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O trabalho em andamento  #EntrelacamentosELIZA visa desenvolver uma interface com ELIZA, um

software  de  processamento  de  linguagem  natural  que foi  primeiramente  modelado  como  uma

"psicoterapeuta pseudo-Rogeriana", entre 1964 e 1966 no Laboratório de Inteligência Artificial do MIT

por Joseph Weizenbaum.

ELIZA  é  um  programa  muito  simples,  mas  bastante  divertido  e  provocador.  O  aplicativo

#EntrelacamentosELIZA visa interlaçar interativamente imagens geradas por algoritmos com sons e

os  diálogos com ELIZA. Ele  pretende tornar  visível  o  potencial  desse algoritmo e  suas relações

imanentes,  mostrando  diferentes  aspectos  das  características  poéticas  e  estéticas  do  objeto

explorado. A interface do aplicativo foi desenvolvida usando a IDE Processing.
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A ação de fazer arte é, e deve ser, sempre, um ato de abrir as portas da percepção, de mostrar novas

características  poéticas  e  estéticas,  de  revelar  novas  organizações  sensíveis,  de  combater

estereótipos, de ampliar os aspectos sensoriais e de intensificar a cognição. 

Assim, ao emergir no nível de consciência, essas ações podem gerar configurações espaço-temporais

que permitem o surgimento de  mudanças e transformações no ambiente circundante. O aplicativo

#EntrelacamentosELIZA explora esse campo de possibilidades.

ELIZA  é  um  programa  muito  simples  desenvolvido  há  cerca  de  50  anos  mas  ainda  bastante

engraçado  e  provocador.  #EntrelacamentosELIZA baseia-se  no  código  Java  ELIZA  existente

implementado por Charles Hayden, o qual foi reimplementado e traduzido para o português.
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Esse aplicativo visa entrelaçar os diálogos obtidos em "conversas" com ELIZA, com sons e imagens

autônomas processados em tempo real pelo computador, apresentando-os de forma interativa em

uma interface gráfica para serem mostrados em instalações site specific e performances. 

ELIZA  pode  ser  bastante  convincente  até  chegarmos  a  questioná-la  quando,  então,  podemos

perceber o laço lógico no qual o programa se baseia. O resultado pode ser hilário e podemos dizer

que desvenda o programa por trás do diálogo.  Pode-se até perceber que estávamos realizando um

monólogo e não um diálogo. As imagens a seguir, mostram uma "conversa" com ELIZA. 
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Essa é uma "conversa" sem objetivo realizada com ELIZA e aponta para um aspecto potencial na

relação entre homem e máquina. 
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Provavelmente,  com  o  desenvolvimento  de  programas  de  linguagem  natural,  procedimentos  de

inteligência  artificial  e  com  o  desenvolvimento  da  computação  quântica,  poderemos  chegar  a

estabelecer diálogos muito mais complexos com máquinas.

Nesse caso estaremos realizando diálogos ou monólogos?

Esses “diálogos” ajudarão a esclarecer aspectos nebulosos de nosso processo

cognitivo, bem como do ato de pensar ou criar? Ou apenas aumentarão ainda

mais nossas dúvidas imanentes?
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Possibilidade para instalação
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Conclusão

Ao refletir sobre os processos envolvidos na programação dessas interfaces, podemos mostrar como

as ideias e as ações se engajam durante o processo criativo.

Em  Arte  Computacional,  este  processo  está  relacionado  à  ação  de  programação  de  interfaces

computacionais, que dá aos artistas um vasto campo de escolhas.

"Conversar"  descompromissadamente  com  um  programa  tão  simples  como  ELIZA  e  ver  uma

manifestação  poética  como  resultado  desse  diálogo  nos  mostra  o  potencial  que  uma  relação

simbiótica entre homem e máquina pode apresentar aos artistas.
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Essas  realidades  emergentes  ampliam  nossos  horizontes,  deixando-nos  prever  novos  modelos

conceituais que ampliarão o campo linear das linguagens verbais, estendendo-se a novos horizontes.

Desta forma, as articulações poéticas entre linguagens naturais, artísticas e computacionais também

serão ampliadas. 

A  tecnologia  computacional  utilizada  para  a  exploração  poética  e  estética  abre  novos  campos

experimentais  para  artistas  que  ficam  imersos  em  um  território  totalmente  novo.  Isso  abre,  no

momento presente, um caldeirão de transformações potenciais para o campo de arte.

Como os artistas vão usar esse potencial, é um campo amplo para especulações.
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Caberá aos artistas, nos próximos anos, expandir o campo da Arte Computacional trazendo o espaço-

tempo,  a  não-linearidade,  a  multiplicidade,  entre  muitas  outras  relações,  ao  campo  da  pesquisa

artística. 

Ao integrar as percepções do corpo com as articulações multimodais e as transduções das máquinas

dentro  do  ambiente  computacional,  poder-se-á  expandir  os  horizontes  conceituais,  cognitivos,

poéticos e estéticos.
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