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A gosto de 2007. Foi nas ruas,
através dos camelôs, que o Bra-
sil ficou sabendo da existência
do filme Tropa de Elite. Com a

estreia agendada para alguns meses de-
pois, o filme chegou ao comércio ilegal
depois que uma cópia de boa qualidade
vazou – e, a partir de então, passou a ser
replicada infinitamente.

Camelôs do Rio de Janeiro, São Paulo,
Belo Horizonte, Salvador e Brasília co-
meçarama espalharo filme com um mar-
keting próprio: “compre antes que apolí-
cia proíba”. Foi um estouro – mas ilegal e
pelas beiradas. Os produtores ficaram
de cabelo em pé e anteciparam a estreia.
O Ministério da Justiça pediu “punição
exemplar” para quem vendeu e com-
prou cópias piratas. O resto da história
você conhece: Tropa de Elite foi um dos

maiores sucessos do cinema nacional,
faturando R$ 20,4 milhões com 2,4 mi-
lhões de espectadores (o Ibope, entre-
tanto, estima que o público pirata tenha
chegado a 11 milhões de pessoas). Foi o
filme brasileiro mais lucrativo de 2007.

A continuação veio em 2010. Desta
vez, a equipe se antecipou aos piratas.
Cada cópia exibida nos cinemas tinha
um código de identificação invisível a
olho nu. Os HDs foram criptografados.
“Vamos montar o filme dentro do cavei-
rão. A ilha de edição será quase um bun-
ker”, declarou Marcos Prado, um dos
produtores. Os rolos de filme tinham
um chip com GPS. E cinco pessoas fo-
ram presas tentando gravar o longa den-
tro de salas de cinema no Rio de Janeiro
e em São Paulo.

“A pirataria, além de ser crime, invia-

biliza toda a cadeia produtiva do cine-
ma. Quem gosta de arte, fique sabendo:
se você fizer download de Tropa de Elite
ou de qualquer outro filme pirata, você
está prejudicando atores, diretores, exi-
bidores”, disse o ex-capitão do Bope, Ro-

drigo Pimentel, em um vídeo educativo
antipirataria. O aviso era para estimular
o público a denunciar links piratas no
próprio blog do filme. O recado era cla-
ro: tanto o compartilhamento de links
quanto a venda de cópias ilegais eram
parte do mesmo problema: a pirataria.

Nos comentários, um usuário recla-
mou: em Portugal, onde ele vive, Tropa
de Elite (o primeiro) só chegou aos cine-
mas um ano depois da estreia no Brasil.
“Cara, a gente sabe disso e está ralan-
do”, responderam os produtores. “Espe-
ra só um pouquinho. Ou pede para al-
guém te mandar o DVD do filme.” Ou-
tro espectador disse “diga não à pirata-
ria, pois no cinema é mil vezes mais emo-
cionante”, e foi respondido com “caram-
ba, você é caveira mesmo”. A repressão
e o alarmismo fizeram efeito: Tropa de
Elite 2 teve a maior arrecadação do cine-
ma brasileiro.

Três anos depois, o diretor do filme
mais comentado dos últimos tempos, O
Som ao Redor, mostrou que não está inte-
ressado em criminalizar quem faz có-
pias de seu filme. Kléber Mendonça Fi-
lho postou no Facebook que está rece-
bendo vários e-mails e alertas de ami-
gos avisando que seu filme está sendo
pirateado. Sua reação foi diferente. “Pe-
ço que fiquem tranquilos, demos sorte.
Levou um ano e quatro meses para o
filme finalmente cair na rede. Faz par-
te”, disse. O longa chegou ao iTunes e,
junto com a distribuição digital legal,
também “virou um arquivo de comparti-

lhamento”. Ele se nega a usar o termo
pirataria. Para ele, pirataria é um “esque-
ma comercial de venda ilegal de filmes,
meio baixo astral”. Ele deseja que as pes-
soas que cometem esse tipo de pirataria
“pisem num Playmobil descalças”.

Para quem não tem lucro com o com-
partilhamento – e quer apenas assistir
ao filme ou mostrá-lo para alguém -, ele
diz que a tecnologia está disponível e
deve ser usada com “sabedoria”. Men-
donça Filho quer estimular o acesso ao
seu filme – seja com o download pago
ou pirateando cópias sem autorização.

O Som ao Redor estreou em apenas 13
salas de cinema. Em pleno 2013, é prova-
velmente através da pirataria que mui-
tas pessoas terão acesso ao longa – co-
mo aconteceu com Tropa de Elite, no mo-
delo de distribuição ilegal que foi tão
duramente combatido. Em um País em
que grandes produções monopolizam
as salas de cinema, um sistema de distri-
buição paralela pode ser até necessário.
A repressão do estilo Tropa de Elite não
faz sentido para todos.

‘Puniçãoexemplar’ ou
umapisadano Playmobil?

http://blogs.estadao.com.br/tatiana-dias
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“Os que mais
precisam
aprender
inglês são
os que não
podem
pagar.”
Luis von Ahn, criador
do curso gratuito de
línguas Duolingo e do
sistema captcha
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● Como Luis von
Ahn usou a força
coletiva para criar
ferramentas úteis
para a web

“Eu-sou-um-ho-mem”, disse
pausadamente Luis von Ahn pe-
lo telefone, em português, após
um bate-papo na língua inglesa.
“Minha pronúncia deve estar
ruim”, falou logo depois. Mas
não estava. Prestes a vir ao Bra-
sil, Ahn, nascido na Guatemala,
começou a aprender português
recentemente no serviço que ele
mesmo criou: o Duolingo.

Lançado em junho do ano pas-
sado, o Duolingo é um curso gra-
tuito de idiomas, que pode ser
acessado pela web ou em disposi-
tivos com iOS – a versão para An-
droid chega em maio deste ano.

Já são mais de 2,8 milhões de
pessoas aprendendo inglês, espa-
nhol, português, francês, italia-
no e alemão. Duolingo funciona
com uma lógica similar ao re-
captcha, uma das grandes inven-
ções de Ahn (veja abaixo): en-
quanto aprende uma língua, o
usuário está ajudando a traduzir
um pedacinho da internet.

O sistema funciona como uma
espécie de jogo: o estudante vai
avançando por diferentes níveis
e perde “corações” com respos-
tas incorretas. Primeiro, é apre-
sentado a novas palavras. De-
pois, tem de traduzir frases – o
que vai lhe dando pontos. Há
também atividades com ima-
gens e áudio.

Quando o usuário completa
um dos níveis, após exercícios
de fixação de várias palavras e ex-
pressões, outro mais avançado é
desbloqueado. As etapas estão
divididas em categorias como
saudações, animais, verbos e pro-
nomes. Quem já tem algum co-
nhecimento do idioma pode fa-
zer um teste de atalho e pular
para o próximo nível. No celular,
a dinâmicaé a mesma, só um pou-
co mais simplificada.

Alunos-tradutores. Pioneiro
na área de computação humana
– que estuda formas de pessoas
decodificarem coisas que com-
putadores não conseguem –,
Ahn sempre se questionou sobre
como o conteúdo da internet po-
deria ser traduzido em línguas di-
ferentes para ficar acessível ao
maior número de pessoas.

No entanto, a tradução auto-
mática pode não ser a melhor saí-
da: “Os computadores não tradu-
zem tão bem, não é muito preci-
so”, aponta Ahn. A solução seria
transformar a tradução de idio-
mas em algo que milhões de pes-
soas quisessem fazer.

Além disso, o empreendedor
queria criar um curso de línguas
que fosse lucrativo, mas sem co-
brar nada dos estudantes.

“Eu cresci na Guatemala e lá
muitas pessoas queriam apren-
der inglês, mas realmente não po-
diam pagar”, conta Ahn, que se
mudou para os Estados Unidos

com 17 anos para estudar mate-
mática e ciência da computação.
“Na verdade, os que mais preci-
sam aprender inglês são exata-
mente aqueles que não podem
pagar, que precisam de empre-
gos melhores”, diz. “Nunca gos-
tei desses programas que cus-
tam US$ 100 ou US$ 500, então
pensei: como ensinar um idioma
de graça?” Assim surgiu o Duolin-
go, que recebeu US$ 18 milhões
em rodadas de investimento.

O segredo do serviço ser gra-
tuito – porém lucrativo – é que,
enquanto estão aprendendo a
língua, os alunos vão traduzindo
trechos de textos que empresas
pagaram ao Duolingo para tradu-
zir. “Algumas delas são de notí-
cias que nos pedem, ou de arti-
gos da Wikipédia que nós selecio-
namos”, diz Ahn.

Hoje 10% dos usuários são bra-
sileiros. A língua mais estudada
entre eles é o inglês – idioma es-
colhido por 55% dos usuários da

plataforma. O inglês é a princi-
pal moeda de troca para o ensino
de outras línguas (por exemplo:
quem sabe português pode
aprender inglês; mas quem quer
aprender francês precisa saber
inglês). O objetivo é aumentar
gradativamente as interações en-
tre línguas para o aprendizado.

Investir em uma plataforma
de ensino de línguas pode pare-
cer pouco promissor, devido à
imensa quantidade de sites, apli-
cativos e serviços do tipo dispo-
níveis hoje. Ahn, no entanto, diz
que o Duolingo é diferente não
apenas por ser gratuito e funcio-
nar como um serviço de tradu-
ção, mas por ser eficaz. Ele relata
que a equipe é formada por pes-
soas com experiência no ensino
de línguas, e que foram feitas
consultas a professores universi-
tários a fim de criar algo que des-
se resultados.

Por isso, a empresa fez um es-
tudo de avaliação conduzido por
professores de universidades na
Carolina do Sul e em Nova York.
“Descobrimos que, se você usar
o Duolingo por 34 horas, você
aprende o mesmo que aprende-
ria em um semestre daquela lín-
gua na universidade”, diz ele. “Is-
so é um bom resultado porque
normalmente a carga de um se-
mestre costuma durar mais do
que 30 horas; por outro lado,
também não é como esses servi-
ços que dizem que oferecem
fluência no idioma em cinco ho-
ras – isso não existe”, diz ele.

De olho nas plataformas mó-
veis, a empresa lançou o modo
de uso offline para iOS no mês
passado, além do mecanismo de
reconhecimento de voz (única
funcionalidade não disponível
offline). O criador se mostrou
animado com o lançamento da
versão para Android, em maio.
“Sabemos que, na maioria da
América Latina, o Android é bem
maior que o iOS, então estamos
com boas expectativas”, diz.

Ao navegar pela internet, você
deve se deparar o tempo todo
com sistemas captcha – aquelas
lacunas em que você digita uma
sequência de letras distorcidas,
a fim de provar que é um ser hu-
mano e não um robô. Esse meca-
nismo de segurança, que tem
por objetivo prevenir fraudes e
spam, surgiu em 2000 – e foi cria-
do por Luis von Ahn .

Um executivo do Yahoo foi à
sua universidade com um gran-

de problema: disse que as pes-
soas estavam escrevendo progra-
mas de computador para obter
milhões de contas do Yahoo de
graça, e a empresa não sabia co-
mo detê-los. Ahn teve então a
ideia de criar um mecanismo
que tivesse componentes que só
humanos conseguiriam identifi-
car. E assim nasceu o captcha.

Logo a ferramenta já estava
por toda a web. A cada dia, 200
milhões de captchas eram digita-
dos. “Eu estava muito orgulhoso
de mim mesmo, mas aí comecei
a me sentir mal”, disse Ahn. Ele
conta que, além de considerar
chato digitar os caracteres, isso
levava cerca de dez segundos.
“Se você multiplicar 200 mi-
lhões por dez segundos, a huma-
nidade estava desperdiçando
500 mil horas para digitar esses

captchas irritantes!”, diz.
Após quebrar a cabeça sobre

como poderia transformar essa
prática em algo útil, Ahn criou
uma atualização da ferramenta,
o recaptcha. A diferença é que,
quando o usuário digita a sequên-
cia de letras, está ajudando a digi-
talizar livros – decifrando tre-
chos escaneados que programas
não conseguem identificar.

Em 2009, a ferramenta foi ven-
dida ao Google. Mas não foi a pri-
meira vez: em 2005, a empresa
adquirira o ESP Game – jogo cria-
do por Ahn em que pessoas viam
e categorizavam fotos, a fim de
melhorar a busca por imagens.

A atual investida de Ahn, o
Duolingo, segue a mesma linha
dos projetos anteriores. “Cha-
ma-se computação humana por-
que levamos pessoas a fazer coi-

sas que os computadores não po-
dem fazer – no caso, boas tradu-
ções”, explica ele.

Além de seus projetos, o em-
presário disse que está pensan-
do em se tornar investidor-anjo.
“Gostaria de ajudar outros em-
preendedores com boas ideias a
ganhar dinheiro”, diz.

Luis von Ahn também é profes-
sor ciência da computação na
Universidade de Carnegie Mel-
lon, onde se formou PhD em
2005. Mas o interesse pela área
começou aos oito anos de idade,
quando ganhou seu primeiro
computador: “Queria um Nin-
tendo, mas minha mãe me deu
um computador e aí fiquei mui-
to chateado”, conta ele. “Mas
acho que ela fez uma boa esco-
lha: gosto de computadores des-
de então.”

● Duolingo ensina
idiomas de graça;
em troca, os
alunos ajudam a
traduzir a web

Mão dupla. Os alunos lêem e ouvem frases. Enquanto aprendem,
ajudam fazer traduções de textos encomendados por empresas
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