. Se um observatório recebesse um sinal de
banda estreita vindo de uma distância astronômica, a fonte
seria, quase que certamente, artificial.
De acordo com protocolos voluntários e não cerceadores adotados por pesquisadores do Seti no mundo todo, se os astrônomos da IAU confirmarem que um sinal é genuíno, notificariam
as Nações Unidas e vários líderes mundiais. Jill diz também que
alguns generosos patrocinadores do Seti receberiam discretas ligações de agradecimento. Nesse ponto, os astrônomos que fizeram a descoberta seriam livres para convocar uma entrevista coletiva - se a história ainda não tivesse vazado. Mas mesmo essas
pequenas restrições, provavelmente, não seriam cumpridas. "Os
protocolos são apenas uma boa ideia", diz Shostak. "Eles são
como os sinais vermelhos do trânsito em Nápoles, na Itália", ironiza. "Eles são sugestões."
O que acontecerá depois? Um triunfante anúncio, seguido por
manchetes? Pânico? Celebrações New Age pela harmonia galáctica?
Provavelmente nenhuma dessas opções, exceto pelas manchetes, se
Douglas Vakoch estiver certo. Psicólogo por formação, Vakoch tem
uma sala do lado oposto da de Jill no Seti Institute e deve ter o trabalho mais incomum do mundo: diretor de composição de mensagens interestelares.
"Ainda que possamos ser capazes de detectar que existe um
sinal que, ao menos inicialmente, parece inequivocamente artificial, suspeito que mesmo essa alegação seria questionada", avalia.
"Haveria muitas pessoas tentando encontrar explicações naturais. Penso que a suposição de que um dia alguém vai anunciar
que descobriu uma inteligência extraterrestre é uma falácia, pois
haverá muito mais ambiguidade no processo. Pode ser semelhante ao que foi considerado uma alegação plausível sobre a evidência de fósseis em meteoritos marcianos - suficientemente interessante para ser considerado, mas agora olharemos para isso
com mais cuidado nos próximos meses."
Mesmo se o sinal for confirmado como uma autêntica transmissão de uma civilização extraterrestre é improvável que os astrôno-

mos sejam capazes de extrair qualquer informação dela por muitos
anos. Os instrumentos do Seti foram projetados para procurar por
pulsos de rádio em banda estreita, periódicos e estacionários ondas poderosas o suficiente para ser detectáveis por muitos anosluz. O pulso por si só não produziria nenhuma informação a não ser
sua natureza artificial. Qualquer conteúdo da mensagem estaria,
provavelmente, na forma de mudanças na amplitude ou frequência
e confinada no pulso. Mesmo um grande radiotelescópio precisaria
esquadrinhar repetidamente uma pequena área do céu para construir o pulso do sinal acima do ruído de fundo em rádio. Ao fazer
isso, faria também uma média das modulações em escalas temporais mais finas que poderiam conter uma mensagem. Para resolver
essa mensagem, seria necessário ter uma antena muito mais poderosa que a maior antena da Terra, o radiotelescópio de Arecibo, em
Porto Rico, com prato de 305 metros de diâmetro.
"Você precisaria de algo da ordem de 10 mil vezes maior que
Arecibo", considera Shostak. Em vez de um disco único como esse,
um radiotelescópio provavelmente consistiria em muitas antenas
menores espalhadas por uma grande área e ligadas eletronicamente. Construir um instrumento como esse requer colaboração e financiamento internacionais, sem garantias de que a mensagem se o sinal contiver uma - seja, algum dia, decifrada.
RESULTADOS RUINS

os D E B A T E S P O L Í T I C O S e o tempo necessário para
construir um radiotelescópio sensível o suficiente para analisar o
sinal, anos se passariam antes que os astrônomos ou criptógrafos
pudessem começar a tentar decifrar a mensagem das estrelas.
Assim, enquanto esse primeiro contato seria uma das mais importantes descobertas científicas de todos os tempos, a falta de conhecimento adicional sobre a natureza dessa inteligência alienígena limitaria o impacto cultural imediato. A história da descoberta monopolizaria as manchetes por um tempo, mas nossa atenção coletiva se moveria para outro assunto enquanto os cientistas tentariam
traduzir a mensagem.
"Não tenho dúvidas de que o recebimento de uma mensagem como essa seria genuinamente um grande e excitante momento", considera Charles T. Rubin, filósofo político da Duquesne University, que estuda os problemas sociais levantados pela
pesquisa do Seti. "Mas não penso que ela causaria grandes mudanças culturais, porque a noção de extraterrestres é comum
em meios populares e científicos. Apenas confirmaria o que
muitos já suspeitam que seja verdade."
Se uma nação ou grupo de nações decidir construir um instruLEVANDO E M CONTA

mento que nos desse uma chance de decifrar uma mensagem extraterrestre, qual a probabilidade de que tenham sucesso? Sagan, um
dos primeiros advogados do Seti, imaginou que poderíamos receber uma enciclopédia galáctica, cheia com a sabedoria acumulada
de muitas civilizações extraterrestres avançadas. Alguns pesquisadores do Seti consideraram - e ainda consideram - que a linguagem da ciência proveria um patamar comum para a comunicação.
Kathryn Denning, antropóloga da York University, em Toronto,
Canadá, e membro do Grupo de Trabalho Pós-Detecção do Seti, é
menos confiante sobre o futuro.
"Caímos em um problema irredutível com a comunicação que
não é face a face, e esse é o problema em estabelecer um referente
linguístico", avalia Denning. "Se você e eu estivermos em uma sala,
mas falarmos idiomas diferentes, eu posso apontar para uma mesa
e dizer 'mesa' e você inferirá que 'mesa' é a minha palavra para
aquele objeto. Então, poderemos prosseguir. Essa é a maneira tradicional de aprender idiomas. Se você não estiver em contato direto,
se você não puder fazer o exercício de apontar, haverá sempre essa
questão de 'a que você está se referindo' nessas comunicações iniciais. Cientistas - físicos e matemáticos, em particular - tendem a
pensar que porque estarão lidando com as mesmas estruturas do
Universo, poderão usá-las como nossa Pedra de Roseta, por assim
dizer, e prosseguir daí - enviar para eles o valor de 'pi' e assim por
diante. Mas os antropólogos não estão tão confortáveis assim com
isso. Erros podem ocorrer logo na largada. Por exemplo, se eu der
um sinal para você - bip, bip, bip - esse sinal significa dois ou três?
Estamos contando os beeps ou os espaços? Temos suposições fundamentais intrínsecas."
John R. Elliott, pesquisador da Leeds Metropolitan University,
na Inglaterra, que estuda inteligência artificial e a estrutura da linguagem, já está se preparando para o dia em que recebermos a primeira mensagem extraterrestre. Mesmo que se prove impossível
traduzir diretamente a mensagem, é possível descobrir padrões que
Elliott suspeita serem fundamentais para todas as linguagens. Esses
padrões podem revelar algo sobre a natureza dos seres que enviaram a mensagem, particularmente como o nível de inteligência
deles se compara ao nosso.
Elliott desenvolveu um programa de computador que compara
qualquer linguagem desconhecida com uma base de dados de 60
linguagens humanas. Todas as linguagens, diz ele, compartilham o
que ele chama de elementos funcionais - palavras como "se", "e" e
"mas" - que reduzem a complexidade de uma linguagem a blocos
inteligíveis. O tamanho desses pedaços - os nomes, verbos e outras
palavras contidas entre os elementos funcionais - fornecem uma

medida de nossas habilidades cognitivas. "Isso abre uma janela em
nosso modo de assimilar informações, a forma como estruturamos
nossas sentenças", argumenta Elliot. "Mostra as restrições e vínculos sobre nós como autores inteligentes".
Elliott diz que seu programa de computador mostra que os elementos funcionais em todas as linguagens humanas são tipicamente separados por não mais que cerca de nove palavras. Supondo que
um sinal ET chegue como uma corrente binária de zeros e uns, o
programa por ele desenvolvido procurará por padrões na mensagem e tentará identificar a ocorrência de elementos funcionais.
Idealmente, o programa nos daria uma medida grosseira do QI alienígena ao comparar o intervalo médio entre nossos "se's" "e's" e
"mas's" com os deles. "Qualquer coisa acima de dez excederia a cognição humana", comenta ele. Elliott pensa
que poderia determinar se um sinal apresenta características de linguagem em
cinco dias; ele pode ser capaz de dizer se
ela contém imagens. "Do lado semântico?
Talvez nunca poderemos interpretá-la."

melhor pararmos de falar, senão os humanos saberão onde estamos e vão pisar em nós'. Não, lamento garotos, vocês, formigas, não
podem se esconder de nós!".
Drake acredita que os temores de Hawking são infundados,
em grande parte porque as viagens interestelares na prática
podem ser impossíveis, o que ele acredita responder, também, o
paradoxo de Fermi, em homenagem a Enrico Fermi, o físico italiano que primeiro comentou: se civilizações extraterrestres existem, por que ainda não as vimos? Dada a idade da galáxia e suas
200 bilhões (ou mais) de estrelas, seguramente ao menos uma civilização já teria colonizado a galáxia. Drake discorda.
Marcy acredita que o paradoxo de Fermi propõe um problema genuíno aos pesquisadores do Seti e, para isso, enxerga
apenas três soluções possíveis. "O fato
de alienígenas ainda não terem pousado aqui nos diz que eles são raros, ou
que a viagem espacial é muito difícil,
ou que simplesmente não vale a pena."
Talvez o temor de Hawking diga
mais sobre nós mesmos que sobre os
alienígenas que possamos encontrar.
VALE O RISCO?
Dada a história de nossa própria espéA L G U N S C I E N T I S T A S S U G E R E M que deveríacie, quem temeria mais o contato, humos fazer mais que esperar passivamente
manos ou extraterrestres? O projeto
por um sinal. Eles acreditam que deveríaSeti, inevitavelmente, reflete nossos
mos transmitir mensagens e deixar que
próprios sonhos e noites de terror
qualquer um que possa estar ouvindo
sobre nossa condição no Universo. Ao
saiba que estamos aqui. Na última primapostular a presença de civilizações de
vera boreal, em uma série do Discovery
outros mundos, estamos extrapolando
Channel, Stephen Hawking, da University of Cambridge, na Inglaterra, disse que transmitir mensagens sem criticamente de um único exemplo conhecido - nossa própria
saber o que há lá fora pode ser muito perigoso. Ele adverte para a e incrível existência.
possibilidade de alienígenas predadores saquearem os recursos
Realisticamente, no entanto, a busca por fazer contato será
deste e de outros mundos. "Se alienígenas nos visitassem", diz ele, "o um esforço de séculos - se nossa civilização durar tudo isso. O
resultado seria muito parecido como quando Colombo chegou à Seti é, talvez, o mais estranho e profundo experimento na hisAmérica, o que não foi nada bom para os nativos americanos."
tória de nosso mundo. Um dos pais fundadores do programa,
A comunidade Seti parece estar dividida quanto à decisão de Philip Morrison, físico no Massachusetts Institute of Technoenviar mensagens contra esperar em silêncio pelo momento certo. logy, ligou o projeto Seti à recuperação do conhecimento da
Antiguidade clássica na era medieval e da RenascenMas em qualquer caso, será tarde demais. Transmissões
ça, nO qual os escolásticos trabalharam por gerações.
de rádio e televisão estão deixando a Terra há décadas. I
A paciente transcrição dos textos antigos revelou um
love Lucy, tradicional programa de TV de décadas antemundo que tinha sido perdido e que, por fim, transriores, já passou por 10 mil estrelas", contabiliza Dan Werformou o mundo que os estudiosos pensavam conhecer.
theimer, pesquisador do Seti na University of Califórnia, em Berkeley, que ajudou a desenvolver o projeto Seti@home, que permite a
Um dia poderemos perceber que não estamos sozinhos e
qualquer um baixar o programa em um computador pessoal para que, certamente, a inteligência é comum no Universo. "Se o
ajudar no processamento de dados do projeto. Além do mais, não Seti tiver sucesso, então a inteligência surgiu em, ao menos,
há qualquer razão pela qual uma civilização extraterrestre não po- mais um lugar", avalia Shostak. "Logo, provavelmente acontederia nos localizar usando a mesma - ou até melhor - tecnologia ceu em muitos lugares. Em astronomia, os únicos números
que os astrônomos terrestres já estão empregando para encontrar
são um, dois e infinito. Portanto, se há dois, existem provavelplanetas em torno de outras estrelas. Geoffrey W. Marcy, astrônomo mente muitos mais. É como achar dois elefantes."
em Berkeley, com liderança na descoberta de dezenas de novos planetas extrassolares, diz que lá pelo fim deste século telescópios espaciais serão capazes de mapear continentes e oceanos desses mundos.
E se estaremos fazendo isso logo, é provável que uma civilização
alienígena - se existir - esteja fazendo também.
"Alienígenas que estiverem a meros mil anos à nossa frente poderiam estar ouvindo nossas conversas agora", diz Marcy. "Eles poderiam ler nossos lábios. Assim, essa coisa de atitude passiva contra
ativa não faz sentido para mim. Não podemos nos esconder - isso é
loucura! Nem mesmo as formigas podem se esconder de nós, humanos. Eu seria como aquela formiga conversando com outra: 'Ei, é

Fonte: Scientific American Brasil, São Paulo, ano 9, n. 105, p. 58-63, jan. 2011.

