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RESUMO
Iremos discutir as possibilidades para se elaborar um programa de computador
dotados de Inteligência Artificial que possa colaborar com a atividade de criação de um
roteiro audiovisual. Levantaremos como os processos de escrita criativa, entre eles o de
roteiro, podem ser auxiliados ou ainda ampliados pelo uso da tecnologia.
Atualmente um programa complexo de computador pode a aprender a ler e escrever a
partir de um conjunto muito grande de texto, que serve de modelo. Sobre isso, o professor de
computação e especialista em linguagem natural, Cristopher Manning, afirma que “a precisão
do reconhecimento de texto chegou a um ponto de inflexão, indo de 80 % em 2009 até cerca
de 95 % recentemente”.
Os resultados mais avançados se alcançam com programas de Inteligência Artificial
de um tipo chamado Aprendizado de Máquina. Programas desse tipo podem ser treinados a,
por exemplo, reconhecer caracteres, palavras, regras gramaticais ou mesmo o sentimento
expresso em um texto.
Recentemente, um artista norte-americano chamado Ross Goodwin criou um
programa conhecido como Benjamin, que foi capaz de roteirizar os curtas-metragens
“Sunspring” (2016) e “It’s no Game” (2017). Benjamin seguiu como modelo um corpo de
roteiros de ficção científica, escrevendo estes dois filmes de acordo com estes gêneros
cinematográficos.
Mas a potência do processamento de dados de um computador e sua capacidade de
absorver uma quantidade imensa de informação, para assim mimetizar e gerar textos,
permitirá a criação de um programa que poderá colaborar efetivamente com o roteirista?
Ferramentas como predição e randomização de texto poderão ampliar a criatividade? E, mais
do que tudo isso, será a máquina um dia capaz de entender sutilezas como um conflito entre
dois personagens? Nosso artigo irá buscar as primeiras respostas para estas questões.
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ABSTRACT
We will discuss the possibilities to develop a computer program with Artificial
Intelligence that can collaborate with the craft of a screenplay. We will raise how the
processes of creative writing, among them the screenwriting, can be aided or even augmented
by the use of technology.
Currently a complex computer program can learn to read and write from a very large
set of text, that serve as a model for this program. About that, computer science professor and
natural language expert, Christopher Manning, states that "the accuracy of text recognition
has reached an inflection point, going from 80% in 2009 to about 95% recently."
The most advanced results are achieved with Artificial Intelligence programs, from a
category called Machine Learning. Programs of this type can be trained to, for example,
recognize characters, words, grammatical rules or even the sentiment expressed in a text.
Recently, an artist named Ross Goodwin created a program known as Benjamin, which was
able to write the short films “Sunspring” (2016) and “It's no Game” (2017). Benjamin
followed a corpora of science fiction scripts, writing these two films according to this
cinematographic genre.
But the power of computer data processing and its capabilty to absorb an immense
amount of information, in order to mimic and generate texts, will allow the creation of a
program that can collaborate effectively with the screenwriting? Features like text prediction
and randomization can enhance writer's creativity? And, more than all of this, will the
machine one day be able to understand subtleties as a conflict between two characters? Our
article will seek the first answers to these questions.
KEYWORDS: Screenplay, Collaborator, Artificial Intelligence, Machine Learning
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Introdução: Um Ghostwriter 2.0?
Imaginemos a seguinte situação: você é uma consagrada autora de novelas de
televisão. Há mais de 30 anos no mercado, é conhecida por trabalhar sozinha e sempre
respeitar os prazos de sua empregadora, uma grande emissora comercial. Diariamente você
entrega 40 páginas de roteiro, para serem convertidos em cenas com atores e ir ao ar em no
máximo uma semana.
Tanto tempo no mercado permitiu que você acompanhasse as mudanças tecnológicas:
na década de 70, passou do texto à mão para o uso de uma máquina de escrever pesada, com
suas teclas de sonoridade atraente. Na década de 80, seu roteiro era então mimeografado, para
anos depois ser xerocado.
Na década seguinte, você mesma cede ao uso do computador: é ágil, o roteiro pode
ser revisado e reescrito à vontade, e você mesma pode imprimir. Em meados da década de 90,
você tem acesso à internet. É possível pesquisar, achar textos de referência ou compartilhar
seu material, com as alterações demarcadas, para toda a equipe.
No entanto, mesmo com o passar do tempo, você não cedeu ao princípio de escrever
sozinha. Certo dia, uma doença te acomete: um burnout. Como uma pessoa viciada em
trabalho poderia sofrer esse tipo de estafa mental? O médico então ordena repouso absoluto,
o que obriga a emissora a contratar um substituto, ou ainda um colaborador- outro roteirista
para escrever com você. O que, segundos seus princípios de trabalho, é inaceitável.
Mas eis que um funcionário da emissora propõe que você teste uma tecnologia nova,
o “ghostwriter 2.0”. Ao invés de contratar outro roteirista, fornecerão os roteiros dos
capítulos já gravados da sua novela para um avançado programa de computador.
Provavelmente será preciso que o computador também acesse novelas e outros trabalhos
anteriores que você escreveu, ou sinopses e outros resumos que você tenha à mão.
Após ser alimentado, esse programa realiza a seguinte façanha: ele irá escrever um
roteiro para o próximo capítulo, que passará então por sua aprovação. Você recebe o arquivo
por email, no repouso do seu quarto de hospital e, depois de ler, tece suas considerações.
Mas, ao terminar a leitura, diz a si mesma, surpresa: “fui plagiada por uma máquina!”.
Tomemos agora outro exemplo, mais prosaico. Nele, você é um roteirista freelancer,
trabalhando por conta própria em sua casa, acumulando um número considerável de
trabalhos, na maioria de caráter não-ficcional. Como você está num nível intermediário de
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sua carreira, deve escrever diferentes vídeos institucionais e corporativos para diversas
empresas, que desejam se apresentar a possíveis clientes nas redes sociais ou ainda lançar um
novo produto (que pode ir de um modelo de celular até uma ração para coelhos).
Com os prazos muito curtos desse tipo de demanda, e sem poder recorrer a uma
estrutura maior de trabalho, você se encontra encurralado. Então alguém te indica um novo
programa de computador, disponível no mercado. Ele é uma versão mais acessível daquele
usado pela novelista do nosso primeiro exemplo.
Ainda assim, o ghostwriter virtual é capaz de te ajudar: você coloca todos os roteiros
que já escreveu à disposição do computador, determina algumas configurações da estrutura
do roteiro (como o uso de locução) e pede que ele pesquise por conta própria na internet.
Enquanto o programa processa seu pedido, você se dedica a outras frentes, e nesse meio
tempo, a tarefa é realizada: o computador lhe entrega um primeiro roteiro sobre a nova ração
de coelhos, escrito no seu estilo – tudo isso dentro do prazo.
No panorama atual, criar um programa como este é incrivelmente complexo e
potencialmente frustrante, mas estas situações hipotéticas de nossos exemplos podem se
concretizar num futuro próximo. Neste artigo, iremos expor como um colaborador virtual de
roteiros pode ser viabilizado, listar as ferramentas e funcionalidades esperadas e, se possível,
prever o impacto de sua atuação no trabalho dos roteiristas.
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Quem é o colaborador no roteiro audiovisual?
O roteirista é aquele que é responsável por transformar um texto que resume uma

história, como sinopses e argumentos, em um roteiro que organiza essa mesma história para a
conversão em imagem e som, distribuídos entre cenas, ações e diálogos de personagens. O
roteirista também pode realizar o processo inverso, passando do roteiro para textos mais
simples, normalmente quando uma equipe envolvida na criação de um produto audiovisual
(diretores, produtores e outros) necessitam de textos para a venda deste produto.
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Na hierarquia de trabalho dos roteiristas, o colaborador1 é um segundo roteirista que
atua no apoio a um roteirista chefe. Este chefe pode variar desde de um diretor de cinema que
é também o autor da história, até um showrunnner2 de uma série televisiva.
No mercado norte-americano, os showrunners em sua maioria buscam outros
roteiristas que atuem como uma extensão do próprio trabalho. Um livro que descreve bem
essa hierarquia é “Homens Difíceis” (MARTIN, 2014), focando no poder que os criadores
das séries detinham sobre a equipe, muitas vezes de forma autocrática, como David Chase na
série “Família Soprano3”. Contudo, em casos mais tradicionais, como na produção de uma
sitcom, é comum que um roteirista assuma uma função específica, como escrever as cenas de
um determinado personagem, ou os diálogos de um estilo diverso do showrunner.
No cinema norte-americano, há uma longa cadeia de trabalho de diferentes
colaboradores, que podem atuar no argumento de um roteiro (conhecido como treatment), na
revisão ou reescrita de roteiros pouco antes de sua produção ou ainda em outros funções
semelhantes, como o scriptdoctor (responsável por redigir uma análise completa de um
roteiro, apontando as necessidades para sua reescrita)4. De qualquer maneira, a legislação
audiovisual norte-americana não indica a presença do colaborador; ou ele é creditado como
um dos roteiristas, ou em outras funções, como a de consultor.
O mercado de cinema e o de séries de televisão no Brasil de certa forma reproduzem
o padrão norte-americano, salvo a diferença que no país é comum a centralização criativa dos
diretores ainda é predominante.
No Brasil, a atuação do colaborador é tradicional nas telenovelas. Os novelistas
montam equipes com colaboradores de sua confiança. Ainda que atualmente isso tenha se
limitado, é comum que um autor de novela contrate 2 ou 3 colaboradores5, como nas novelas

1

Uma descrição da experiência de um colaborador pode ser lida em
https://oroteiristainsone.wordpress.com/2017/09/05/o-assistente-de-roteiro/, acessado em 03/03/19
2
Termo que se originou na televisão norte-americana, que se aplica a um roteirista criador de uma série e que
atua como um diretor criativo de todos os episódios.
3
The Sopranos (EUA, 1999-2007)
4
Um caso conhecido é o do roteirista Joss Whedon no filme Velocidade Máxima (Speed, 1994), que segundo o
próprio foi chamado para reescrever os diálogos do filme (não sendo creditado). Fonte: http://www.imdb.com,
acessado em 03/03/19.
5
Na Rede Globo de Televisão era comum que um autor como Gilberto Braga contratasse meia dúzia de
colaboradores, como ele e Ricardo Linhares fizeram na novela Paraíso Tropical (2007). Por sua vez, outros
autores contratam poucos ou nenhum colaborador, como no caso de Glória Perez, autora de sucessos como
Caminho das Índias (2009). Recentemente o diretor do departamento de dramaturgia da Rede Globo, Silvio de
Abreu, limitou o número de colaboradores por novelas, mas tem promovido uma parte deles a autores
principais. Fonte: http://www.imdb.com, e https://observatoriodatelevisao.bol.uol.com.br/noticia-datv/2019/01/globo-limita-numero-de-capitulos-de-suas-novelas-e-quer-frente-maior-antes-da-estreia, acessados
em 03/03/19

5

da Rede Globo de Televisão6. A função deles normalmente é atuar em outras frentes de
trabalho paralelas ao do autor. Simplificando, podemos esperar que um colaborador escreva a
escaleta (um resumo cena a cena) de um capítulo 2, enquanto o autor da novela trabalha no
roteiro do capítulo 1, para no dia seguinte ele continue de onde o colaborador parou.
Mas todas essas variações na hierarquia de trabalho do roteirista levam em conta um
mercado audiovisual bem estruturado. Possivelmente, o uso de um colaborador virtual dotado
de Inteligência Artificial seria mais viável nessas condições, uma vez que as grandes
empresas poderiam investir maiores recursos na programação do colaborador.O cenário ideal
para o tipo de programa que estamos propondo é de um repertório muito grande de textos
prévios, para servir como modelo. Quanto maior o banco de dados, melhor.
Se um colaborador virtual for, por exemplo, atuar na equipe de um novelista da Rede
Globo, ele poderia ter acesso a todos os roteiros de todas as novelas da emissora. Isso é uma
imensa quantidade de texto e, por que não, de capital financeiro, pois somente na faixa de
horário menos lucrativa da emissora, a das seis horas da tarde, a Rede Globo produziu mais
de 80 novelas desde dos anos 70. Uma novelista como Gloria Peres já escreveu 12 novelas e
6 minisséries, sendo que um de seus maiores sucessos, “Caminho das Índias”, teve 203
capítulos. Para uma empresa deste tamanho, o desenvolvimento de colaborador virtual pode
não ser interessante num primeiro momento, mas poderia contribuir para a redução no
tamanho das equipes e a realização de pesquisas mais extensivas antes da produção, ou ainda
como um recurso para roteiristas com algum tipo de imprevisto.
Agora, no caso de um roteirista freelancer, o que é complicado equacionar seria como
um programa poderia mimetiza o estilo deste roteirista, sendo que na teoria seu corpo de
textos deve ser menor do que nessas empresas que dominam o mercado. Um caminho
possível é o acesso a bancos de dados online, compartilhados de maneira colaborativa, mas
sem fins lucrativos. Para o roteirista brasileiro, o que pode ser um impeditivo é o número
menor de textos em português brasileiro.
Desconsiderando esse limite, um mercado promissor para o colaborador virtual é o de
roteiro para narrativas seriadas e transmidiáticas. Com a ajuda do programa, o trabalho pode
ser exponencial: ao invés de se chegar a uma média de 10 tratamentos de um mesmo roteiro
(o que é comum em produções de televisão e de cinema internacionais), a Inteligência
Artificia poderia atingir milhares de tratamentos, antes de apresentar o resultado para o
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Rede Globo de Televisão, é a maior emissora de televisão brasileira, integrando o conglomerado midiático
fundado por Roberto Marinho em
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roteirista. Isso permitiria preencher diferentes linhas narrativas num processo decisório como
o de uma narrativa interativa, por exemplo.
Após definir o que é um colaborador de roteiro, iremos prosseguir para uma
explicação sucinta do tipo de programa que nosso ghostwriter virtual exigiria atualmente.
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Aprendizado de Máquina e Aprendizado Profundo: Contando Palavras
Os programas de computador que conseguem atingir os resultados mais próximos do

que estamos propondo são aqueles do tipo conhecido como Aprendizado de Máquina7,
especificamente do subtipo Aprendizado Profundo8.
Segundo BARANAUSKAS (2007), por sua vez citando WEISS & KULIKOWSKI
(1991) “Aprendizado de Máquina é uma área de IA [Inteligência Artificial] cujo objetivo é o
desenvolvimento de técnicas computacionais sobre o aprendizado bem como a construção de
sistemas capazes de adquirir conhecimento de forma automática”.
O fato de um programa ser capaz de aprender por si é o que permite reconhecê-lo
como um tipo de IA. Os cientistas e teóricos da Inteligência Artificial se orientam por duas
linhas de pensamento:
•

Inteligência Artificial Fraca9 : é uma linha que considera que as máquinas não
podem e não poderão verdadeiramente raciocinar, então o foco é na criação de
um conjunto predeterminado de regras (como árvores de decisão), que fazem
com que ela pareça inteligente;

•

Inteligência Artificial Forte ou Geral: é a linha que considera que algum dia s
as máquinas serão capazes de demonstrar uma inteligência geral, como os
humanos ou ainda acima deles, autoconsciente e capaz de se adaptar a
qualquer cenário. No fundo este é o objetivo de toda a criação de Inteligência
Artificial.

Sobre essa relação, NG (2019) diz o seguinte:
“Quase todo o progresso que estamos vendo na IA hoje é Inteligência Artificial Fraca
[IAF]. Estes são IAs que fazem uma única tarefa, como um alto-falante inteligente ou
um carro autônomo [...] Esses tipos de IA são um truque, mas quando você encontra o
truque apropriado, isso pode ser incrivelmente valioso. Infelizmente, IA também se
7

Mais conhecida no original em inglês, Machine Learning.
Mais conhecida no original em inglês, Deep Learning.
9
Em inglês, chamada de Artificial Intelligence Narrow, ou AIN
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refere a um segundo conceito de IAG ou Inteligência Artificial Geral. Esse é o
objetivo de construir a IA.[...] Eu estou vendo toneladas de progresso em IAF, e quase
nenhum progresso em IAG. [..] isso fez com que as pessoas pensassem falsamente
que poderia haver muito progresso na AGI, o que está levando a alguns medos
irracionais, como robôs inteligentes do mal dominado a humanidade a qualquer
momento” (https://www.coursera.org/learn/ai-for-everyone, acessado em 03/03/2019)
Nosso colaborador virtual não terá a menor chance de matar seus colegas roteiristas.
Ele se alinha à chamada Inteligência Artificial Fraca. Programas dotado de IAF do tipo
Aprendizado de Máquina procuram prever um resultado hipotético a partir dos modelos que
eles seguem. O seguinte diagrama estabelece a relação entre Inteligência Artificial e o
Aprendizado de Máquina:

Figura 1 - comparativo de Aprendizado de Máquina (fonte: https://www.hytrade.com.br/coisas-sobre-o-aprendizado-dasmaquinas/, acessado em 24/02/2019). Considere que este diagrama se refere à Inteligência Artificial Fraca.

Quando se refere a texto, o uso mais comum é na redação preditiva, como aquela
usada em buscadores na internet (Google) ou ainda para digitação em celulares smartphones.
O programa trabalhar com muita informação, no caso textos, e o converte numa resposta ao
usuário.
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O aprendizado de uma máquina desse tipo se orienta por um modelo, ou uma base de
dados com um grande número de modelos, e não seguindo um código de programação (ou
seja, ele aprende regras, não somente as aplica). De uma forma bem simples, um programa
do tipo Aprendizado de Máquina aplica funções onde uma informação “A” é recebida e uma
resposta “B” é entregue:

Figura 2- Exemplos de entradas (Inputs) e saídas (outputs) com suas correspondentes aplicações, conforme explica o
cientista de computação Andrew NG em (https://www.coursera.org/learn/ai-for-everyone, acessado em 03/03/2019

Na tabela acima, as entradas de informação no programa Input (A) devem gerar uma
resposta correspondente, Output (B). Então, na primeira linha, temos um programa do tipo
filtro anti-spam: ele recebe um email (A) e o programa com Aprendizado diz se aquele email
deve ir para a caixa de indesejados (spam, número 1) ou se deve ser mantida na caixa de
entrada (“não spam, número zero)10. Um outro exemplo que nos interessa é o que está na
terceira linha, onde o que entra é um texto em inglês e o que sai é sua tradução em chinês.
O que podemos notar é que nosso colaborador virtual deve ser capaz de transformar
um conjunto de texto A num roteiro B (como um capítulo 1 em A e sua continuação em B),
assim como numa tradução. Mas na realidade serão necessárias etapas intermediárias entre
um e outro, com alta complexidade, para se realizar essa tarefa.
Para problemas como este, com volume muito grande de informações, há programas
mais elaborados, onde algoritmos são organizados em redes com diferentes camadas,
vagamente inspirados na biologia da mente humana. Esse tipo mais elaborado é então o que
chamamos de Aprendizado Profundo.
10

É importante lembrar que, por mais que possamos trabalhar com texto, os computadores ainda reconhecem e
falam a linguagem binária (0 para não e 1 para sim).
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Nesse subtipo, o programa deve classificar toda a informação, muitas vezes sem
interferência de um ser humano, e classificar, treinar e resolver os problemas por conta
própria. Um dos usos mais comuns do Aprendizado Profundo é o Processamento de
Linguagem Natural, como descrito por SCHANK (1969), que é o estudo dos problemas em
se gerar e compreender as linguagens naturais faladas pelos seres humanos nos
computadores.
No caso da predição de texto, podemos dizer que o computador conta caracteres e
palavras. Mais precisamente, ele processa as chances de uma palavra que foi escrita (uma
entrada A em seu sistema) se conectar a uma próxima palavra, que o computador então pode
escrever por nós (uma saída ou uma resposta B).
É fácil compreender essa funcionalidade quando você digita a palavra “Bom” e seu
celular completa com um “Dia”. Note também que quanto mais você utiliza um aplicativo
destes, mais ele consegue acertar em sua predição, uma vez que você fornece mais
informação a ele.
A seguinte tabela ilustra matematicamente a predição:

Figura 3 - Tabela de Co-ocorrência de palavras, em https://nlp.stanford.edu/projects/glove/, acessado em 24/02/2019

Essa tabela demonstra como o computador traduz em números a relação entre as
palavras: num corpo de 6 bilhões de palavras utilizado no algoritmo GloVe, as varíaveis “k”
(solid [sólido], gas [gasoso], water [água] e fashion [molde ou forma, nesse caso] têm
diferentes incidências em relação às variáveis P (ice [gelo] e steam [vapor]. Por isso, a chance
da palavra “gelo” estar posicionada antes, depois ou por outra palavra a “sólido” é maior (1.9
x 10-4, ou 0,0019 de chance) do que estar ligada à palavra “gasoso” (6.6 x 10-5, ou 0,000066
de chance). No fundo, programas de computador equipados com Aprendizado vão “dar um
chute”, isto é, apostar que o certo é inserir a próxima palavra baseada na maior probabilidade
dela estar relacionada com a anterior.
Como o Aprendizado Profundo propõe que o computador responda a partir de um
grande corpo de texto, muitos entusiastas, estudiosos ou artistas usam autores com grande
produção artística para gerar novos textos. Ao invés de ensinar um programa de Inteligência
10

Artificial a responder quando o produto do cliente vai chegar, por que não treiná-lo para
escrever versos como Shakespeare11? Então, o que a máquina vai escrever, na realidade é um
texto que seria previsível no estilo de Shakespeare.
3

Interações Máquina-Roteirista: A Inteligência Por Trás da Máquina
Devemos agora discutir a relação do homem, no nosso caso do roteirista, com a

máquina, para então entender como seria este programa ghostwriter de Aprendizado
Profundo. Faremos isso traçando uma evolução dos programas utilizados na redação de
roteiros audiovisuais, desde dos formatadores de roteiro mais conhecidos até alguns já
dotados de Inteligência Artificial Fraca. Listamos assim:

3.1

Final Draft12

Figura 4 - tela do programa Final Draft 11

Programa de computador antigo e amplamente utilizado. Sua primeira função é
formatar um texto seguindo os elementos para a produção, como os cabeçalhos com detalhes
de fotografia e cenários, os diálogos por personagem e outros.
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https://github.com/jhlau/deepspeare
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https://www.finaldraft.com/
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O programa é capaz de, através desta formatação, gerar relatórios para a equipe de
produção indicando quantos personagens existem no filme, quantas falas eles têm, quantos
cenários precisarão ser locados, entre outros relatórios possíveis.
Há alguns recursos que denotam certa inteligência, como o recurso de dicionários e o
controle de comentários e revisões. Outros programas como Celtx e Amazon Storywriter são
semelhantes ao Final Draft. A formatação é um ponto de partida simples para que o
computador entenda as partes que constituem um roteiro.

3.2

Story Touch

Figura 5- tela do programa Story Touch, que mostra tanto uma janela de formatação de roteiro quanto a ferramenta
gráfica de análise

Esse programa, desenvolvido pela 02 Filmes13, avança além da formatação e oferece
um instrumental de análise14. Seguindo tutoriais oferecidos no ambiente web do programa, o
roteirista pode gerar um gráfico de curva dramática de seu roteiro.
Curva dramática, ou arco dramático, ou ainda linha narrativa é um conceito descrito por
diversos autores. Pode ser definido como “uma linha de desenvolvimento de uma situação
dramática” [de um personagem] (CANNITO & SARAIVA, 2003, p. 90).

13

Maior produtora de cinema no Brasil, http://www.o2filmes.com/
Outro exemplo parecido é o programa Causality: https://www.hollywoodcamerawork.com/causalitydownload.html
14
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O que teóricos fazem desde de Aristóteles é materializar através de algum tipo de
desenho como a narrativa se comporta. Há uma tendência natural e muitas vezes criticada dos
roteiristas a seguir e formular diagramas, desde da divisão em 3 atos de Syd Field15 até o
ciclo da Jornada do Herói16.
No caso da curva dramática, os mais diferentes autores chegam a um gráfico como
este:

Figura 6- Ilustração de uma curva dramática conforme COMPARATO (1995, p. 181).

Nele, o roteirista define um plano cartesiano, sendo que o eixo X é o tempo
transcorrido na exibição de um produto audiovisual filme e o eixo Y é alguma medida de
intensidade dramática. Entretanto, não conseguimos localizar um autor que descreva qual é a
medida dessa intensidade, o que é um ponto crítico17. Se houvesse tal medida, um programa
de Aprendizado Profundo poderia traçar vetores, uma forma de se visualizar a maneira que
ele processa as informações.
No caso do Story Touch, é o roteirista quem deve acionar uma função de análise e
definir os pesos dos eventos que acontecem na narrativa, o que irá gerar gráficos semelhantes
ao de COMPARATO (1996). Um dos tutoriais oferece a curva dramática do filme “Cidade
de Deus”18 como exemplo:

15

Como pode se ver em: https://alemdoroteiro.com/2014/07/14/paradigma/, acessado em 08/03/19
Como pode se ver em: https://producaodejogos.com/formula-da-jornadadoheroi-em-12-passos-simples/,
acessado em 08/03/19
17
Uma medida pode vir do conognitivismo, mais precisamente de estudos de como reagimos à narrative
audiovisual, como demonstrado em estudo tais como Hasson, U., Landesman, O., Knappmeyer, B., Vallines, I.,
Rubin, N., & Heeger, D. (2008). Neurocinematics: The neuroscience of films. Projections: The Journal for
Movies and Mind . Ainda assim, no momento não há uma aplicação prática em programas de computador.
18
Longa-metragem produzido pela 02 Filmes, dirigido por Fernando Meirelles, co-dirigido por Kátia Lund,
escrito por Bráulio Mantovani, em 2002. O filme é inspirado no livro de Paulo Lins
16
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Figura 7- gráfico de macro estrutura do filme "Cidade de Deus", configurado através do programa Story Touch

O que é pertinente é que este processo de análise e de visualização em gráfico da curva
dramática no programa Story Touch poderia ser incrementada com Aprendizado Profundo,
com a IA gerando as análises por conta própria, desde que se encontre um parâmetro
concreto para ela se ater.
3.3

Botnik e outros “emuladores” de escritores
Botnik19 é uma página da internet responsável pela administração de diversos bots e

outros programas de IA que geram conteúdo, alguns deles convertidos em vídeos. Há desde
roteiros da sitcom Friends a resenhas turísticas imaginadas pelos robôs.
A plataforma é uma representante de um segmento que nomeamos como emuladores
de escritores. Como ela, há um bot batizado de Shelley20, que cria o início de pequenos
contos de horror no estilo da criadora de Frankenstein e pede para usuários da rede social
Twitter completarem as histórias. Há também um programa de Aprendizado Profundo que
reproduz a escrita de Shakeaspeare.21

19

https://botnik.org/
http://shelley.ai/
21
https://github.com/jhlau/deepspeare
20
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Todos os bots apresentam bom desempenho, mas esbarram na principal limitação do
Aprendizado de Máquina, que é a dificuldade em entender contexto. O programa concatena
frases que ele encontra no modelo, sem necessariamente copiá-lo, mas nem sempre isso faz
sentido. Há alguns textos publicados por estes bots que soam engraçados, sem que devam ser.
Como este onde temos um Harry Potter canibal:

Figura 8- https://botnik.org/content/harry-potter.html, acessado em 03/03/2019

Na tradução do primeiro parágrafo, Harry mata os Dementadores explodindo suas
cabeças, enquanto no segundo parágrafo surge essa descrição: “ ‘Não tão bonito agora’,
pensou Harry enquanto mergulha Hermione num molho apimentado. Os Dementadores
estavam mortos agora, e Harry estava mais faminto do que nunca”.Ainda que a prosa possa
se assemelhar ao estilo de J.K Rowling, autora da série Harry Potter, a relação entre os fatos
não faz nenhum sentido.
Uma vez que a máquina conta palavras, os programadores precisam encontrar saídas
para dizer a ela que uma palavra tem a ver com a outra (para que em resumo ele possa
entender que Harry nunca apimentaria sua relação com Hermione dessa maneira...)
O que é importante para nosso colaborador virtual é que ele também precisará ser capaz
de emular o estilo do roteirista com quem ele está colaborando, com o desafio de que o corpo
de roteiros será muito menor do que o de escritores como J.K Rowling ou Mary Shelley.
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3.4

Benjamin

Figura 9- cena do curta-metragem "Sunspring", escrito pelo programa Benjamin (EUA, 2016)

Ross Goodwin programou a inteligência conhecida como Benjamin, que foi capaz de
escrever os curtas-metragens de ficção científica “Sunspring (2016) e “It’s no Game” (2017).
Goodwin então trabalhou com uma equipe de filmagem e produziu os filmes sem alterar
essencialmente o roteiro – mas ele deixa claro que a equipe interpreta as descrições de
Benjamin de acordo com a experiência deles22.
O próprio Goodwin aponta como a inteligência artificial poderia colaborar com o
processo criativo, mas sem tomá-lo para si:
“Se empregarmos inteligência artificial para aumentar nossas atividades de escrita,
vale a pena perguntar como essa tecnologia afetaria a forma como pensamos sobre a
escrita - e como pensamos no sentido geral. Ao produzir máquinas de escrever
totalmente automatizadas, estou apenas tentando demonstrar o que é possível apenas
com uma máquina. Em minha pesquisa, estou me esforçando para produzir
dispositivos que permitam aos humanos trabalhar em conjunto com máquinas para
produzir trabalho escrito. Minha ambição é aumentar nossa criatividade, não
substituí-la.” (https://medium.com/artists-and-machine-intelligence/adventures-innarrated-reality-6516ff395ba3, acessado em 14/11/2018)

22

Por hora não iremos nos ater nas alterações que o trabalho conjunto entre a equipe de filmagem, o
roteirista e o computador podem gerar. Mas é um detalhe importante a ser retomado em artigos futuros.
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Podemos dizer que o que Goodwin faz ao programar Benjamin é de alguma maneira
uma aplicação do Teorema do Macaco Infinito23, onde se crê que um macaco acertando
aleatoriamente as teclas de uma máquina de escrever teria uma probabilidade matemática,
ainda que baixíssima, para escrever Hamlet. O que o artista fez foi “reunir” um grupo de
“macacos” e configurar as limitações para que copiassem um certo material, até que
conseguisse escolher as teclas por si mesmos.
Fazendo isso de forma recorrente, o computador pode gerar texto numa sequência de
eventos com alguma relação de causa e consequência. Mas, no caso dos curtas escritos por
Benjamin, essa relação pode ser difícil de compreender:

Figura 10- Trecho do roteiro de Sunspring, literalmente como foi escrito por Benjamin, onde se pode ler: “Ele está de pé nas
estrelas e sentando no chão (...) Ele corta a espingarda da beira do quarto e a coloca na sua boca. Ele vê um buraco negro
no chão levando ao homem no teto”.

A limitação de Benjamin é a mesma dos bot que emulam escritores: a falta de contexto.
Como novamente ele parece concatenar frases de diversos roteiros, ele tem dificuldade para
entender o sentido entre essas frases.

23

https://pt.wikipedia.org/wiki/Teorema_do_macaco_infinito
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3.5

Script Book

Figura 11- https://www.scriptbook.io/ , acessado em 25/01/2019

Plataforma de Aprendizado Profundo que se propõe a analisar os roteiros e prever o
sucesso deles no mercado de cinema americano. Isso é feito, como a própria empresa diz,
revertendo o processo usual desse tipo de programa, ensinando a máquina a reconhecer
(awareness) o contexto das cenas e dos personagens, fazendo com que ela escreva roteiros.
Eles criticam a falta de contexto de Benjamin no filme “Sunspring”, ao mesmo tempo
celebrando o nascimento de uma criatividade da IA, sem se prender às regras humanas.
Assim como Goodwin, apontam que o uso da IA pode servir como gerador randômico de
diálogos ou situações, o que apoiaria o trabalho do roteirista.
A plataforma demonstra que em primeiro lugar coloca uma categorização
mercadológica do roteiro. Um ponto polêmico que os criadores do Script Book procuram
responder é que o modelo deles se restringe ao mercado norte-americano, impondo as
diretrizes de como deve ser um filme a partir desse mercado. A empresa responde que eles
são uma plataforma de “tomada de decisão”, para dar substrato a executivos de cinema, sem a
intenção de ditar o que é o mercado.
Um artigo apócrifo no blog da empresa24 explica como o Script Book funciona. Sem
detalhar exatamente como, ele aponta que o time do Script Book treinou o programa a

24

O funcionamento da plataforma é descrito no artigo: Man and Machine: AI as (co)-creator in storytelling, em
https://blog.scriptbook.io/man-and-machine-ai-as-co-creator-in-storytelling-537e5995ea88, acessado em
01/03/2019. O artigo faz uma importante comparação entre os programas de Aprendizado Profundo atuais.
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entender um roteiro, ensinando a ele como escrever e o capacitando para ter o que chamaram
de awareness, ou reconhecimento. O programa seria capaz de:

•

Character Awareness: Reconhecimento de personagem. Pode reconhecer que
Harry Potter é um personagem sem traços de sadismo, e não escreveria uma
cena como aquela apresentada na página Botnik;

•

Style & Theme Awareness: Reconhecimento de estilo e tema. O programa é
capaz de detectar o gênero da história e ainda adequá-lo a um determinado
estilo. No exemplo descrito no artigo, ele faz uma versão sanguinária de
Harry Potter, mas por ajustar o roteiro ao estilo do cineasta Quentin
Tarantino, conhecido pelo uso da violência explícita.

•

Structure Awareness: Reconhecimento de estrutura. Na verdade se refere à
estrutura do texto do roteiro, ou seja, à formatação, como a divisão por
cabeçalhos. O programa é capaz de entender a partir do cabeçalho que uma
cena se passa em uma locação específica. Se o personagem está num carro,
veremos ele dirigindo. A estrutura narrativa de fato, como a divisão em atos
ou as linhas narrativas que se articulam ao longo da história, surgem
indiretamente (o dashboard da plataforma apresenta um gráfico de Emoções
por Cena, mas também sem esclarecer como é feita essa medição).

Não chegamos a estudar a fundo a ferramenta secundária da plataforma, que é a
geração autônoma de texto, que se assemelha ao nosso ghostwriter 2.0. Como é uma
plataforma complexa para se usar, ainda precisaremos de mais tempo para testá-la.
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4

Habilidades necessárias para um colaborador virtual de roteiros
Até este ponto, sabemos que o ghostwriter 2.0 seria um programa de Aprendizado

Profundo que combinaria de forma complexa uma série de funções, e que um exemplo
próximo seria o Script Book.
Partindo do princípio que para criarmos o colaborador virtual estaria disponível um
amplo banco de dados de roteiros na língua materna do roteirista, e que um time de
Tecnologia da Informação e outro de Inteligência Artificial estaria acessível, listamos aqui
algumas das ferramentas que ele deveria apresentar:

•

Predição em linguagem audiovisual: o próprio colaborador pode ensinar como
se escrever para a linguagem audiovisual, eliminando os erros comuns de
roteiristas iniciantes, como o uso de descrições subjetivas, a falta de indicações
de tom na fala de um personagem ou a redação de cabeçalhos incompletos;

•

Análise de sentimento: usando programas como o Vader25 (Valence Aware
Dictionary and sEntiment Reasoner, programa que varre as mídias sociais
classificando as emoções expressas nas palavras ali descritas), seria possível
fazer a mesma varredura num roteiro, oferecendo uma análise emocional e
apresentando vetores dessas emoções para o roteirista;

•

Texto e subtexto: Seria preciso dois programas rodando simultaneamente.
Enquanto um deles estaria ocupado escrevendo literalmente o que iremos ver na
tela, um programa faria o processo inverso, escrevendo o que o personagem
quer realmente dizer. Feito isso, seria preciso uma função que reconhecesse
momentos dramáticos na narrativa onde o subtexto ocuparia o lugar do texto.
Na narrativa, este é o momento onde o personagem revela suas verdadeiras
intenções, ou ainda traços ocultos de sua personalidade;

25

https://github.com/cjhutto/vaderSentiment, acessado em 25/01/2019
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•

Categorização e geração de linhas narrativas: para narrativas interativas que se
abrem numa estrutura de decisão árvore, como Bandersnatch26, a potência de
um programa dessa natureza permitiria a predição de diferentes linhas
narrativas da história. Isso ajudaria o roteirista a organizar o fluxo de interação,
com o colaborador virtual escrevendo novos caminhos para os personagens.
Para outros tipos de história, essa predição ajudaria na criação de histórias
secundárias;

•

Brainstorming: o colaborador virtual ajudaria o roteirista de livre associação de
ideias. Ele pode gerar nomes de personagem, oferecer um dicionário de
sinônimos (incluindo a criação de palavras novas), gerar novas situações para
personagens informados previamente, ou mesmo propor novos personagens;

•

Categorização de personagens: uma vez que o programa seria capaz de
entender o contexto, ele pode visualmente representar a hierarquia entre
personagens, apontando quem são os protagonistas da história e quais são suas
forças antagônicas;

•

Primeiro tratamento de diálogos: como um dos atributos mais avançados de
máquinas de Aprendizado é a capacidade de gerar palavras e montar frases, elas
podem ser úteis na primeira versão de diálogos entre os personagens de um
roteiro;

•

Redação de escaletas para linhas narrativas: assim que o roteirista resumir a
história de determinado personagem (numa sinopse ou argumento), o programa
poderá redigir uma lista de cenas a serem desenvolvidas;

26

Bandersnatch, terror psicológico interativo disponibilizado na plataforma on demand Netflix, no final de 2018
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•

Modo randômico: após a estruturação de um roteiro seguindo a configuração
do roteirista, a máquina pode fazer adições randômicas ao roteiro, justamente
para evitar que o mesmo fique esquemático (se o roteirista seguir de forma
rígida uma divisão em atos, por exemplo).

•

Conversão de argumento para roteiro: Seria possível fazer a descrição
narrativa27 de um algoritmo que converteria um argumento de um longametragem em um roteiro. Apesar de algumas variações, o argumento de um
longa é um texto de 10 a 20 páginas, descritivo de uma narrativa, que envolva
conflito entre personagens, com espaço e tempo bem localizado. A massa de
texto de um argumento não apresenta formatação que estruture o texto, sendo
uma de suas características mais recorrente o uso de diálogo indireto, também
sem formatação. O programa partiria da formatação do argumento em roteiro,
dividindo-o em cenas e diálogo.

Figura 12- Demonstração da formatação de uma cena. As setas indicam os elementos da formatação

27

Segundo FORMIGA at all (2014), p. 5), um algoritmo é conjunto ordenado de passos executáveis, sem
ambiguidade e que definem um processo finito. A descrição narrativa seria uma lista, um passo-a-passo usando
linguagem natural. O autor aponta que isso é vantajoso num primeiro momento para o criador, mas que a
linguagem natural demanda um enorme esforço para ser traduzida em linguagem de programação.
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•

Primeiro tratamento de roteiros não-ficcionais: Há um uso já difundido no
jornalismo, na geração de boletins. Poderíamos alimentar o programa com
roteiros de vídeos institucionais, corporativos e outros dessa natureza, formando
assim um pequeno banco de dados de certo estilo de escrita nesse formato. A
partir de parâmetros que podemos fornecer à IA, o programa irá escrever uma
primeira versão de um roteiro. Por se tratar de textos baseados em muita
informação, seria útil a pesquisa na internet por dados que preenchem a
estrutura (utilizando programas do tipo webscrapping).

5

Apontamentos Finais e Outros Caminhos
Hoje, o que parece muito complicado para chegarmos ao ghostwriter 2.0 é que cada

uma das ferramentas que listamos é por si só um programa de Aprendizado Profundo
bastante complexo. Se levarmos em conta Script Book como o programa mais próximo do
que definimos como colaborador virtual de roteiristas, notamos que ainda assim ele enfrenta
grandes limitações.
Na prática, todos os programas aqui listados enfrentam um dilema que apelidamos de
algoritmo do conflito: mesmo uma IA de Aprendizado de Profundo não sabe entender as
sutilezas do embate entre personagens. Os roteiristas podem reduzir o conflito a algo como
uma função:
Conflito = Protagonista (Objetivo) X Forças Antagônicas / espaço + tempo
Ou seja, o conflito é o embate entre um protagonista norteado, por um objetivo, contra
suas forças antagônicas, sendo possível determinar em que lugar e em que tempo esse embate
transcorre.
Esse diagrama causa uma primeira impressão de que o conflito é algo absolutamente
objetivo e mensurável, um ponto de conexão entre Inteligência Artificial e o roteiro, que
poderia ser explorado na concepção de nosso colaborador virtual. Só que um olhar um pouco
mais demorado revela as dificuldades: para o computador, numericamente o que é um
objetivo? O que apontamos como o sinal de versus (x), pode ser de fato uma multiplicação?
Quais são os fatores dessa multiplicação?
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Temos conhecimento de ao menos um autor que tentou traduzir as ações e emoções
entre personagens numa narrativa para o computador: LENHART(1981). Ela propõe como
uma história pode ser codificada em estados de um personagem, classificando como uma
ação tem um efeito positivo, negativo e neutro (ou de reflexão) para um personagem.Tais
estados podem ser convertidos num gráfico compreensível por um sistema de computadores.
Contudo, até o momento não localizamos programas de computador que utilizem o modelo
de LENHART.
O que os programadores conseguiram fazer foi simplificar. Reduzir a escolha dos
programas a um processo decisório entre sim e não, entre escolher ou não uma palavra,
seguindo a lógica booleana que os computadores de hoje entendem.
Mesmo o mais avançado programa de Aprendizado Profundo junta uma palavra com
outra. Até na subjetividade de uma análise de sentimentos são feitos clusters: o computador
separa pacotes de palavras "negativas" e "positivas".
Ele não é capaz de entender se um personagem está tramando contra outro. O truque
que é feito é escolher o personagem de um roteiro (Walter White, o professor que se torna
traficante em “Breaking Bad”) e etiquetá-lo com as palavras próximas a ele (professor,
química, câncer, etc). Qualquer passo dado fora desse espectro, o computador simplesmente
erra. Como a máquina entenderia que um personagem usa uma escada para se locomover,
mas pode usá-la para matar outro personagem?

Figura 13 - na mitologia brasileira, a personagem Nazaré Tedesco usa a escada como modus operandi de seus assassinatos.
Diversos outros autores de novela citaram essa personagem, em situações semelhantes de suas próprias novelas.
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Nosso próximo passo será estudar novas ou diferentes tecnologias e linhas de
programação, como sistemas que apliquem a lógica paraconsistente. Essa lógica prevê a
existência de contradições em informações ou discursos (VARELA, 2010). Mas, até lá, nossa
novelista com burnout e nosso roteirista freelancer devem preferir suas próprias habilidades
ou as de seus colegas humanos...
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