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Máquinas de Ver: Educação, Percepção e Memória 
Toda dificuldade do problema [do discernimento] advém de que 
representamos a percepção como uma visão fotográfica das coisas, que 
seria tomada de um ponto determinado como um aparelho especial, no 
caso o órgão da percepção, e que se desenvolveria a seguir na 
substância cerebral por não sabe qual processo de elaboração química e 
psíquica. Mas como não ver a fotografia, se fotografia existe, já foi 
obtida, já foi tirada, no próprio interior das coisas e de todos os pontos 
do espaço? (Bergson, 1999. p. 36) 
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Máquinas de Ver tem como objetivo operar na experiência visual 

da escola com imagens fotográficas e cinematográficas para discernir a 

mistura que constitui esta experiência. Mistura de linhas que não se 

deixam representar: a da percepção, que nos coloca de súbito na matéria; 

a da memória, que nos coloca de súbito no espírito. 

As imagens visuais e sonoras em movimento performam hoje, graças a 

digitalidade (que opera com valores discretos e descontínuos), 

audiovisualidades que penetram em múltiplos processos de produção de 

subjetividades, entendida estas em sua heterogênese, conforme Guattari 

(1992). O problema da imagem na educação e seu falso caráter de 

representação, através dos cinemas e das fotografias, desdobra-se e se 

complica sobre a rubrica educação e tecnologias. Máquinas de ver trás 

artefatos tecnológicos da arqueologia do cinema para pensar cinema e 

educação. 

O conceito de máquina permite-nos operar na ideia de produção das 

subjetividades de forma heterogenética e se refere a organização de 

fluxos e forças plurais e heterogêneas, ou seja, são acoplamentos 

heterogêneos que agenciam. 

Servimo-nos de câmeras escuras para fazer funcionar a imagem como 

visualidade. Não precisamos pensar na ontologia da visão dos seres vivos 

e da visão dos artefatos tecnológicos. Visualidade reúne em si a 



• Jornal Redes Educativas                                                                   Agosto . 2015 

visibilidade (o que é visível – a imagem visual) e visualização (quem vê – 

o ser vivo ou o artefato). 

Máquinas de ver permite-nos operar a imagem na educação em uma 

zona intermediária entre a visibilidade e a visualização, fazendo deslizar 

um misto de percepção e lembrança por uma superfície de papel vegetal. 

As máquinas 'veem' o mundo e 'fazem surgir' imagens que se dão a ver 

como interfaces – produzem imagens-interfaces do mundo. Segundo 

Lévy, a noção de interface é sempre questão de conexões, de 

reinterpretações, de traduções em um mundo coagulado, misturado, 

cosmopolita, opaco, onde nenhum efeito, nenhuma mensagem pode 

propagar-se magicamente nas trajetórias lisas da inércia, mas deve, pelo 

contrário, passar pelas torções, transmutações e reescritas da interface. 

(LÉVY, 2011) 

 

“Deixa eu ver se eu consigo ver!” 

Expressão que remete a ação ativa de ver. Uma ação de tentativa 

de repetição (mesma imagem) na diferença (indivíduos diferentes), que 

pode ou não acontecer, que sempre acontece de maneira cambiante, 

flutuante, holográfica. A imagem não está no mundo, não está nas 

máquinas, não está no indivíduo.  Pode a imagem funcionar como linha de 

fuga? Fugentes, brincalhonas, não-fixadas, as imagens produzidas em 

nossas máquinas de ver operam em terreno liso (para usar conceitos de 

Deleuze & Guattari), porque atualizam individuações (a da máquina e a 

daquele que vê a imagem), individuação no sentido que lhes dá 

Simondon, pois cada um pode ver aquilo que desejar ver: acordo a que se 

chega com a imagem, a máquina e aquele que visualiza. Mas cabe dizer, 

um acordo aberto, lembrando que as máquinas de ver crianceiam entre a 

visualidade e a visualização. 

Eis aí uma potência? O jogo aberto, cujas regras, elas mesmas, 

crianceiam?... 

 

 



• Jornal Redes Educativas                                                                   Agosto . 2015 

 

Sobre o autor: 
Carlos Eduardo Albuquerque Miranda - Professor do Laboratório de Estudos 

Audiovisuais OLHO da Faculdade de Educação da Unicamp. Trabalha com 

Educação e Cultura Visual na Linha de Pesquisa Linguagem e Arte na Educação 

do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da 

Unicamp. 

Alexsandro Sgobin - Pesquisador do Laboratório de Estudos Audiovisuais OLHO 

da Faculdade de Educação da Unicamp. Doutorando do Programa de Pós-

Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Unicamp. 

 

Referências: 

BERGSON, H. Matéria e memória. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 

DELEUZE, G. & GUATTARI, F. Mil Platôs, vol.5, Editora 34, 1997, São 

Paulo. 

GUATTARI, F. Caosmose, São Paulo: Ed. 34, 1992. 

LÉVY, P. As tecnologias da Inteligência. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1993 

SIMONDON, G. Do modo de existência dos objetos técnicos, tradução do 

sumário por Pedro Peixoto Ferreira, em: 

https://cteme.wordpress.com/publicacoes/do-modo-de-existencia-dos-



• Jornal Redes Educativas                                                                   Agosto . 2015 

objetos-tecnicos-simondon-1958/ 

 


