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O QUE VÊ A GOOGLE:VISUALIDADES MAQUÍNICAS NA ARTE 
CONTEMPORÂNEA1 

 
 

André Góes Mintz – UFMG 
 
 
RESUMO: Face à proliferação de dispositivos de automação da visão, esta comunicação 
aborda sua participação na constituição de visualidades contemporâneas na interrelação 
entre agentes humanos e computacionais de visão, observando, em particular, a incidência 
destes dispositivos na arte, compreendida enquanto instância privilegiada de sua 
reconfiguração. Dedicar-se-á especial atenção às operações de reconhecimento e descrição 
automatizada de imagens, como as desenvolvidas pelos algoritmos de busca e classificação 
da Google, tendo na obra I’m Google, de Dina Kelberman, um de seus tensionadores. 
Destacam-se os novos papéis assumidos pelo arquivo neste contexto ao subsidiar o 
treinamento das máquinas que aprendem, diante dessas imagens, a ver. 
 
Palavras-chave: visão computacional; imagem digital; visualidade. 
 
 
ABSTRACT: Given the proliferation of vision automation devices, this presentation 
approaches its participation in the constitution of contemporary visualities through the 
interrelation of human and computational vision agents, while observing, in particular, the 
incidence of these devices in art, understood as a privileged instance of their reconfiguration. 
The operations of automatic image recognition and description, such as performed by 
Google’s search and classification algorithms, will be object of special attention, in relation 
with the work I’m Google, by Dina Kelberman. The new roles played by the archive, in this 
context, stand out, as they subsidize the training of the machines that learn, before these 
images, to see.    
 
Key words: computer vision; digital image; visuality. 
 
 
 
Viemos nos acostumando, nos últimos anos, a conviver com máquinas capazes de 

ver. Em estágio já bem adiantado em relação aos leitores de códigos de barras – 

que talvez tenham representado sua primeira manifestação cotidiana, ainda 

rudimentar – já não se fazem estritamente necessárias imagens ou grafismos feitos 

exclusivamente para as máquinas: estas já aprendem, e cada vez mais, a lidar com 

as mesmas imagens que nós. Em um exemplo corriqueiro, algumas câmeras 

fotográficas mostram-se capazes de reconhecer rostos, detectar sorrisos e 

"piscadas" (indicando a necessidade de uma nova tomada). Dispositivos de 

interação de consoles de videogame, como o Microsoft Kinect, valem-se de imagens 

captadas dos jogadores para controlar os personagens do jogo. Denúncias recentes 

de Edward Snowden acerca da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos 
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dão conta da utilização, pelos serviços de inteligência, de programas de 

reconhecimento de rostos e objetos em inúmeras imagens coletadas diariamente em 

comunicações interceptadas na web (RISEN e POITRAS, 2014). Diante de 

exemplos como estes, assistimos à entrada, definitiva, das máquinas ao domínio do 

visual. 

Embora seja recente sua proliferação e ubiquidade – veem, hoje, nossos telefones 

celulares, câmeras fotográficas, computadores e diversos agentes da rede – a visão 

computacional, disciplina das ciências da computação dedicada ao desenvolvimento 

de tais programas, remonta pelo menos à década de 1960, quando Lawrence G. 

Roberts apresenta ao Massachussetts Institute of Techonology sua tese de 

doutorado que é, possivelmente, o primeiro esforço dedicado ao problema, então 

denominado por ele como “machineperception” (“percepção da máquina”). Como 

Roberts (1963) descreve em relatório derivado da tese, seu objetivo, então, era 

ultrapassar o limiar do reconhecimento de formas bidimensionais (como caracteres 

escritos e códigos de barras) e enfrentar, efetivamente, o problema do 

reconhecimento de formas tridimensionais em imagens planas, encaminhando para 

o objetivo geral do "reconhecimento de dados pictóricos". Diante deste desafio, ele 

desenvolve processos para o reconhecimento, em fotografias, de arestas de formas 

geométricas tridimensionais, com posterior processamento por métodos de 

computação gráfica para gerar outros pontos de vista da mesma cena.  

Ao situar o desenvolvimento da visão computacional em sua narrativa sobre a 

"engenharia da visão", Manovich (1993) enfatiza sua relação com uma série de 

outras técnicas que aperfeiçoariam o uso da imagem enquanto uma instância não 

apenas de representação, mas de controle sobre o espaço. Denominando 

nominalismo visual 2 a compreensão da imagem presumida por tais técnicas, 

Manovich (ibid., p. 100) reúne, junto à visão computacional, tecnologias como o 

radar, as imagens de infravermelho e a ressonância magnética destacando como 

em todas elas subtende-se um movimento em duplo sentido a conectar a imagem a 

seu referente, dado que a eficiência instrumental de sua aplicação depende da 

possibilidade de reconstituirmos o espaço e os objetos representados com precisão. 

Neste sentido, Manovich sugere que a perspectiva geométrica seria um dos mais 
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importantes antecedentes de tais tecnologias ao elaborar uma representação 

instrumentalizada e sistemática do espaço, desenvolvendo um método algorítmico 

para a passagem calculada do espaço tridimensional à imagem, em um processo 

linear e, em certa medida, reversível (ibid., p. 111-116). A visão computacional, no 

desenvolvimento inicial de Roberts, visa fazer justamente este caminho inverso, 

partindo do representação bidimensional para acessar aspectos da coisa 

representada, aprofundando a  compreensão da imagem como possibilidade de 

domínio e de ação sobre o espaço. Não por acaso, algumas das mais notáveis 

aplicações da interpretação automatizada de imagens são encontradas no domínio 

da tecnologia militar e da videovigilância.  

Por suas capacidades de mapeamento e rastreamento do espaço, os programas de 

análise e reconhecimento automático de imagens atualizam o regime da 

videovigilância, aprofundando sua anonimidade e sua abrangência 3 . De forma 

similar a tal atualização, sua incidência mais característica e (talvez possamos 

afirmar) paradigmática no âmbito da arte também vem atualizar a relação já 

constituída entre a videoinstalação e os dispositivos de controle e supervisão. 

Diversas obras das décadas de 1960 e 1970 por artistas como Bruce Nauman, 

Dieter Froese e Michael Snow servem de exemplos para caracterização de trabalhos 

instalativos da videoarte do período por sua remissão aos dispositivos de vigilância 

(RUSH, 2006, p. 111-118; DUGUET, 2012, p. 58-61). Experimentando com o tempo 

ao vivo das imagens de vídeo, uma configuração característica de muitos trabalhos 

então desenvolvido era, afinal, a do sistema de circuito fechado, com a exibição de 

imagens simultânea, ou quase simultânea, à sua captação no próprio espaço 

expositivo. 

A partir da integração da câmera a sistemas de interpretação automatizada de 

imagens, mais do que incorporados à obra, o espaço instalativo, o tempo da fruição 

e o corpo do espectador passam a ser mapeados e rastreados, tomados como 

parâmetros e condições para o desencadeamento de respostas da obra à interação. 

Ainda que se trate de uma configuração de maior complexidade técnica e embora os 

principais exemplos desta incidência da visão computacional sejam mais recentes, 

aquele que é considerado, como indica Golan Levin (2006), um dos primeiros 
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trabalhos artísticos a se valer desta tecnologia, Videoplace (1969) de Myron 

Krueger, desenvolveu-se concomitantemente a tais videoinstalações e, também, a 

pesquisas como as de Lawrence Roberts. Conforme descrição do próprio artista 

(KRUEGER, 2003, p. 384), Videoplace propõe a constituição de um ambiente 

responsivo no qual uma câmera capta imagens dos participantes para que seu 

programa extraia suas silhuetas que servem então como guias para interações com 

o ambiente, permitindo a interação gráfica com linhas e cores projetadas na 

instalação. Claramente, o dispositivo desta obra, com seu espaço mapeado e 

retorno visual ao espectador, que se observa como se diante de um espelho de 

realidade aumentada, parece ressoar em diversos outras obras posteriores, em 

particular na virada dos anos 2000, como em TextRain (1999), de Camille Utterback 

e Romy Achituv, ou em SurfaceTension (1998), de Rafael Lozano-Hemmer. 

Atualmente, com a ampla disponibilidade de bibliotecas de programação abertas 

para aplicações de visão computacional, com equipamentos especializados, como o 

Microsoft Kinect, e com infraestruturas fixas dedicadas a aplicações – como na 

fachada do Medialab-Prado, em Madri, e em outras pelo mundo –, talvez seja 

impossível mapear, hoje, tais ressonâncias. 

 

Fig.  1 – Sorting Daemon, de David Rokeby 

Em inflexões desta incidência mais claramente estabelecida, contudo, encontramos 

nas obras de alguns artistas outras formas de incorporação dos dispositivos de visão 
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computacional que parecem revelar outra postura em relação a esta tecnologia ou 

outros aspectos e contextos de sua operação. Um destes artistas, David Rokeby, 

talvez seja o que mais sistematicamente tenha se dedicado a uma investigação 

estética das máquinas de visão, tendo desenvolvido uma pesquisa que atravessa 

vários de seus trabalhos – como Watchedand Measured (2000), Seen (2002) e 

Sorting Daemon (2003) – em que parece buscar tornar visíveis as operações e a 

visualidade das máquinas de visão. Na instalação Sorting Daemon, uma câmera 

busca capturar no espaço urbano as imagens de passantes para que, então, um 

programa as armazene, segmente e ordene conforme a predominância cromática e 

tamanho, criando gradações a partir da incrustação, em um mesmo plano, de 

múltiplos fragmentos de imagem, compondo um arquivo vivo do que a máquina vê. 

Com sua ordenação dura, cartesiana, o dispositivo da obra chega ao nível mais 

básico do valor numérico dos pixels, desfigurando os corpos retratados e fazendo-

nos ver a imagem como dado bruto, abstrato. Revela-se uma visualidade cega, 

diante da imagem, a qualquer forma de figuração. 

 

Fig.2 – I'm Google, de Dina Kelberman (fragmento) 

Interessada de forma menos explícita neste exercício de tornar visível a visualidade 

da máquina, Dina Kelberman, artista estadunidense de Baltimore, permite-nos 

vislumbrar, também por um processo de coleta e ordenação de imagens, um olhar 
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aparentemente mais apurado, mas nem por isso menos estrangeiro, em I'm Google4, 

obra que desenvolve desde 2011. Trata-se de uma obra online hospedada como um 

blog da plataforma Tumblr, mas sem o layout característico de um blog: sobre o 

fundo branco, estendem-se apenas três austeras colunas de imagens, em sua 

maioria, estáticas. Quando levamos a barra de rolagem até o final, a página 

automaticamente carrega as próximas imagens, fazendo com que a série cresça de 

forma aparentemente infinita. São centenas delas. Diferentemente de Rokeby, a 

seleção e organização das imagens é feita pela própria artista, colecionando 

imagens encontradas na rede. Apesar da evidente heterogeneidade do conjunto, 

dando conta dos mais diversos temas e estilos – fotos amadoras, registros de 

atividades agrícolas e industriais, trabalhos manuais, culinária, esportes – o passeio 

pela obra da artista revela cuidadosos trabalhos de agrupamento e de transição. 

Em geral, a sequência segue um certo padrão: séries de imagens reunidas segundo 

agrupamentos semânticos – como, por exemplo, séries de peças de croché, de 

balões cortados, de luvas – entre os quais são construídas transições em que o salto 

temático parece ser amortecido por uma associação superficial entre as imagens, 

através de correspondências de cores, formas, texturas e enquadramentos. Em uma 

passagem que chama especialmente a atenção (Fig. 1), imagens do que parecem 

massas de pão dão lugar a uma sequência de jipes e bugues em meio a dunas de 

areia: a transição se dá entre a massa amorfa de farinha e uma nuvem de areia 

lançada ao ar pela manobra de um dos carros. De forma similar, passamos, noutros 

momentos, de boias de sinalização marítima a imagens de trabalhos escolares feitos 

com bolas de isopor; de aparelhos auditivos a sapatos de bonecas; de ginásios de 

treinamento de ginástica olímpica, a caixas de papelão recém abertas após a 

chegada de encomendas. Em todas estas transições, a passagem se dá por 

elementos presentes apenas na superfície das imagens, como que estabelecendo 

uma barreira ao nosso olhar, impedindo-o de buscar a coisa representada e 

forçando-o a se ater a seus aspectos icônicos. Diante das relações estabelecidas e 

mesmo da profusão heterogênea de temas e contextos, não conseguimos adentrar a 

cada uma, e nossa leitura, assim, oscila entre estes níveis, entre a superfície e a 

profundidade, sem se estabelecer firmemente em nenhum dos dois. No movimento 
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de leitura a que somos conduzidos pela obra, parece se sugerir uma dinâmica 

refinada em que não jogam apenas nosso olhar e o olhar da artista. O processo, 

quase algorítmico, com que são construídas as relações entre as imagens, com 

seus vínculos cromáticos e sutis jogos de semelhança, parece sugerir (mesmo sem 

o auxílio do título) a interveniência de um olhar da máquina.  

Mas a obra de Kelberman, embora a situemos no contexto da incidência da visão 

computacional sobre a arte, não a incorpora diretamente esta tecnologia, 

diferentemente das outras obras mencionadas. A coleta e ordenação das imagens, 

feitas pela própria artista, por mais que sugira a operação de uma máquina, 

dificilmente poderia ser plenamente automatizada e ainda garantir o fino jogo 

constituído em sua montagem. Também, embora estabeleça um diálogo com 

dispositivos de interpretação computacional da imagem, o faz com uma outra 

geração de aplicações desta tecnologia que contemporaneamente parece constituir 

um de seus campos privilegiados. 

Para além do contexto de suas aplicações na tecnologia militar e na videovigilância, 

observamos hoje a presença cada vez mais intensa de programas de visão 

computacional em tarefas de organização, catalogação e arquivamento de imagens 

digitais na internet. O serviço de busca de imagens da Google, por exemplo, 

incorporou em 2009 a modalidade de "busca por imagem similar", com a qual 

tornou-se possível se valer de uma imagem como chave da pesquisa, ao invés da 

entrada convencional de texto. Há poucos anos, a rede social Facebook reconhece 

automaticamente rostos nas fotografias postadas por seus usuários em um 

mecanismo de sugestão de tags. Aos algoritmos de busca e catalogação, somaram-

se os de descrição e reconhecimento de dados pictóricos. Nesta aplicação da visão 

computacional aos arquivos, mais do que operar sobre o mundo retratado – como no 

caso das aplicações bélicas – busca-se operar no nível das próprias imagens e das 

representações. Mais do que navegar no espaço, trata-se de navegar pela 

informação, buscando organizá-la e colocar em evidência aspectos mais relevantes. 

O arquivo, contudo, mais do que um dos grandes desafios a se enfrentar no 

contexto contemporâneo de produção e circulação massiva de imagens, 
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desempenha um duplo papel em relação aos programas de visão computacional 

contemporâneos, servindo, também, como subsídio a seu desenvolvimento. Uma 

importante técnica computacional para o desenvolvimento de uma inteligência da 

máquina para o reconhecimento de imagens é o chamado aprendizado de máquinas 

(machinelearning) que tem como objetivo o desenvolvimento de programas capazes 

de aperfeiçoarem seu desempenho em determinada tarefa a partir da experiência. 

Em uma de suas aplicações mais simples, caberia ao programa deduzir uma função 

matemática que conectaria diferentes soluções conhecidas de um determinado 

problema a fim de se deduzir as possíveis soluções para casos desconhecidos. Em 

outras palavras, busca-se elaborar um modelo preditivo a partir de um conjunto de 

dados conhecidos. No âmbito da visão computacional, o aprendizado de máquinas 

constitui uma das principais abordagens em problemas como a detecção de rostos, 

para o qual o programa de detecção deve ser "treinado" a partir da alimentação ao 

sistema de centenas de imagens previamente selecionadas de rostos. A partir delas, 

a operação do programa consiste em elaborar um modelo de detecção composto 

pelos traços comuns aos quais deve se ater no desempenho desta tarefa, e o 

mesmo princípio se aplica a outros casos similares. 

 

Fig. 3 – Imagem ilustrativa de um recorte da Amsterdam Library of Object Images5 

Podem ser encontrados na web alguns bancos de imagens disponibilizados por 

laboratórios de pesquisa em visão computacional (Fig. 3) para serem utilizados por 
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pesquisadores e estudantes no treinamento ou no teste de seus próprios programas. 

Compostos por enormes conjuntos de imagens de objetos e pessoas – sempre 

recortados, isolados e deslocados de seu contexto (rostos sem corpo, objetos sem 

uso, corpos sem história) estas bases se nos oferecem como uma espécie de 

memória visual das máquinas. Trata-se, pois, potencialmente, da totalidade da 

experiência visual de que se vale um programa para dar sentido às imagens com 

que toma contato. A visualidade das máquinas de visão seriam informadas por estas 

imagens através das quais aprende a ver assim como, em nossa própria 

experiência, a percepção opera necessariamente pela mobilização da memória. 

Como para os replicantes de Blade Runner (1982), de Ridley Scott, também as 

máquinas inteligentes de visão dependem de memórias artificialmente implantadas 

para lidarem com suas percepções do mundo. A natureza das imagens que 

desempenham este papel nos bancos de imagem, contudo, talvez indiquem a 

função essencialmente pragmática da memória destas máquinas, cuja experiência 

dos objetos do mundo se faz de forma absolutamente descontextualizada e 

fragmentada. 

A capacidade de mobilizar uma gigantesca base de imagens como subsídio ao 

treinamento de seus programas constitui, evidentemente, uma significativa 

vantagem estratégica de empresas como a Google no desenvolvimento de 

programas de visão computacional. O recurso a esta quantidade massiva de dados 

para o aprendizado de máquinas, chamado de deeplearning ("aprendizado 

profundo") constitui, hoje, um dos principais desenvolvimentos no âmbito da visão 

computacional e da inteligência artificial, empreendidos, além da Google, pelo 

Facebooke pela Microsoft6, entre outras empresas e institutos de pesquisa. Alguns 

aspectos destas experiências merecem destaque. Primeiramente, na análise destes 

enormes bancos de imagens, demanda-se um procedimento distinto do uso de 

bases de treinamento previamente selecionadas: não há como estabelecer, 

previamente, o que há em cada imagem por instruções explícitas à máquina, como 

seria o caso de um banco de imagens de rostos previamente recortados, por 

exemplo. Também, diferentemente dos bancos especializados, as imagens 

coletadas na rede, alimentadas a tais sistemas, não são totalmente 
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descontextualizadas e fragmentadas, elas não apenas apresentam-se inteiras, sem 

recortar objetos específicos de interesse, como são, também, frequentemente 

acompanhadas de textos, outras imagens e metadados e por conexões a outras 

páginas também permeadas de conteúdos que podem ser levados em conta nos 

algoritmos de aprendizado. Finalmente, as imagens utilizadas como treinamento já 

não são aquelas produzidas com esta finalidade estrita: são as fotografias e vídeos 

que tomamos e publicamos em nossas redes sociais, armazenamos em serviços de 

hospedagem online e enviamos por email – são potencialmente, hoje, qualquer 

imagem na web. Parece se complicar, neste contexto, qualquer reivindicação seja 

da pureza do olhar humano, seja da completa estranheza do olhar da máquina: 

enquanto assistimos à escalada da internet enquanto o repositório de nossas 

imagens, em alguma medida parecemos compartilhar com as máquinas nossas 

memórias, informando seu olhar.  

Elaborando a respeito das videoinstalações dos anos 1970 – que prefigurariam o 

dispositivo de vigilância na arte que seria atualizado por algumas das instalações 

interativas contemporâneas a que nos remetemos – Anne-Marie Duguet enfatiza o 

deslocamento do olhar a uma perspectiva externa ao sujeito, pela interveniência da 

máquina: "Na quase totalidade das instalações de vídeo que utilizam o registro ao 

vivo, a câmara [...] funciona de maneira autônoma. O sujeito se ausenta e delega 

seu olhar à máquina. Eis em cena o princípio da videovigilância" (DUGUET, 2012, p. 

58). Embora este princípio de exterioridade do olhar pareça se aprofundar com a 

entrada da visão computacional na configuração do dispositivo instalativo de 

trabalhos contemporâneos, a obra de Dina Kelberman, ao traçar uma outra relação 

com este olhar da máquina, o incorpora e o projeta sobre si mesma. Não caberia, 

então, tamanha distância a separar nosso olhar daquele da máquina, urgindo que 

compreendamos sua mutualidade constitutiva. Se aprofundamos as consequências 

de uma dinâmica efetiva entre nós e as máquinas – alcançando o sentido do 

maquínico, como o desenvolve Guattari (2003) – haveríamos de considerar os 

nossos próprios deslocamentos diante da configuração de uma visão da máquina. É 

principalmente neste sentido que falamos, portanto, das visualidades maquínicas 

que incidiriam sobre a arte contemporânea.  
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Como bem define Hal Foster (1988, p. ix), elaborando acerca do que uniria ou 

diferiria os termos visão e visualidade, ele indica que se trataria de dimensões 

complementares e, em certa medida, indissociáveis: enquanto a visão sugere uma 

fundamentação no corpo, a visualidade indica uma dimensão social e histórica, e é 

nesse sentido que ele propõe que sejam tratadas, ambas, enquanto dimensões 

constituintes do visual. Não haveria, assim, uma visão pura e a-histórica, destacada 

dos contextos culturais, sociais, históricos ou políticos. Também não haveria, 

trazendo a noção aos interesses deste trabalho, como purificá-la dos 

desenvolvimentos técnicos que historicamente a acompanham. Neste sentido, seria 

também impossível purificar uma visão humana daquela "contaminada" pelos 

artefatos que a informam, pelo menos desde a experiência de apontar uma flecha 

em direção à presa. Compreender uma dimensão maquínica das visualidades, neste 

sentido, implica considerar a complexa rede de elementos que constitui uma 

determinada configuração do visual, para além dos aspectos somáticos ou 

fisiológicos do ver. 

Paul Virilio (1993) indica como uma das grandes questões introduzidas pelas 

máquinas de visão, a compreensão daquilo que constituiriam as imagens virtuais 

elaboradas pela máquina a partir de seus processos de perceptivos: 

Definitivamente afastados da observação direta ou indireta das 
imagens de síntese produzidas pela máquina, para a máquina, essas 
imagens virtuais instrumentais serão, para nós, equivalentes àquilo 
que já significam hoje as representações mentais de um interlocutor 
estrangeiro: um enigma (ibid., p. 127). 

Traçando alguns dos aspectos de uma compreensão maquínica da visão, contudo, 

John Johnston (1999, p. 38) revisa a compreensão de Virilio reformulando a questão 

proposta. Segundo Johnston: "O próprio fato de que há máquinas inicia uma 

decodificação da percepção e um voo ao desconhecido perceptual que artistas e 

alguns filósofos vão necessariamente seguir e explorar" (ibid., tradução nossa7). 

Esta decodificação da percepção desencadeada pela operação da máquina parece 

ser, então, crucial para compreendermos este processo de constituição das 

visualidades, pois não é apenas quando munido do artefato óptico que nossa visão 

seria afetada pelo telescópio, o microscópio ou a câmera fotográfica: as visualidades 
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que eles ajudam a engendrar persistem mesmo a olho nu. Mesmo a visão 

computacional, inclusive, que a princípio nem ofereceria, necessariamente, imagens 

a nossos olhos, teria, assim, um papel importante na constituição das visualidades 

contemporâneas: basta que tomemos contato com seus modos de percepção.  

Instiga-nos seguir, porém, brevemente, a pista de Virilio em sua reflexão que toma 

as imagens virtuais instrumentais como a contraparte, da máquina, de nossas 

representações mentais. Com efeito, o olhar do outro encerra, para nós, um mistério. 

Quanto ao da máquina, embora suas representações virtuais sejam apenas 

conceituais, numéricas, podemos ainda oferecer-lhes alguma saída gráfica, para que 

se apresente aos nossos olhos. Uma imagem divulgada pela Google como acerca 

de seu projeto Google Vision oferece-nos uma tal visualização. Em um experimento 

das técnicas de deeplearning aplicadas à interpretação de imagens, 16 mil 

computadores analisaram 10 milhões de imagens no YouTube buscando aprender, 

de forma autônoma, a reconhecer objetos presentes nas imagens. Aprenderam, ao 

final, dentre outros padrões, a reconhecer gatos (Fig. 4). 

 

Fig. 4 – O modelo visual de um gato gerado pelo programa 

de aprendizado profundo da Google8 

Figuras como esta, geradas a partir da sobreposição de milhares de imagens 

similares, talvez compreendam o mais próximo que podemos chegar, no momento, 

de desvendar o enigma, de que fala Virilio. Em seus tons acinzentados e sua forma 
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tênue, fugaz, nos é trazida a estranha imagem de um "gato médio", um abstrato 

conceito estatístico estranho ao nosso olhar. 

É, contudo, com esta mesma estranheza que entrevemos, também, o mistério em 

que se encerram as representações mentais de um outro (humano), como elas 

parecem se revelar em pesquisas desenvolvidas pelos neurocientistas Shinji 

Nishimoto e Jack Gallant, da Universidade da Califórnia em Berkeley (ANWAR, 

2011). Após expor os pesquisadores a uma série de trailers de filmes disponíveis no 

YouTube enquanto registravam sua atividade cerebral por ressonância magnética, 

os dados dos vídeos e da atividade cerebral foram oferecidos a um algoritmo de 

aprendizado de máquina para que elaborasse um modelo computacional de 

correspondência entre aspectos da imagem e os dados neurais. Valendo-se do 

modelo assim elaborado, o programa foi capaz, então, de gerar imagens tomando 

apenas os dados da atividade neural, recompondo-as a partir da sobreposição das 

imagens utilizadas anteriormente no treinamento (Fig. 5). A representação mental 

humana se apresenta, assim, na mesma forma estatística e tênue com que se nos 

apresentam as representações virtuais da máquina e valendo-se, inclusive, da 

mesma base de imagens. Evidencia-se, assim, a mutualidade constitutiva das 

visualidades humana e da máquina, compondo, efetivamente, uma visualidade 

maquínica, pela interrelação entre as duas. 

 

Fig. 5 – À esquerda temos o que era exibido ao espectador 

e, à direita, o que era inferido por sua atividade cerebral9 



 

 

 

2153 

 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

Jonathan Crary oferece-nos uma valiosa definição acerca do que seria o observador, 

atentando-se para o duplo sentido da palavra observar: "Embora obviamente alguém 

que vê, o observador é, de maneira mais importante, alguém que vê dentro de um 

arranjo prescrito de possibilidades, alguém que está embutido em um sistema de 

convenções e limitações”10(1992, p. 6, tradução nossa). Com a entrada em cena da 

visão computacional, transforma-se, evidentemente, o que significa, hoje, ver. O 

observador contemporâneo, portanto, inscreve-se no arranjo desta visualidade 

maquínica que não podemos compreender senão imbuídos da fé irônica de que nos 

fala Donna Haraway ao buscar desfazer as separações e retraçar as relações entre 

humanos e máquinas: "A ironia tem a ver com contradições que não se resolvem – 

ainda que dialeticamente – em realidades mais amplas: ela tem a ver com a tensão 

de manter juntas coisas incompatíveis porque todas são necessárias e verdadeiras" 

(2013, p. 35). Faz-se necessário, neste sentido, compreender como, entre a visão 

humana e a computacional, não se ergue uma barreira: performa-se algo como um 

pas de deux, ao qual parece nos conduzir observador gestado por Dina Kelberman. 

Se viemos nos acostumando com as máquinas que veem, talvez seja porque, em 

alguma medida, aprendemos a ver uns com os outros, elas e nós. 

 

Notas 

                                                        
1Esta comunicação é derivada da pesquisa em desenvolvimento no âmbito do mestrado em Comunicação Social 
da UFMG, sob orientação do Prof. Dr. André Guimarães Brasil. 
2Trata-se da aplicação ao domínio do visual de uma posição filosófica que remonta a Aristóteles: contraposto 
aorealismo platônico, parao nominalismo as substâncias primárias seriam as coisas individuais e não as Ideias 
(MANOVICH, 1993,p. 98). Trata-se de uma compreensão da imagem voltado a uma representação 
individualizada de objetos e espaços particulares, como forma de controle e ação sobre estes objetos e espaços. 
3Fernanda Bruno (2012) abordou o caso das câmeras inteligentes aplicadas à vigilância em um recente ensaio 
na forma de um contramanual, alertando para os riscos políticos implicados nesta forma de "vigilância sem 
vigilantes" (ibid., p. 61), em um aprofundamento das tecnologias de controle e visibilidade contemporâneas. 
4 Cf. <http://dinakelberman.tumblr.com>. 
5 Disponível em: <http://aloi.science.uva.nl/>. Acesso em 14 jul 2014. 
6 Cf. HERNANDEZ, 2014; SIMONITE, 2014; MARKOFF, 2012. 
7  No original: "The very fact that there are machines initiates a decoding of perception and flight into the 

perceptual unknown that artists and some philosophers will necessarily follow and explore". 
8 Imagem de autoria da Google disponível em: <http://www.embedded-vision.com/sites/default/files/ 
news/CatDetection_resized.jpg?1349732566>. Acesso em 15 jul 2014. 
9 Figura montada a partir de fragmentos de frame do vídeo de demonstração da pesquisa, disponível em: 
<http://www.youtube.com/watch?v=nsjDnYxJ0bo>. Acessoem: 14 jul 2014. 
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10 No original: “Though obviously one who sees, an observer is, more importantly, one who sees within a 

prescribed set of possibilities, one who is embedded in a system of conventions and limitations”. 
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