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RESUMO

A  Poética de  Aristóteles  e  as  humanidades  digitais:  Da  análise  dos

clássicos à criação de algoritmos

Este artigo se divide em duas partes. A primeira parte trata da  Poética de Aristóteles,

mais  especificamente  do  modo  como  Aristóteles  descreve  a  estrutura  da  narrativa

dramática no contexto da antiguidade. Na segunda parte do artigo mostro como, a partir

do  século  XIX,  surgiram algumas  tentativas  de  se  representar  em termos  visuais  a

estrutura da narrativa dramática,  tal  como ela  foi  descrita  por  Aristóteles na  Poética.

Graças a desenvolvimentos recentes no âmbito da computação e da inteligência artificial,

a representação gráfica da estrutura narrativa de obras literárias pode agora ser gerada

por algoritmos.  Na parte  final  do artigo discuto  então algumas possíveis  implicações

decorrentes  da  utilização  de  algoritmos  na  análise  de  obras  literárias.  A  principal

implicação diz respeito à redefinição, ou pelo menos ampliação, do conceito de “leitor.”

Palavras-chave:  Aristóteles  –  ficção  –  estrutura  narrativa  –  algoritmos –  análise  de

sentimentos

ABSTRACT

Aristotle’s  Poetics and  the  Digital  Humanities:  From  the  Analysis  of

Classics to the Creation of Algorithms

This article is divided into two parts. The first part deals with Aristotle’s  Poetics,  more

specifically with Aristotle’s treatment of the structure of dramatic narrative in the context of

antiquity. In the second part of the article I show that, from 19th century onward, some

authors proposed a visual representation of the structure of dramatic narrative, as it was

originally  described  by  Aristotle  in  the  Poetics.  Thanks  to  recent  developments  in

computation and artificial intelligence, the graphic representation of the narrative structure

of literary works may be generated now by algorithms. In the final part of the article, I

discuss some possible implications from the application of algorithms in the analysis of

literary works.  The most important implication concerns the redefinition, or at least an

enlargement of the concept of “reader.”
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Introdução

Este artigo se divide em duas partes. Na primeira parte examino a Poética de Aristóteles,

mais  especificamente  o  modo  como  Aristóteles  descreve  a  estrutura  da  narrativa

dramática no contexto da Antiguidade. Procuro então mostrar que muitas obras de ficção

– sejam romances, filmes, ou peças de teatro – costumam reproduzir ainda hoje o tipo de

estrutura narrativa  que Aristóteles preconiza  na  Poética.  Na segunda parte  do artigo

mostro inicialmente como, a partir  do século XIX,  surgiram algumas tentativas de se

representar visualmente a estrutura da narrativa dramática, tal como ela foi descrita por

Aristóteles na  Poética. É a partir do século XIX que surgem também tentativas de se

identificarem algumas estruturas básicas, que seriam comuns a praticamente todas as

narrativas ficcionais. Essas estruturas básicas, graças a desenvolvimentos recentes no

âmbito da computação e da inteligência artificial, são agora passíveis de representação

gráfica, geradas por algoritmos. Isso significa dizer que algoritmos podem agora “ler” em

pouco  tempo  uma  vasta  quantidade  de  obras  de  ficção  e  gerar  em seguida  arcos

narrativos  básicos,  comuns  às  diversas  narrativas.  Na  parte  final  do  artigo  discuto

algumas  possíveis  implicações  culturais  e  jurídicas  decorrentes  da  utilização  de

algoritmos na análise de obras literárias. A principal implicação diz respeito à redefinição,

ou pelo menos ampliação, do conceito de “leitor”.

I. A Poética e a estrutura da narrativa de ficção

Uma peça de teatro não se reduz ao texto escrito. Ela envolve também o desempenho

dos  atores  no  palco,  a  indumentária,  o  cenário,  a  música,  etc.  Mas,  na  Poética,

Aristóteles está mais interessado em examinar, não o espetáculo teatral como um todo,

mas a estrutura narrativa do drama e a capacidade que algumas peças de teatro teriam

de evocar certos sentimentos nas pessoas. Para isso, não é necessário que a peça seja

encenada. A leitura, por si só, já nos permite apreciar o texto da peça como uma obra de

arte. 

Ora, o que desperta medo e piedade pode resultar do espetáculo,  mas também da
própria estrutura [systaseos] dos eventos, que é a prioridade e objetivo de um poeta
superior.  Pois  o  enredo  deve  ser  estruturado  de  modo  tal  que,  mesmo  sem  ser
encenado, a pessoa que ouve [akouonta] os eventos que ocorrem experimenta temor e
piedade relativamente ao ocorrido.1

Aristóteles não fala aqui propriamente da “leitura”, mas da audição do texto. No contexto

da Antiguidade, os textos não costumavam ser lidos em silêncio, como passou a ocorrer

mais tarde.2 Ainda assim, empregarei neste artigo as palavras “ler”  e “leitura” em um

sentido  mais  amplo,  para  designar  também  a  nossa  capacidade  de  apreender  o

conteúdo do texto quando ele é lido em voz alta por outra pessoa, ou mesmo quando o

texto é lido por algum meio eletrônico, tal como ocorre, por exemplo, com alguns leitores

de e-books, capazes de converter o texto escrito em arquivos de áudio. 
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Embora Aristóteles estivesse mais interessado em obras de dramaturgia, muito do que

ele  tem a  dizer  sobre  a  estrutura  narrativa  de  peças  de  teatro  se  aplica  também a

romances,  contos,  novelas,  e  roteiros  para  cinema,  pois  ele  estava  interessado  em

examinar uma questão que qualquer pessoa poderia ainda hoje se colocar com relação à

produção de textos de ficção: qual é característica distintiva de uma narrativa ficcional

esteticamente bem resolvida? Ao longo dos séculos, vários autores recorreram à Poética

de  Aristóteles  na  tentativa  de  dar  uma  resposta  a  essa  pergunta.  A influência  de

Aristóteles foi  tão grande que, em 1768, ao escrever sobre a arte dramática de sua

época, Gotthold Lessing se refere à Poética de Aristóteles como um texto tão “infalível”

quanto um tratado de geometria:

[...] eu a reconheço [sc. a essência da arte dramática] exatamente como Aristóteles a
abstraiu  de  inúmeras  obras  primas  do  teatro  grego.  Eu  tenho  meus  próprios
pensamentos  sobre  a  origem e  fundamento  da  poética  desse  filósofo,  que  eu  não
poderia  examinar  aqui  sem  ser  prolixo.  No  entanto,  eu  não  hesito  em  reconhecer
(mesmo que eu seja objeto de riso nestes tempos de Iluminismo) que eu considero este
trabalho [sc. a Poética] tão infalível quanto os Elementos de Euclides.3

Mais recentemente, apareceram novos trabalhos que retomam a Poética na tentativa de

mostrar  o  quanto,  ainda  hoje,  podemos  continuar  aprendendo  com  Aristóteles  ao

criarmos,  por  exemplo,  roteiros  para  cinema  e  seriados  de  TV.4 Muitas  ideias  que

Aristóteles discute na Poética permanecem vigentes, até mesmo quando não nos damos

conta do peso de sua influência sobre os livros que lemos e filmes a que assistimos.

A Poética é um texto relativamente curto, pois a segunda parte da obra se perdeu. O que

temos da  Poética é apenas o Livro I. Mas como Aristóteles se refere ao conteúdo do

Livro  II,  em  algumas  passagens  do  Livro  I,  sabemos  que  ele  dedicou  o  Livro  II  à

discussão acerca da comédia.5 O Livro I tem 26 capítulos. Os mais importantes para

nossa discussão aqui são os capítulos 6 a 22. É nesses capítulos que Aristóteles trata da

estrutura da tragédia. Apesar do título, o texto da  Poética não é nada poético. O que

Aristóteles faz é analisar a estrutura do texto de grandes tragédias, já clássicas em sua

época, na tentativa de – como sugere Lessing – “abstrair” a estrutura básica que deveria

ser adotada por qualquer dramaturgo. Não se trata, portanto, de apenas descrever o que

os dramaturgos da antiguidade grega faziam, mas de examinar o que deveria ser feito, e

também o que deveria ser evitado, na construção de uma narrativa dramática.

Aristóteles chama atenção para seis elementos básicos na estrutura da narrativa trágica.

Em ordem de importância, esses elementos são os seguintes: [1] o enredo (mythos), [2]

o personagem (ēthos), [3] o pensamento (dianoia), [4] a linguagem (lexis), [5] a música

(melos, melopoiia), e [6] a encenação (opsis).6 Os dois últimos elementos (a encenação e

a  música)  não  são  muito  discutidos  na  Poética porque  Aristóteles  considera  que  a

encenação e a música não dependem da competência de quem escreve a narrativa, mas

das pessoas envolvidas na produção do espetáculo. O quarto elemento (a linguagem)

diz respeito às diferentes formas que a linguagem pode assumir ao longo da narrativa. A
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linguagem pode ser usada para exprimir uma ordem, para formular uma pergunta, para

emitir uma exclamação, uma exortação, etc. Essas diferentes formas de se operar com a

linguagem são constitutivas da narrativa dramática. O terceiro elemento da narrativa (o

pensamento)  diz  respeito  àquilo  que  os  personagens  pensam  ou  falam  sobre  suas

próprias ações.7 O problema, no entanto, é que as coisas que as pessoas pensam ou

falam sobre as suas próprias ações nem sempre correspondem às coisas que elas de

fato realizam. Um político pode, por exemplo,  pregar o exercício  da honestidade em

promessas de campanha, mas ser flagrado cometendo atos desonestos mais tarde. Um

professor  pode condenar preconceitos em sala  de aula,  mas se comportar de modo

sexista ou racista em seu cotidiano. Um sargento pode falar da coragem e bravura para

os seus subordinados, mas se comportar de modo covarde no calor da batalha. Isso

pode ocorrer seja por hipocrisia da pessoa em questão, ou pela simples incapacidade de

se dar conta de que ela não é de fato o tipo de pessoa que acredita ou gostaria de ser.

Muitas obras de ficção procuram justamente sublinhar essa discrepância que pode haver

entre as nossas ações e as nossas crenças, ou seja: entre a pessoa que acreditamos ser

e o tipo de pessoa que de fato somos. É em nossas ações, mais do que nas coisas que

pensamos ou falamos a nosso próprio respeito, que demonstramos que tipo de pessoa

nós  realmente  somos.  Ser  uma  pessoa  de  um  determinado  tipo  significa  ter  uma

“disposição” (hexis) para agir de uma determinada maneira em circunstâncias concretas

– significa, com outras palavras, ter tais e tais tipos de “traço de caráter” (ēthos). 

É fácil entender agora por que Aristóteles considera o enredo (mythos) mais importante

do que o personagem (ēthos).  A caracterização do personagem se dá, não tanto em

função das coisas que o personagem fala ou pensa sobre si mesmo, mas em função de

seu caráter, em função do tipo de pessoa que ele realmente é. E nós só podemos saber

que tipo de pessoa alguém realmente é se atentarmos para as ações que ele ou ela

realiza. Ocorre, no entanto, que ações, especialmente em narrativas de ficção, nunca

são realizadas em um vácuo situacional. É preciso que o personagem se encontre em

uma situação concreta; é preciso, com outras palavras, que as circunstâncias obriguem o

personagem a tomar uma atitude, para que possamos saber qual é o seu caráter. Como

o personagem vai reagir, por exemplo, diante do assassinato do próprio irmão? O que

ele fará ao descobrir que a esposa o traiu com o seu melhor amigo? Qual será a sua

ação ao  descobrir  que  tem uma doença  incurável  e  que  lhe  restam apenas  alguns

poucos  meses  de  vida?  O que  melhor  caracteriza  um personagem é  o  seu  próprio

caráter.  E  é  no  contexto  de  situações  concretas,  quando  é  compelido  a  lidar  com

situações adversas, que o caráter do personagem se revela. As ações do “personagem”

(ēthos) – e portanto também a demonstração de seu “caráter” (ēthos) – se realizam no

contexto  de  uma  série  de  eventos  pelos  quais  o  personagem  não  é  inteiramente

responsável:  eventos como assassinatos,  guerras, traições,  doenças, e toda sorte de

conflitos.8 Esses eventos formam como que uma estrutura no contexto da qual a história

se  desenrola.  É  essa  estrutura  que,  por  assim  dizer,  coloca  os  personagens  em

movimento e dá ritmo à narrativa. Para Aristóteles, essa estrutura é o “enredo.” 
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Em vários momentos da Poética, Aristóteles deixa claro que, para ele, o elemento mais

importante da narrativa é o enredo – ou o plot como se costuma falar em inglês. É por

essa razão que, dentre os elementos da narrativa dramática, o enredo é aquele ao qual

Aristóteles dedica mais atenção na Poética, entre os capítulos 7 e 18 do texto. Há uma

passagem da  Poética em que Aristóteles chega mesmo a afirmar que o enredo é a

“alma” (psyche) da tragédia, e que o personagem vem em segundo lugar:

O elemento básico da tragédia, a sua própria alma, é o enredo; o personagem vem em
segundo lugar. Algo de semelhante se verifica na pintura: se o artista espalha as cores
ao acaso, por mais sedutoras que sejam, elas não provocam prazer igual àquele que
advém de uma imagem com os contornos bem definidos.9

Nessa  passagem,  Aristóteles  compara  o  enredo  da  tragédia  aos  “contornos  bem

definidos” de uma pintura. A ideia aqui é simples: para pintarmos uma paisagem temos

de começar pelo desenho. São as linhas do desenho que demarcam os limites de cada

objeto representado na tela. As cores, evidentemente, são importantes: elas preenchem

os  contornos  de  uma  estrutura  previamente  traçada  e  conferem  vivacidade  à

composição.  Mas é a estrutura,  esboçada no desenho,  que dá unidade à pintura.  A

estrutura é, inclusive, uma condição para que possamos atribuir à imagem um sentido

determinado, ou seja: para que possamos reconhecê-la como a “representação” de uma

paisagem,  como o  retrato  de  um monarca,  ou  registro  de  uma cena  de  batalha.  O

enredo, assim como as linhas de um desenho, é aquilo que dá sentido à narrativa e é por

isso que Aristóteles considera o enredo mais importante que os personagens. É o enredo

que garante o encadeamento das ações, que estabelece o desenrolar dos eventos de

modo ordenado, e que prende a nossa atenção até o desfecho da história.10

Evidentemente, jamais ocorreu a Aristóteles, no contexto da Antiguidade, a possibilidade

de uma “pintura abstrata”, desvinculada de qualquer compromisso representacional, da

mesma  forma  que  também  não  lhe  ocorreu  a  possibilidade  de  criarmos  uma  obra

literária, esteticamente bem resolvida, inteiramente independente de uma estrutura pré-

ordenada.11 Não deve ser por acaso, aliás, que, na história da arte, a emergência da

pintura não figurativa tenha surgido mais ou menos na mesma época em que diversos

escritores e escritoras começaram a se perguntar se o enredo é realmente o elemento

mais  importante  da  história,  ou  se  sequer  precisamos  de  um enredo  para  escrever

ficção.  Há,  por  exemplo,  uma  passagem  bem  conhecida  de  um  ensaio  do  escritor

britânico E. M. Forster, publicado em 1927, em que, ao tratar da questão do enredo na

estrutura do romance, ele afirma o seguinte: “Nós já decidimos que Aristóteles estava

errado, e agora temos de encarar as consequências desse desacordo com ele”.12 Bertolt

Brecht, escrevendo na mesma época, chega mesmo a defender a criação de um teatro

“anti-aristotélico”.13 Não seria  equivocado afirmar que uma boa parte  da literatura do

século  XX  consistiu  em  explorar  todas  as  consequências  desse  desacordo  com

Aristóteles. No entanto, a despeito de diversos experimentos literários ao longo do século

XX, que buscaram desvincular a narrativa de ficção da preeminência do plot, não é difícil

perceber  o  quanto  a  perspectiva  aristotélica  continua  predominando  na  estrutura
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narrativa de best-sellers literários, roteiros de filmes, e seriados para TV. Muitas obras de

ficção, na cultura do século XX e início do século XXI, ainda preservam aquele tipo de

estrutura básica que Aristóteles atribui à tragédia.

Aristóteles afirma que o enredo deve ser dividido em três partes: começo, meio e fim.

Com isso se quer dizer que o início da história não pode pressupor fatos ou eventos

desconhecidos; o meio da história tem de ser um desdobramento lógico do que ocorreu

no início e deve ensejar a expectativa sobre o que virá depois; e no final é preciso que

haja um desfecho, sem que permaneça no ar a pergunta sobre o que virá  a seguir.

Histórias com um final em aberto – sejam em livros ou filmes – podem ter se tornado

familiares hoje em dia, mas isso, para Aristóteles, comprometeria a inteligibilidade da

narrativa, pois começo, meio e fim devem formar um “todo” bem concatenado.14 

Um todo [holon] é aquilo que tem um começo, meio, e fim. Um começo é aquilo que não
se segue  necessariamente  de  alguma outra  coisa,  mas após  o  que um evento  ou
processo ulterior naturalmente ocorre. Um fim, por outro lado, é aquilo que ocorre por si
mesmo  naturalmente,  seja  necessariamente  ou  usualmente,  após  um  evento
precedente,  mas que não precisa ser seguido por qualquer outra coisa.  Um meio é
aquilo que se segue de um evento precedente e que tem consequências ulteriores. Um
enredo bem construído,  portanto,  não  deve  nem começar  nem terminar  num ponto
arbitrário, mas deve fazer uso dessa estrutura.15

A unidade da narrativa é marcada também por outros três elementos que integram a

estrutura da história. Esses elementos são: o “erro” (hamartia), a “virada” (peripeteia) –

às  vezes  também  denominada  de  “revés  de  fortuna”  –  e  o  “reconhecimento”

(anagnorisis).16 A estrutura resultante dessa ordenação de elementos deve garantir que

dois tipos de sentimentos venham à tona:  um no personagem; o outro,  no leitor (ou

espectador). Ao longo da narrativa, o personagem deve passar por uma situação difícil,

deve ser colocado à prova, deve ser vítima de um “sofrimento” (pathos) que pode ou não

ser superado no fim. O leitor, por outro lado, acompanha o sofrimento do personagem

com  sentimentos  de  “piedade”  (eleos)  e  “temor”  (phobos).  Ao  final  da  narrativa,  a

superação  dos  sentimentos  de  “piedade”  e  “temor”,  que  o  leitor  experimenta

relativamente aos percalços do herói, deve dar lugar a um terceiro tipo de sentimento: a

“catarse” (catharsis). Vejamos melhor como esses elementos do enredo se articulam.

O  erro  geralmente  ocorre  no  início  da  narrativa,  dando  início  a  uma  sequência  de

eventos  que  forçam o  personagem a  tomar  uma  atitude,  a  realizar  ações  que  não

esperava ter de realizar. Através do erro o personagem se vê “enredado” em uma série

de situações sobre as quais ele ou ela não tem muito controle. Não é difícil perceber,

aliás, que a própria palavra “enredo”, em português, nos remete à ideia de uma “rede” da

qual  os  personagens  não  conseguem  se  desvencilhar,  por  oposição  a  um  simples

emaranhado de fios soltos que não chegam a formar uma trama. As ações e eventos,

precipitados pelo erro, tiram o personagem, por assim dizer, de sua zona de conforto,

causando-lhe sofrimento. E o leitor, por sua vez, reage com “piedade” e “temor” face aos
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sofrimentos do personagem.17 As palavras “piedade” e “temor” devem ser compreendidas

aqui em um sentido amplo. Contemporaneamente, falamos, por exemplo, que o leitor (ou

espectador)  “se  identifica”  com  o  personagem,  ou  que  tem  “empatia”  por  ele.  E  é

justamente  porque  se  identifica  ou  tem  empatia  pelo  personagem  que  o  leitor

experimenta uma espécie de “ansiedade” ou de “excitação” ao longo da narrativa. Esse

sentimento,  em  inglês,  é  às  vezes  denominado  thrill,  e  não  é  por  acaso  que  uma

narrativa de ficção, que tem a capacidade de provocar no leitor esse tipo de sentimento,

se denomina thriller.18

O infortúnio do herói se estende até um momento de clímax, que geralmente ocorre no

meio da narrativa. É nesse momento que ocorre uma espécie de “virada”.19 Essa virada

pode mover o personagem em uma direção que lhe seja mais favorável e menos sofrível,

mas pode também, alternativamente, agravar ainda mais seu sofrimento. A virada diz

respeito a um acontecimento que contraria as expectativas do personagem e do leitor.

Numa  narrativa  mais  complexa,  segundo  Aristóteles,  a  “virada”  vem  sempre

acompanhada do “reconhecimento”.20 Por meio do reconhecimento o personagem – e

geralmente também o leitor – se depara com alguma informação ainda desconhecida,

mas que  nos  permite  compreender  o  desenrolar  dos  eventos  a  partir  de  uma nova

perspectiva,  dando um novo  rumo  à  história.  Isso  ocorre,  por  exemplo,  em  Grande

Sertão: Veredas (1956), de Guimarães Rosa, quando Riobaldo descobre que Diadorim,

na verdade, era uma mulher, diferentemente do que ele, e também o leitor, acreditavam

até aquela altura da narrativa. 

O “sofrimento”  do personagem, a “virada”,  e  o  “reconhecimento”  devem provocar  no

leitor, segundo Aristóteles, os sentimentos de piedade e temor: “piedade pelos que não

merecem, e temor por alguém como nós”.21 É só ao final  da narrativa que ocorre  a

superação  dos  sentimentos  de  piedade  e  temor  que  o  leitor  experimenta  face  aos

infortúnios  do  personagem.  A  superação  desses  dois  sentimentos  caracteriza  um

fenômeno ao qual Aristóteles dá o nome de “catarse”. Por meio da catarse o leitor é

como que “purgado” ou “purificado” dos sentimentos de piedade e temor. Existe muita

discussão até hoje sobre o que, exatamente, Aristóteles compreendia por “catarse” e

sobre se, de fato, tragédias – ou narrativas de ficção de modo geral – teriam o efeito

terapêutico que a palavra “catarse” originalmente sugeria. A palavra ocorre apenas duas

vezes no texto da  Poética, sem que Aristóteles proponha uma discussão mais precisa

sobre o seu significado.22

É possível percebermos agora que o enredo se articula inicialmente em torno de uma

fase  de  “complicação”,  que  começa  com  o  “erro”  e  culmina  com  a  “virada”  e  o

“reconhecimento”,  e uma fase de “resolução”, que se estende do meio até o final da

narrativa.23 Um nome comumente usado na literatura secundária, inclusive em inglês e

alemão,  para  designar  a  segunda  fase  da  narrativa  é  denouement.  As  fases  de

complicação e resolução (ou denouement) podem também ser pensadas em termos de

uma trajetória ascendente seguida de uma trajetória descendente, que o personagem
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percorre  ao  longo  da  narrativa.  Isso  nos  permite  agora  representar  graficamente  a

estrutura da narrativa trágica por meio do seguinte esquema (figura 1):

Aristóteles pode não ter proposto uma representação gráfica da estrutura da narrativa

trágica na Poética, mas de todo modo, como vimos anteriormente, ele próprio compara o

enredo  às linhas  de um desenho.  Há,  evidentemente,  uma correlação entre  a  parte

superior e a parte inferior do esquema acima, mas as duas partes não se confundem. A

parte superior diz respeito à estrutura do enredo, ou seja, às diversas situações a que o

personagem é exposto ao longo da narrativa. A parte inferior, por outro lado, diz respeito

às reações afetivas do personagem face às situações previstas pelo enredo. A fortuna e

o  infortúnio  do  personagem,  por  sua  vez,  evocam  no  leitor  ou  espectador  reações

afetivas  diversas,  que  para  Aristóteles  seriam basicamente  a  piedade,  o  temor,  e  a

catarse. 

II. Algoritmos e a estrutura da narrativa de ficção

A tentativa  de  se  representar  em termos  visuais  a  estrutura  da  narrativa  dramática

remonta ao século XIX. Gustav Freytag, por exemplo, fala de uma “construção piramidal”

ao examinar as “cinco partes” constitutivas da narrativa dramática. O gráfico proposto por

Freytag aparece na obra A técnica do drama, de 1863:
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a) Introdução (Einleitung) 

b) Intensificação (Steigerung) 

c) Clímax (Höhepunkt)

d) Queda ou virada (Fall oder Umkehr)

e) Catástrofe (Katastrophe)24

Freytag, ele próprio, era autor de inúmeros romances e peças de teatro, e não apenas

teórico da literatura.25 Mais tarde, outros escritores propuseram novos esquemas para

ilustrar suas respectivas compreensões acerca da estrutura da narrativa de ficção. O

escritor  americano  Kurt  Vonnegut,  por  exemplo,  conta  em  sua  autobiografia  que  a

principal  contribuição que ele  julga ter  dado para as humanidades foi  a  tentativa  de

traduzir em termos gráficos as diferentes estruturas narrativas básicas que romances,

fábulas, tragédias, e mitos de criação podem ter em comum, ainda que, do ponto de vista

de seus respectivos conteúdos, essas histórias possam diferir bastante umas das outras:

A ideia fundamental é que as histórias têm formas [shapes] que podem ser desenhadas
em um papel quadriculado, e que a forma das histórias de uma dada sociedade é no
mínimo tão interessante quanto a forma das cerâmicas e das pontas de lança que ela
produziu.26 

Vonnegut compara o trabalho que arqueólogos e antropólogos realizam com o trabalho

que  ele  próprio  pretendia  realizar:  arqueólogos  e  antropólogos  podem  cotejar,  por

exemplo, a forma de diversos artefatos, oriundos de diferentes sítios arqueológicos, na

tentativa  de estabelecer  padronagens,  motivos,  e  características que se repetem em

sociedades  diferentes,  de  épocas  ou  regiões  diferentes.  Para  Vonnegut,  o  mesmo

princípio poderia ser aplicado, não ao conteúdo, mas à “forma” das narrativas de ficção.

O que se percebe então é que a estrutura da narrativa de ficção, inclusive da tragédia,

não precisa ter sempre uma forma piramidal. Ela pode assumir outras formas, passíveis

de serem plotadas num sistema de coordenadas, como esse proposto por Vonnegut: 
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O eixo vertical representa as modulações da “fortuna” (good fortune – G) e do “infortúnio”

(ill  fortune – I) do personagem. O eixo horizontal representa o transcurso que vai  do

“começo” (beginning – B) ao “fim” (end – E) da narrativa.27 Vonnegut sugere então alguns

exemplos de enredos que variam quanto à forma do arco narrativo. Um personagem

pode, por exemplo, levar uma vida normal, até que em um dado momento as coisas

começam a dar errado. Quando o personagem parece já estar no fundo do poço, algum

evento inesperado ocorre, e as coisas vão então aos poucos melhorando novamente até

que, no fim, sua vida parece ainda melhor do que era no começo da história (exemplo 1).

Alternativamente, o personagem pode começar numa situação já bastante infeliz, mas

então, de uma hora para outra, o personagem começa a obter ganhos pontuais, que

fazem com que a sua vida vá melhorando até um momento em que, por conta de algum

infortúnio, o personagem parece perder tudo de uma vez só. Mas aí ocorre uma virada

na história, e a sua vida começa a atingir rapidamente um nível de felicidade que parecia

inalcançável ao personagem no começo da narrativa (exemplo 2).28 É importante notar

que o que está aqui em questão não é a mera representação das oscilações do humor

do  personagem,  mas  as  reações  emocionais  do  personagem  relativamente  às

circunstâncias estabelecidas pelo enredo.
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As ideias de Vonnegut acerca da representação visual da estrutura narrativa de obras de

ficção não foram levadas muito a sério no departamento de antropologia da universidade

em que ele estudava, o que o levou a abandonar os planos de escrever uma tese sobre

o  tema.  Mas  Vonnegut  jamais  abandonou  inteiramente  o  projeto.  Numa  palestra

registrada  em vídeo,  já  quase  no  final  de  sua  vida,  Vonnegut  retoma  a  proposta  e

desenha num quadro negro vários exemplos de arcos narrativos básicos, inclusive os

exemplos 1 e 2 acima. No vídeo, Vonnegut sugere ainda o seguinte: “Não há realmente

razão para acharmos que não podemos alimentar computadores com as formas simples

das histórias”.29 Foi só mais recentemente, porém, graças ao desenvolvimento de novas

tecnologias, e graças também à disponibilização online de milhares de obras literárias,

que computadores começaram a ser “alimentados” com textos de ficção na tentativa de

identificar os tipos básicos de estruturas narrativas.

Andrew Reagan e colegas, por exemplo, publicaram em 2016 um artigo intitulado “Os

arcos emocionais das histórias são dominados por seis formas básicas”.30 Um programa

de computador desenvolvido pela equipe analisou um total de 1.327 obras em inglês

disponíveis no site do Project Gutenberg.31 Cada obra foi decomposta em segmentos ou

“janelas” de 10.000 palavras. Cada janela foi submetida a uma “análise de sentimentos”,

que, como veremos a seguir, consiste numa avaliação quantitativa da carga emocional

de um texto (ou segmento de texto) tendo-se em vista o somatório da carga emocional

de todas as palavras que ocorrem no texto. A pontuação obtida em cada janela permitiu

a Andrew Reagan e colegas elaborar um gráfico que representa o “arco emocional” da

narrativa  de  cada  obra  analisada.  Segundo  os  autores,  o  trabalho  permitiu  testar  a

hipótese  original  formulada  por  Vonnegut,  segundo  a  qual  não  haveria  nada  de

implausível na suposição de que um computador poderia gerar a representação gráfica

da estrutura narrativa de textos de ficção. 

A utilização de algoritmos para realizar “análise de sentimentos” tem atraído o interesse

tanto de pesquisadores quanto de investidores e empresários interessados em saber

como seus negócios e produtos estão sendo percebidos nas redes sociais.32 Existem

diversos métodos para a realização de “análise de sentimentos”.33 O método descrito por

Reagan e colegas envolveu a utilização de uma ferramenta chamada “hedonometer”,

desenvolvida pelo grupo. O hedonometer utiliza um dicionário que contém as (cerca de)

10.000 palavras mais frequentes no corpus de textos a serem analisados. A cada palavra

foi  atribuída  uma  pontuação,  que  posiciona  a  palavra  num  “rank  de  felicidade”

(happiness rank). A atribuição da pontuação foi feita através do trabalho de milhares de

pessoas recrutadas especialmente para essa tarefa. O valor atribuído por cada indivíduo

podia variar de 1 a 9, conforme a conotação afetiva que a palavra evocava em cada

pessoa (o valor 5 indica que a palavra é emocionalmente neutra, não desperta nenhum

sentimento especial). As três palavras que receberam a maior pontuação média foram,

respectivamente, “riso”, “felicidade”, e “amor”. As três últimas palavras no ranking foram

“estupro”, “suicídio”, e “terrorista”.34
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palavra posição no ranking pontuação média

laughter 1 8.50
happiness 2 8.44
Love 3 8.42

[...] [...] [...]
Rape 10220 1.44
Suicide 10221 1.30
terrorist 10222 1.30

A carga emocional que essas palavras evocam pode, portanto, variar bastante, conforme

a posição que elas ocupam no ranking. A ocorrência de uma ou mais dessas palavras,

nas janelas de 10.000 palavras do texto a ser analisado, permite ao hedonometer traçar

um perfil da carga emocional de cada janela, e das flutuações emotivas do texto como

um todo. São essas flutuações emotivas que Reagan e colegas denominam de “arco

emocional”  da  história.35 O  arco  emocional,  como  eles  enfatizam,  não  deve  ser

confundido com o enredo: “Essa distinção entre arco emocional e o enredo da história é

um ponto de confusão em um outro  trabalho que atraiu  críticas  da comunidade das

humanidades  digitais”.36 Reagan  e  colegas  têm  especificamente  em  vista  aqui  um

trabalho de Matthew Jockers intitulado “Um novo método para detectar o enredo”. 37 Para

Reagan e colegas, o hedonometer não “detecta” o enredo da história, mas o seu “arco

emocional.”  Isso  me  parece  correto,  se  Reagan  e  colegas  compreendem  o  enredo

unicamente  como  o  conjunto  de  situações  que  movem o  personagem,  ou  seja,  as

situações  às  quais  o  personagem  pode  reagir  de  modo  afetivamente  positivo  ou

negativo,  com maior ou menor intensidade. O hedonometer,  de fato,  parece não ser

capaz de detectar se as variações do arco narrativo decorrem, por exemplo, do “erro” ou

do “reconhecimento”, tal como Aristóteles compreendeu esses termos na antiguidade. O

hedonometer, aparentemente, também não é capaz de detectar onde ocorre a “virada”

da história. O que o hedonometer faz é representar graficamente as reações afetivas dos

personagens ao  longo  da  narrativa.  Por  outro  lado,  se  as  reações não são  simples

variações no humor do personagem, mas respostas às situações que fogem ao controle

do personagem, e que são inerentes ao enredo, é razoável então supor que o arco

emocional  é  indissociável  do  enredo,  como  tentei  mostrar  anteriormente  (figura  1).

Vonnegut, por exemplo, não faz nenhuma distinção entre plot e arco emocional. Ele usa

de modo geral a palavra  story para se referir àquilo que é passível de representação

gráfica num sistema de coordenadas. 
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Segundo Reagan e colegas haveria seis tipos básicos de arcos emocionais subjacentes

às 1.327 obras analisadas:

1. ‘Rags to riches’ (rise).

2. ‘Tragedy’, or ‘Riches to rags’ (fall).

3. ‘Man in a hole’ (fall-rise).

4. ‘Icarus’ (rise-fall).

5. ‘Cinderella’ (rise-fall-rise).

6. ‘Oedipus’ (fall-rise-fall).38

Os arcos 1, 3, e 5 representam narrativas com um final feliz, por oposição aos arcos 2, 4,

e  6.  O primeiro  arco  tem uma estrutura  bastante  simples:  ele  descreve  um tipo  de

situação em que o personagem, por exemplo, sai da pobreza e atinge a riqueza, sem

grandes percalços pelo caminho. O quarto arco também tem uma estrutura simples, mas

ele  descreve  uma  situação  inversa  àquela  descrita  pelo  primeiro  arco:  as  coisas

começam relativamente bem, mas vão piorando até o final da narrativa. Os seis arcos

emocionais  básicos,  gerados  pelo  algoritmo  criado  por  Reagan  e  colegas,  foram

reproduzidos na figura abaixo.39
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Na parte de cima aparecem os arcos narrativos de número 1, 3, e 5; e na parte de baixo,

os de número 2, 4 e 6. Não é difícil perceber que as imagens na parte de cima e na parte

de  baixo  descrevem  situações  inversas,  e  que,  por  isso,  as  imagens  parecem

“espelhadas.” A tragédia de Sófocles, por exemplo, é descrita pelo arco de número 6,

que, não por acaso, Reagan e colegas denominam “Oedipus”: o arco descreve a queda,

ascensão, e nova queda de Édipo. 

A suposição de que haveria enredos básicos, comuns a praticamente todas as obras de

ficção, evidentemente, não é nova. Em 1896, por exemplo, Georges Polti publicou um

tratado,  ainda  hoje  bem  conhecido,  no  qual  defende  que  haveria  “36  situações

dramáticas” fundamentais.40 Outras obras desse gênero se seguiram, cada uma com um

entendimento diferente acerca do número de “situações dramáticas” mais elementares.

William Wallace Cook, por exemplo, publicou em 1928 uma obra intitulada  Plotto: The

Master  Book  of  All  Plots.41 Cook  sugere  que  haveria  exatamente  1.462  plots.  Cook

concebeu  o  seu  livro  como  uma  obra  de  consulta  para  escritores  e  aspirantes  a

escritores. Contudo, sem que ele tenha se dado conta, o livrou acabou sendo usado

também por roteiristas.  Segundo Paul  Collins,  Alfred Hitchcock teria  usado  Plotto na

elaboração do roteiro de alguns filmes no início de sua carreira como diretor de cinema.42

Em 2004, Christopher Booker defendeu que haveria sete tipos básicos de enredos.43 Mas

foi  só  bem  mais  recentemente  que  programas  de  computador  começaram  a  ser

mobilizados na tarefa de identificar algumas estruturas básicas, comuns a quase todas

as  obras  de  ficção.  Evidentemente,  esses  programas  de  computador  ainda  estão

submetidos a várias limitações.

A metodologia para análise de sentimentos proposta por Reagan e colegas, como alguns

autores perceberam, não é adequada para a análise de obras de ficção com muitos

personagens e focos narrativos diversos, que vão se alternando ao longo da história.44

Esse tipo de narrativa se tornou bastante comum na literatura da segunda metade do

século XX. Para esses casos, o algoritmo deveria ser capaz de traçar diferentes arcos

emocionais,  específicos  para  a  perspectiva  de  cada  personagem.  É  razoável  supor

também que, para uma narrativa com vários subplots, o algoritmo, talvez, não seja capaz

de traçar um arco emocional  preciso.  A análise automatizada de sentimentos é mais

adequada para o tipo de narrativa que Aristóteles tinha em mente na Antiguidade, com

um enredo de “contornos bem definidos” e foco narrativo restrito à perspectiva de um

único personagem. A questão que temos de examinar agora diz respeito às implicações

que o uso desse tipo de tecnologia poderia ter para o estudo de obras de ficção.

III. Quem é o leitor?

Para escrever um texto como a  Poética,  Aristóteles teve de ler (ou assistir  a) várias

tragédias. Gustav Freytag, George Polti, Kurt Vonnegut e outros autores mais recentes

também só  foram capazes  de  identificar  certas  estruturas  básicas  em narrativas  de
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ficção após a leitura de diversas obras literárias. Mas, face à quantidade de romances

publicados  anualmente  hoje  em dia,  o  número  de  obras  literárias  que  uma  pessoa

consegue ler é relativamente reduzido. O que surge agora, porém, é, pelo menos em

princípio, a perspectiva de delegarmos a máquinas a tarefa de “ler” obras literárias em

nosso lugar. 

É desnecessário enfatizar que máquinas não têm sentimentos ou afetos e que, portanto,

elas  não  são  capazes de  realizar  o  mesmo tipo  de  leitura  que  seres  humanos são

capazes de fazer. As máquinas, com outras palavras, não têm nenhuma reação afetiva

relativamente ao conteúdo lido. Por outro lado, nem Aristóteles nem os autores a que me

referi acima afirmam ter se emocionado bastante ao ler tais e tais obras literárias. O que

eles propõem é uma compreensão acerca da estrutura básica da narrativa de ficção,

tentando mostrar de que forma o personagem reage afetivamente às circunstâncias do

enredo. Mas Aristóteles – e outros autores que escreveram sobre a estrutura da narrativa

de ficção – não afirmam que a plausibilidade de suas respectivas compreensões seja

justificada pelas reações afetivas ou emoções que eles próprios experimentaram ao ler

essas  obras.  Disso  se  segue  que  a  constatação  trivial  de  que  máquinas  não  têm

sentimentos não deve contar como um argumento contra a suposição de que máquinas

podem determinar,  talvez  até  com  mais  precisão  do  que  seres  humanos,  os  arcos

emocionais mais comuns a uma enorme quantidade de textos de ficção. A implicação

imediata do uso de algoritmos para a análise da estrutura narrativa de textos literários é

que,  à  medida  que  ferramentas  como  o  hedonometer  forem  se  tornando  mais

sofisticadas  e  difundidas,  teremos  de  repensar,  no  âmbito  da  teoria  literária,  o  que

significa “ler” uma obra de ficção, e o que significar ser um “leitor.” 

Algumas correntes teóricas compreendem a figura do “leitor” como indispensável para

compreensão  de  obras  literárias.  Autores  associados  à  denominada  “estética  da

recepção” (ou “Escola de Konstanz”),  por exemplo,  sustentam que a análise da obra

literária deve ter como foco a recepção do leitor, e não a intenção do escritor ao escrever

uma obra.45 Assim como os representantes da estética da recepção,  Roland Barthes

também enfatiza que a figura do leitor é fundamental para nossa compreensão do texto

literário. Num texto de 1968 ele afirma, por exemplo, o seguinte: 

Assim se revela o ser total da escrita: um texto é feito de escritas múltiplas, saídas de
várias  culturas  e  que  entram  umas  com  as  outras  em  diálogo,  em  paródia,  em
contestação; mas há um lugar em que essa multiplicidade se reúne, e esse lugar não é
o autor, como se tem dito até aqui, é o leitor.46

Não é minha intenção tentar determinar aqui de que forma a estética da recepção, ou a

teoria literária de Barthes, poderiam ser mobilizadas na tentativa de elevar algoritmos

como  o  hedonometer  à  categoria  de  “leitor.”  A  suposição  de  que  programas  de

computador  pudessem  ser  considerados  “leitores”,  evidentemente,  não  poderia  ter

ocorrido a Barthes e outros autores quando eles formularam suas respectivas teorias

acerca da estrutura da narrativa de ficção nas décadas de 1960 e 1970. Minha intenção
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é simplesmente salientar que,  a partir  do momento em que algoritmos começarem a

ganhar uma utilização mais ampla na análise de textos literários, o conceito de “leitor”

terá de ser revisitado de modo mais sistemático. 

O artigo de Reagan e colegas não é o único trabalho recente que descreve o modo como

algoritmos vêm sendo usados para “ler” grandes quantidades de textos na tentativa de

se  identificarem certas estruturas  básicas,  inerentes à  narrativa  de ficção.  Em 2016,

Jodie  Archer  e  Matthew Jockers  publicaram um livro  intitulado  The Bestseller  Code:

Anatomy  of  the  Blockbuster  Novel.47 Os  autores  desenvolveram  um  programa  para

identificar potenciais best-sellers. O programa – denominado “bestseller-ometer” – “leu”

mais  de  20.000  romances  na  tentativa  de  encontrar  certas  características  que,

estatisticamente, são típicas dos romances que, em algum momento, entraram para a

lista de best-sellers do  New York Times. A descrição técnica do programa aparece no

último capítulo do livro. Mas o que me interessa aqui não é tanto a descrição técnica

desse programa, mas sim examinar algumas implicações que a difusão desse tipo de

tecnologia pode ter para o mercado editorial e para a nossa compreensão acerca do

conceito de “leitor.” 

O número de manuscritos que editoras e agências literárias recebem todos os dias – de

escritores  e  aspirantes  a  escritores  –  ultrapassa  bastante  a  capacidade  que  seus

respectivos  funcionários  têm  de  ler.  Histórias  de  livros  que  se  tornaram  sucessos

literários,  mas que foram inicialmente rejeitados  ou ignorados por  várias editoras ou

agentes literários, se tornaram bem conhecidas. Mas isso frequentemente ocorre, não

porque os autores ou autoras rejeitados sejam gênios incompreendidos pelo mercado

editorial,  mas  porque  os  profissionais  do  mercado,  responsáveis  pela  recepção  dos

manuscritos, não conseguem dar conta do volume de leitura. Muitas agências literárias

contratam leitores externos para fazerem uma avaliação prévia do material que recebem

para  se  decidirem  quais  são  os  autores  e  autoras  que,  em  princípio,  terão  seus

manuscritos avaliados para possível publicação. 

Segundo Archer e  Jockers,  o bestseller-ometer  teria 80% de chance de detectar  um

manuscrito com o potencial para se tornar um bestseller. Se algoritmos desse tipo vierem

realmente a ter aplicação comercial no mercado editorial, então, no futuro, os primeiros

“leitores” de muitas obras de ficção não serão mais pessoas, mas máquinas que, para

todos os efeitos, estarão realizando o mesmo tipo de atividade que os leitores externos

de editoras e agências literárias já exercem. É difícil antecipar por ora quais seriam as

implicações desse tipo de prática, se elas vierem a ser implementadas um dia. Escritores

e  escritoras,  ávidos  para  publicar  seu  primeiro  romance,  talvez  prefiram  buscar  a

consultoria  de  algoritmos  em lugar  de  procurar  escritores  experientes  ou  cursos  de

escrita criativa. Por outro lado, é possível também que muitos romances que, de fato,

têm  o  potencial  para  se  tornar  um  sucesso  literário,  sejam  rejeitados  com  menos

frequência do que ocorre atualmente. 

A Poética de Aristóteles e as humanidades digitais: Da análise dos clássicos à criação de algoritmos · Marcelo de Araujo

124

V
iso

 · C
ad

e
rn

o
s d

e
 es

té
tica

 ap
lica

d
a

 n
. 2

2
jan

-ju
n/2

01
8



A ampliação do conceito de “leitor” teria também algumas implicações jurídicas. O “leitor”

ou “leitora”, de modo geral, tem de adquirir o livro que lê. É claro que existem bibliotecas

e livros gratuitos na internet, mas a existência de obras de ficção é, em muitos aspectos

relevantes, indissociável da existência também de um mercado no contexto do qual as

obras de ficção são oferecidas para possíveis leitores, que decidem se pagarão ou não

pelo livro. Mas e o “leitor” não-humano: ele também deve estar submetido às mesmas

regras do mercado editorial?

Em  setembro  de  2016  pesquisadores  da  Google  publicaram  um  artigo  no  qual

descrevem o uso de um algoritmo desenvolvido para gerar sentenças em linguagem

natural.48 O que há de inovador no projeto é que o algoritmo “leu” mais de 11.000 obras

de ficção para que as frases geradas fossem estilisticamente melhores do que as frases

geradas por outros tipos de algoritmos para geração de linguagem natural. Empresas

como Google e Facebook vêm investindo bastante na geração de “assistentes virtuais”,

capazes de responder perguntas e de manter uma conversação coerente sob a forma de

chats.  Programas  desse  tipo  não  são  novos.  Em  1966,  por  exemplo,  Joseph

Weizenbaum  criou  um  programa  de  chat  chamado  Eliza,  ainda  hoje  bastante

conhecido.49 Mas programas como Eliza costumam contar com um número limitado de

frases prontas, que podem ser reutilizadas com alguns ajustes gramaticais conforme o

input do interlocutor. Mas o que a Google e outras empresas pretendem desenvolver

agora  são  assistentes  virtuais  capazes de gerar  frases  novas  e  que  soem naturais,

diferentemente  das  frases  prontas  que  programas  como Eliza  utilizam.  Para  isso,  é

necessário que o assistente virtual “leia” milhares de obras, preferencialmente de ficção.

Obras de ficção muitas vezes descrevem situações semelhantes, como a de alguém, por

exemplo, tentando encorajar outra pessoa a enfrentar uma situação difícil, ou a comprar

um produto. Mas a mesma situação pode ser descrita por meio de frases inteiramente

diferentes entre si, e que variam também conforme a idade, sexo, temperamento ou nível

educacional dos personagens. Um assistente virtual capaz de gerar frases que soem

espontâneas,  e  consoantes  ao  perfil  do  usuário  com  o  qual  interage,  com  certeza

parecerá  mais  humano  e  convincente  do  que  programas  como  Eliza.  O  algoritmo

desenvolvido pelos pesquisadores da Google foi alimentado com obras de ficção para

que o algoritmo se tornasse capaz de gerar frases adequadas ao perfil do interlocutor e

ao  contexto  da  interação.  Mas é  importante  ressaltar  que  o  algoritmo  não  reproduz

verbatim as frases dos livros que “leu”. 

O problema jurídico suscitado pelo artigo publicado pelos pesquisadores da Google é

que as  obras  de  ficção  “lidas”  pelo  algoritmo  não  estavam em domínio  público.  No

momento em que foram disponibilizadas online,  não havia  ainda sido considerada a

possibilidade de que, entre os “leitores”,  estariam também máquinas com inteligência

artificial, capazes de ler milhares de obras em pouco tempo e de reutilizá-las para fins

comerciais.  Muitos escritores e escritoras se sentiram lesados ao saberem que suas

obras haviam sido  “lidas”  por  algoritmos.  Pela  declaração  que  deram à imprensa,  é

possível perceber que, para todos os efeitos, eles veem os algoritmos como “leitores”,
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sujeitos  às  mesmas  restrições  jurídicas  a  que  os  leitores  humanos  estão  também

submetidos.  Em  uma  reportagem  do  The  Guardian sobre  o  ocorrido,  alguns  dos

escritores cujas obras foram usadas na pesquisa deram declarações como essas:

Talvez eu esteja pensando de modo antiquado, que o leitor lerá meu livro – nunca havia
me ocorrido que uma máquina poderia ler o meu livro. [...]

A pesquisa em questão usa esses romances para o exato propósito de seus autores –

para serem lidos.50

A utilização de algoritmos que leem obras literárias com o objetivo de identificar padrões

específicos, seja no estabelecimento de arcos narrativos ou para aprender a gerar frases

estilisticamente bem construídas, não se limita aos romances de maior apelo comercial.

Pesquisadores  poloneses  desenvolveram  recentemente  um  algoritmo  para  analisar

textos  de  autores  como,  por  exemplo,  James  Joyce,  Leon  Tolstoi,  Virginia  Woolf  e

Roberto  Bolaño,  reconhecidos  como grandes nomes da  literatura.  Os pesquisadores

constataram que textos clássicos da literatura, diferentemente de textos de maior apelo

comercial,  têm uma estrutura fractal.  O tamanho das frases,  contado em número de

palavras, vai se alternando segundo um padrão específico. Isso confere à narrativa um

ritmo  próprio,  do  qual  os  leitores  (e  talvez  também  os  autores)  nem  sempre  são

inteiramente conscientes.51 A figura abaixo, por exemplo, conhecida como “conjunto de

Cantor”, tem uma estrutura fractal: a figura como um todo é idêntica a qualquer uma de

suas subdivisões. 

Há uma diversidade de fenômenos naturais que têm estruturas fractais: o modo como

artérias se ramificam no interior dos pulmões, a forma como os galhos vão se bifurcando

em  ramos  a  partir  do  caule  das  árvores,  a  sucessão  de  ritmos  cardíacos,  etc.  Os

mesmos  modelos  matemáticos  que  descrevem  esses  fenômenos  começam  a  ser

aplicados também na descrição da estrutura narrativa  dos clássicos da literatura.  Já

começaram  a  surgir  também  livros-texto,  dirigidos  especificamente  a  estudantes  e

professores de literatura, que tratam da utilização de inteligência artificial para a análise

de narrativas de ficção.52 Até  que ponto ferramentas como essas serão efetivamente

aplicadas nos cursos de literatura, ou na análise filosófica de obras literárias, ou mesmo

na produção de textos de ficção, essa é uma questão que foge ao escopo deste artigo. 
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Conclusão

No contexto  da  Antiguidade,  Aristóteles  ainda  estava  em condição  de,  como sugere

Lessing em 1768,  ler  “inúmeras obras primas do teatro  grego”  e,  a partir  da leitura,

“abstrair” a “essência da arte dramática”. Nos dias de hoje, porém, nenhum ser humano

poderia sozinho ter essa visão de todo, nem mesmo se limitasse o seu trabalho à leitura

dos romances publicados em uma única língua, e ao longo de um período de apenas dez

anos.  Algoritmos,  por  outro  lado,  parecem  capazes  de  realizar  essa  tarefa.  Se  nós

podemos agora depositar no desenvolvimento de algoritmos o mesmo entusiasmo que

Lessing, durante o Iluminismo, depositou na Poética de Aristóteles, a ponto de considerá-

la uma obra “infalível”, comparável a um tratado de geometria, essa é outra questão.

Como procurei  mostrar  neste  artigo,  ainda  não  é  claro,  por  exemplo,  se  algoritmos

poderão ser utilizados de modo adequado na análise do arco narrativo de obras com

múltiplos  focos  narrativos,  ou  que  contenham  vários  subplots.  Ainda  é  difícil  prever

também de que maneira algoritmos poderiam não apenas analisar certos aspectos da

estrutura narrativa de obras literárias, mas também encorajar escritores a escrever de

modo a integrar em seus próprios textos as estruturas que algoritmos serão treinados

para reconhecer. 

Por outro lado, parece-me razoável supor que algoritmos não substituirão o trabalho dos

pesquisadores de filosofia ou teoria literária. Mas algoritmos, ainda assim, podem muito

bem, no futuro, vir a se tornar ferramentas indispensáveis para a análise filosófica da

estrutura narrativa de obras de ficção.53

* Marcelo de Araújo é professor adjunto do Departamento de Filosofia da UERJ.
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