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Inteligência artificial
busca autores da Bíblia

Programa de computador aponta diferentes estilos nos textos sagrados

Nos confins do Universo
Quasar a 12,9 bi de anos-luz da Terra

● Astrônomos do Observatório Europeu do Sul (ESO) desco-
briram o quasar mais distante do Universo, a cerca de 12,9
bilhões de anos-luz da Terra. Astros primitivos alimentados
por gigantescos buracos negros em seu centro, os quasares
estão entre os objetos mais brilhantes do céu, mas a enorme
distância faz com que sejam difíceis de observar. O quasar es-
tava apenas 770 milhões de anos após o Big Bang.

— Este quasar é uma importante sonda do Universo pri-
mitivo e nos ajudará a compreender como os buracos ne-
gros maciços cresceram algumas centenas de milhões de
anos depois do Big Bang — diz Stephen Warren, líder do
grupo de cientistas que o descobriu.

Trem que levita está pronto para sair
O projeto brasileiro é um dos destaques em feira de ciência da Faperj

JERUSALÉM

U
m programa de compu-
tador desenvolvido por
uma equipe israelense
está jogando uma nova
luz sobre o que os espe-
cialistas acreditam ser

os múltiplos autores da Bíblia. O
software usa, pela primeira vez, ele-
mentos de inteligência artificial para
analisar o estilo e a escolha de pala-
vras de forma a determinar as partes
do texto escritas por diferentes vozes
narrativas. Embora o programa tenha
variadas aplicações potenciais, o Li-
vro Sagrado acabou tornando-se um
tentador caso de teste para seus cria-
dores, que buscam revelar quem (e
quantos) seriam os autores.

Para milhões de judeus e cris-
tãos, a crença de que Deus é o autor
dos textos no núcleo do Antigo Tes-
tamento — conhecidos como a Bí-
blia Judaica, Torá, Pentateuco ou os
Cinco Livros de Moisés — está na
base de sua fé. Mas desde o advento
dos modernos estudos bíblicos, os
acadêmicos acreditam que eles fo-
ram escritos por vários autores di-
ferentes que podem ser distingui-
dos pelas suas inclinações ideológi-
cas, estilos linguísticos e nomes que
usam para se referirem a Deus.

Em poucos minutos,
trabalho de séculos
● Atualmente, os estudiosos dividem
esses textos em duas vertentes prin-
cipais. Uma parte teria sido escrita
por um indivíduo ou grupo conhecido
como autor “sacerdotal”, por causa de
sua aparente ligação com o Templo de
Jerusalém. Já a outra é classificada
simplesmente como “não-sacerdotal”
e há décadas os acadêmicos buscam
separar que partes pertencem a que
vertente. Quando o programa de com-
putador analisou o Pentateuco, ele en-
controu a mesma separação, concor-
dando com a divisão acadêmica tradi-
cional em 90% dos casos, isto é, re-
criando em poucos minutos os traba-
lho de séculos de diversos estudiosos,
afirma Moshe Koppel, profes-
sor de ciências da computa-
ção da Universidade de Bar
Ilan que liderou o grupo de
pesquisadores.

“Desde então, fomos ca-
pazes de recapitular vários
séculos de um difícil traba-
lho manual com nosso méto-
do automático”, informou a
equipe em um artigo apre-
sentado na semana passada
durante a conferência anual
da Associação de Linguística
Computacional em Portland,
nos EUA. As passagens em
que o programa discorda da
interpretação acadêmica
tradicional podem indicar
pistas interessantes para os estudio-
sos da Bíblia. O primeiro capítulo do
livro Gênesis, por exemplo, é atribuí-
do a um autor “sacerdotal”, mas o
software indicou que não. Da mesma
forma, o livro de Isaías geralmente é
visto como tendo sido escrito por
dois autores distintos, com o segun-
do assumindo a partir do capítulo
39. O programa concordou que o tex-

to pode ter dois autores, mas sugeriu
que o segundo começou a trabalhar
seis capítulos antes, no 33.

As diferenças “têm o potencial de
gerar discussões frutíferas entre os
estudiosos”, reconheceu Michael
Segal , do Departamento de Bíblia
da Universidade Hebraica e que não
está envolvido no projeto. Na última
década, programas de computador

têm sido usados pelos estudiosos
da Bíblia na busca e comparação
dos textos, mas o novo software pa-
rece ter a habilidade de pegar os cri-
térios desenvolvidos por eles e apli-
cá-los por meio de uma ferramenta
tecnológica mais poderosa que a
mente humana, disse Segal.

Antes de aplicar o programa no
Pentateuco e outros livros da Bíblia,

os pesquisadores primeiro tiveram
que montar um teste objetivo que
demonstrasse que o algoritmo cria-
do por eles poderia distinguir corre-
tamente um autor de outro. Para is-
so, eles misturaram passagens dos
livros de Ezequiel e Jeremias em um
único texto. O software separou o
texto embaralhado em suas partes
componentes “quase perfeitamen-
te”, anunciou a equipe.

O programa reconhece escolhas
de palavras repetidas, como os usos
dos equivalentes hebraicos de “se”,
“e” e “mas”, e também percebe sinô-
nimos. Em alguns trechos, por
exemplo, a Bíblia usa a palavra “ma-
kel” para se referir a um cajado, en-
quanto em outros é usado o termo
“mateh” para o mesmo objeto. O
software então separa o texto em
vertentes que acredita terem sido o
trabalho de pessoas diferentes.

O que o algoritmo não poderá res-
ponder, no entanto, é se a Bíblia é

humana ou divina, admitem os pes-
quisadores. Três dos quatro envol-
vidos no seu desenvolvimento, in-
clusive Koppel, são judeus devotos
que de uma forma ou de outra cre-
em que a Torá foi ditada a Moisés
por um único autor: Deus. Já para
os acadêmicos, a existência de dife-
rentes estilos na Bíblia indicam uma
autoria humana. Para a equipe de
pesquisadores israelenses, seu arti-
go não aborda “como e porquê es-
sas distinções existem”.

“Para aqueles que é uma questão
de fé que o Pentateuco não é uma
composição de múltiplos escrito-
res, a distinção investigada aqui po-
de ser vista como uma multiplicida-
de de estilos”, escreveram. Em ou-
tras palavras, não há razão pela
qual Deus não possa ter escrito o li-
vro com vozes múltiplas.

— Nenhuma pesquisa será ca-
paz de resolver essa questão —
resumiu Koppel. ■
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O TÚNEL que simula o passeio na Lua é uma das atrações da feira
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● O protótipo do primeiro
trem magnético brasileiro, o
Maglev-Cobra, que se move
por meio de levitação (imãs) a
70km/h, é um dos destaques
da II Feira Faperj de Ciência,
Tecnologia, aberta ao púbico
somente hoje, das 10h às 22h
no Centro Cultural Ação da Ci-
dadania, na Saúde (Rua Barão
de Tefé, 75). O evento apresen-
ta projetos em várias áreas da
Ciência e visa estimular inves-
timentos no setor.

O Maglev foi desenvolvido
pela Coppe/UFRJ e sua tecno-
logia permite que o veículo fa-
ça curvas acentuadas, vença
aclives e opere em vias eleva-
das ou em nível do solo.

— Ele pode ser adaptado à
topografia, passar, por exem-
plo, em canteiros centrais de
avenidas e margens de rios —
explica Richard M. Stephan,
um dos responsáveis pelo pro-

jeto, explicando que o trem é
movido a energia elétrica, não
emite gases nem causa polui-
ção sonora.

Outra vantagem é o custo
de implantação: um terço do
necessário para o metrô, ou
cerca de R$ 33 milhões por
quilômetro. O teste em maior
escala, previsto para este ano,
depende de liberação de ver-
ba do BNDES. Numa primeira
etapa, o Maglev será usado
num trecho de 200 metros no
campus do Fundão.

Na feira, há réplicas de se-
res pré-históricos que viveram
há mais de 65 milhões de anos
no Brasil, como a preguiça gi-
gante de quase dois metros, o
crocodilo-tatu e pterossauros.
O visitante poderá saber mais
sobre esses animais, partici-
par de oficinas com paleontó-
logos e geólogos, ou simular
caminhada no solo da Lua e
aprender sobre meteoritos. A
Faperj tem projetos nos 92 mu-
nicípios do estado do Rio. ■
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ILUSTRAÇÂO DO quasar descoberto pelos astrônomos do ESO

Text Box
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