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Se um pesquisador de literatura
fizesse uma lista dos principais
romancistas de língua inglesa do
século 19, certamente incluiria
Mark Twain e Charles Dickens.
Mas uma análise computacional
preferiu Jane Austen, autora de
Orgulho e Preconceito. Ela foi uma
das que mais influenciaram ou-
tros autores – em estilo e temas –
e é “o equivalente do Homo erec-
tus em termos literários”, escre-
veu Matthew L. Jockers em sua
pesquisa. A conclusão é baseada
numa análise de 3.592 obras pu-
blicadas entre 1780 e 1900. Foi
um trabalho de garimpo e tanto
– realizado pelo computador.

O estudo, que envolveu análi-
ses estatísticas de milhares de ro-
mances, percebeu, por exemplo,
que as obras de Jane Austen mos-
tram grande coerência em ter-
mos de estilo e temática, enquan-
to as de George Eliot (pseudôni-
mo da autora Mary Ann Evans)
são variadas e parecidas aos pa-
drões dos escritores homens.

A análise digital evidentemen-
te não dá a última palavra. Ela é
um sinal de que a tecnologia usa-
da para catalogar grandes volu-
mes de dados vai muito além do
setor da internet e da pesquisa
científica, e chega a campos apa-
rentemente estranhos como as
ciências humanas. Os novos ins-
trumentos destas descobertas
proporcionam uma nova visão
da cultura, assim como o
microscópio nos deu
uma visão mais pre-
cisa das sutilezas
da vida e o teles-
cópio abriu o ca-
minho de dis-
tantes galáxias.

“Tradicional-
mente, a histó-
ria literária foi
elaborada por
meio do estudo
deumnúmero relati-
vamente pequeno de
textos”, afirma Joc-
kers, pesquisador do
Centrode Pesquisas Di-
gitais em Ciências Hu-
manas da Universida-
de de Nebraska. “Esta

tecnologia permite que visualize-
mos o quadro mais amplo – o con-
texto no qual um escritor traba-
lhava – numa escala jamais vista
antes.”

Jockers, de 46 anos, personifi-
ca o avanço digital nas ciências
humanas. Ele é doutor em litera-
tura inglesa, mas também ficou
fascinado pela computação e se
tornou um programador autodi-
data. Passou mais de dez anos na
Universidade Stanford, onde fun-
dou o Stanford Literary Lab, labo-
ratório destinado à exploração di-
gital de livros.

Hoje, Jockers descreve seu tra-
balho usando termos familiares
a um engenheiro de computação.
Seus modelos matemáticos são
feitos para identificar padrões de
palavras e elementos temáticos
em textos. O número e a força
dos elos entre romances determi-
nam a influência, mais ou menos
como o Google classifica os sites
da internet.

É a capacidade de reunir, me-
dir e analisar informações que
constitui a promessa da tecnolo-
gia de grandes volumes de dados
complexos (chamada de Big Da-
ta). Produtos especializados es-
tão crescendo e criando um novo
vocabulário. Em ciências políti-
cas, esta análise quantitativa é
chamada metodologia política.
Em história, existe a cliometria.
Na literatura, a estilometria é o
estudo do estilo da escrita de um
autor, e depende consideravel-
mente da computação e da análi-
se estatística. A culturométrica é
o termo usado para descrever

pesquisas quantitativas nas
ciências sociais e huma-

nas.

Evolução. “As
ideias são o ele-
mento funda-
mental que dis-
tingue a evolu-
ção humana”,

afirma Jean-Bap-
tiste Michel, pes-

quisador num pro-
grama de pós-douto-

rado da Universidade
Harvard que dirigiu
um projeto de análise
de palavras no Google
Livros. O Google coo-
perou e produziu o
software para que os

gráficos fossem abertos ao públi-
co. Até agora, o Google analisou
20 milhões de livros. Por exem-
plo: digite a palavra “mulheres”
em comparação a “homens” e vo-
cê verá que durante séculos o nú-
mero de referências a homens
era muito maior. Mas isso se in-
verteu em 1985.

Jon Kleinberg, cientista da
computação da Universidade
Cornell, também estudou a me-
mória coletiva. Seu trabalho bus-
ca entender por que algumas fa-
las de filmes se tornam inesquecí-
veis. Como parâmetro para estu-
dar as frases que permanecem na
mente do público, o pesquisador
usou as “citações inesquecíveis”
selecionadas no site Internet Mo-
vie Database (IMDb) e o número
de vezes em que determinada fa-
la é reproduzida na internet.

Para treinar seus algoritmos es-
tatísticos a analisarem a estrutu-

ra de uma frase comum, eles ali-
mentaram os computadores
com um enorme arquivo de tex-
tos de agências de notícias. As-
sim, eles perceberam que as falas
inesquecíveis têm uma estrutura
bastante simples.

“As frases inesquecíveis são fei-
tas de palavras inusitadas monta-
das numa estrutura de padrões
comuns do discurso”, dizem os
pesquisadores no estudo. Um
exemplo é a célebre frase do fil-
me Apocalypse Now: “Adoro o
cheiro de napalm pela manhã”.
Somente uma palavra a separa da
frase: “Adoro o cheiro do café pe-
la manhã”.

O grupo também estudou slo-
gans de publicidade. Estatistica-
mente, alguns dos que mais se as-
semelham às frases inesquecí-
veis do cinema são, por exemplo,
“Venha para o país de Marlboro”.

Mas a análise não é tão sim-

ples. O slogan que não se enqua-
drou nos parâmetros estatísticos
das citações de filmes foi o refrão
das pilhas Energizer: “Dura, e du-
ra... e dura.” Os instrumentos
quantitativos em ciências huma-
nas, assim como em outros cam-
pos, são mais poderosos quando
controlados por um ser humano
inteligente. Serão necessários es-
pecialistas, com profundo conhe-
cimento sobre um tema, para for-
mular as perguntas certas e para
reconhecer as falhas dos mode-
los estatísticos.

“Vamos precisar de ambos”,
afirma Jockers. “Mas, neste mo-
mento, encontramos uma aceita-
ção muito maior destes métodos
do que no passado. Em breve, es-
te tipo de análise será apenas par-
te do arsenal de instrumentos na
área de humanidades, assim co-
mo em qualquer outra discipli-
na”. / TRADUÇÃODE ANNA CAPOVILLA

E u havia acabado de reabastecer
meu copo de caju amigo quan-
do me conectei à internet. Era
segunda de carnaval e estava

longe da rede, num canto do litoral pau-
lista em que o celular só pega na praia.
Estava pronto para fotografar uma rara
manhã de sol deste verão quando a notí-
cia chegou, nem lembro se por Twitter,
Facebook, e-mail ou Instagram.

Em poucos minutos, todos estes am-
bientes falavam do mesmo assunto: o
papa tinha renunciado. Comentei com
a minha mulher e sua primeira pergunta
foi a mesma que tive: “E pode?”. Li algu-
mas manchetes para ela, conversamos
preguiçosamente sobre o tema e volta-
mos a lagartear sob o sol.

Só quando voltei do feriado me depa-
rei com a avalanche de piadas, paródias,

remixes, mashups, montagens, memes
e todo tipo de gracinha que a internet
nos premia diariamente. Segundo o site
Know Your Meme, melhor catálogo des-
sas manifestações, a primeira piada vi-
sual sobre a renúncia do papa foi uma
foto de Bento XVI acompanhada da le-
genda: “Escolhido por Deus. Desiste”.

Mas em pouco tempo as piadas saíam
do âmbito religioso, político e sexual
(afinal é inevitável associar a notícia aos
casos pedofilia envolvendo integrantes
da igreja), até chegar ao puro nonsense
típico deste humor da internet.

Entre as brincadeiras, estavam os ine-
vitáveis mashups de outros memes. O
cartaz de Keep Calm & Carry On virou
Keep Calm & Resign. O “Hope” – espe-
rança, em inglês – com a cara de Barack
Obama foi substituído por “Pope” – pa-

pa – ou “Flop” – fracasso, – com a cara
de Joseph Ratzinger.

Outra piada aproveitava a semelhan-
ça física do papa com o Imperador da
trilogia original de Guerra nas Estrelas
para rir de uma “coincidência” entre a

renúncia e o anúncio sobre os três no-
vos filmes da grife de George Lucas. Já o
usuário do Twitter Six Form Poet escre-
veu: “o papa dificilmente é a primeira
pessoa a perder o interesse em seu traba-
lho depois que entrou no Twitter”.

Como milhões todos os dias, me intei-

ro das novidades da sucessão papal en-
tre posts no Facebook, imagens que ami-
gos me mandam por e-mail ou links no
YouTube, ao mesmo tempo em que rio
das piadas. São uma válvula de escape
para a enxurrada de notícias a que so-
mos submetidos diariamente e que lo-
go deixam de ser novidade.

No começo essas apropriações humo-
rísticas eram tímidas e aconteciam aos
poucos. Mas, à medida se multiplicam,
começam a se cruzar, a se autorreferir, a
brincar umas com as outras. Quase to-
do mundo que está online percebeu que
piadas e brincadeiras com notícias e mo-
dinhas foram se sobrepondo depois que
Facebook e Twitter se firmaram como
as principais forças sociais na internet.

A novidade é que isso não é simples-
mente um monte de piadinha trocada
por alguns conhecidos que, graças à in-
ternet, ganharam projeção global. É a
produção cultural atual. Na semana pas-
sada, uma série de artigos, matérias e
entrevistas questionou uma dita parca
produção cultural brasileira, que no sé-
culo 21 estaria rodando em parafuso. Os
exemplos citados quase sempre esbarra-
vam na música – artistas como Michel
Teló e Gusttavo Lima.

Nem quero entrar no mérito da quali-
dade ou do bom gosto (réguas beeeem
subjetivas), mas é sério que estão espe-
rando encontrar o novo Tom Jobim em
um trio elétrico? Ou que o novo Glauber
Rocha saia de um best-seller bancado
pela Petrobrás?

As cabeças que questionam a ausên-
cia do novo sofrem da síndrome de nos-
talgia ilustrada por Woody Allen na sua
fábula Meia-Noite em Paris. Elas se irri-
tam quando ligam o rádio, mas não bus-
cam artistas novos e muitas vezes não
sabem nem baixar MP3. E caçam novida-
des em livros, discos, filmes e peças de
teatro quando é provável que elas não
venham empacotadas nestes formatos.

O exemplo das piadas produzidas
após a renúncia do papa é apenas um.
Toda semana tem outros tantos. E o Bra-
sil é uma potência nesse sentido. Só não
vê quem não quer.
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● Pesquisadores de literatura, história e
comunicação usam programação para
analisar dados e entender a sociedade

A tecnologia
revelou que Jane
Austen foi a mais
influente na
literatura inglesa

Microscópio.
Usar a compu-
tação para ana-
lisar grandes
quantidades
de textos abre
novas visões
sobre o papel
da cultura
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 fev. 2013, Link, p. L4.




