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1. Visão Geral 

Um problema enfrentado pelas forças policiais para a identificação de criminosos é a dificuldade de 

obter um retrato falado preciso a partir da memória das testemunhas, dada a imprecisão com que uma 

pessoa consegue se recordar e descrever os detalhes das feições. Pela questão da dificuldade de obter 

informações e do risco de indiciar um inocente, esses problemas merecem atenção particular dos 

peritos; em um estudo de caso, de 62 casos nos quais os suspeitos foram julgados culpados pelo 

reconhecimento de face, 52 deles foram atestados como erro. O programa apresentado neste 

seminário se propõe a tratar deles por meio de uma nova abordagem na obtenção de retratos falados. 

No momento deste relatório, o programa é empregado em boa parte da Europa e tem distribuidores 

nos Estados Unidos, Brasil, México, Canadá, Austrália, Israel e Arábia Saudita.  

 

2. Resumo 

A abordagem implementada tem como premissa que as pessoas tem uma facilidade de reconhecer 

rostos muito superior a de descrever em detalhes devido a memória humana processar faces de forma 

holística. Para isso, faz-se uso de um algoritmo evolutivo, no qual a partir de uma descrição inicial 

(holística, não voltada a detalhes como formato do olho ou localização de rugas) são geradas 9 faces 

para o usuário determinar a mais próxima e servir como base para mais faces. Esse processo é 

iterado recursivamente até que a testemunha reconheça um rosto como o do criminoso.  

 

3. Contribuições 

O programa tem como contribuição central o uso de uma alternativa à forma como exploramos a 

memória humana para propósitos forenses, mas possui implicações igualmente importantes em 

outras aplicações e áreas de pesquisa. Em particular, já foram realizados estudos para investigar a 

forma como a mente humana entende e identifica questões como beleza, honestidade, 

envelhecimento, traços de personalidade e percepção étnica/racial. Áreas de pesquisa incluem artes, 

filosofia, psicologia e computação gráfica. 

 

4. Defeitos e Desvantagens 

No momento, o programa tem como desvantagem a necessidade de treinamento das forças policiais 

para o seu uso, pois foi identificado que a abordagem tradicional, baseada na descrição detalhada das 

feições do criminoso, reduz a capacidade de reconhecer o rosto original.  



 

5. Trabalhos Correlatos 

 

5.1. Face Racognition by Humans: nineteen results all computer vision researchers should know 

about -  Sinha et al. 2006. 

Relação com o artigo avaliado: neste trabalho os autores descrevem dezenove resultados de 

experiências de reconhecimento de face por humanos, propondo como modelos esses padrões humanos 

de reconhecimento para o desenvolvimento de programas de reconhecimento de face. 

Descrição: Os autores que escrevem esse artigo têm formação em áreas especificas do 

conhecimento, sendo liderados por Sinha, cientista da computação e professor associado em 

neurociência, no Departamento do Cérebro e Ciências Cognitivas, no MIT. Usando modelos e 

técnicas computacionais, o artigo traz para a contribuição para o campo do que se convencionou 

chamar computação visual, dando enfase e destaque ao modelo humano de visão, como o modelo 

ideal para os programas desenvolvidos para o reconhecimento de faces. O interesse é conhecer 

como funciona o cérebro e os processos de detalhamento no ato de reconhecimento através do olho 

humano. 

Os dezenove resultados que os autores apresentam sobre o funcionamento e reconhecimento de 

faces através do olho humano são:  

 

Resultado 1. Como os humanos reconhecem uma face familiar em imagens de baixa resolução. 

 Resultado 2. A capacidade de tolerar aumentos de degradações aumenta com a 

 familiaridade. 

 Resultado 3. Alta frequência de informação por si só é insuficiente para o reconhecimento  facial de boa performance. 

 Resultado 4. Características faciais são processados holisticamente. 

 Resultado 5. Das diferentes características faciais, sobrancelhas estão entre os mais importantes 

 para o reconhecimento. 

 Resultado 6. As importantes  relações configurais parecem ser independentes das dimensões  de 

 largura e altura. 

 Resultado 7: Face-forma parece ser codificado em uma forma ligeiramente caricatural. 

 Resultado 8: visualização rosto prolongada pode levar a sequelas de alto nível, o que  sugere 

 protótipo baseado em codificação. 

 Resultado 9: sinais de pigmentação são pelo menos tão importante como pistas da forma. 

 Resultado 10: dicas de cores desempenham um papel significativo, especialmente quando 

 deixas forma são degradadas. 

 Resultado 11: Inversão de polaridade do contraste dramaticamente prejudica desempenho  do 

 reconhecimento, possivelmente devido à capacidade comprometida para usar pistas 

 pigmentação. 

 Resultado 12: A iluminação muda e influencia no reconhecimento. 

 Resultado 13: Ver generalização parece ser mediada pela associação temporal. 

 Resultado 14: Moção de faces aparece para facilitar o reconhecimento posterior. 

 Resultado 15: O sistema visual começa com um rudimentar preferência por padrões de 

 semelhança a faces. 

 Resultado 16: O sistema visual progride a partir de um fragmento para uma estratégia 

 holística com o avanço da idade. 

 Resultado 17: O sistema visual humano aparece para se dedicar recursos especializados 

 neural para o rosto percepção. 

 Resultado 18: Latência de respostas para rostos em inferotemporal (TI) córtex é cerca de 120  ms, 

 sugerindo um cálculo grande de demanda e resposta neural. 



 Resultado 19: Identidade e expressão facial pode ser processado por sistemas separados. 

 

 

5.2. Race, Arousal, Attention, Exposure and Delay: an examination of factors moderating face 

recognition – MacLin et al. 2001 

Relação com o artigo avaliado: o artigo correlacionado traz a questão da deficiência do 

reconhecimento de face a partir da experiência social dos sujeitos em teste. 

Descrição: os autores trazem a questão da identificação errada de suspeitos criminais por vítimas 

brancas, em que os suspeitos incriminados eram negros ou pardos. O problema enquadrado pelos 

pesquisados se define pelo conceito de cross-race effect, ou seja, a identificação e o 

reconhecimento de faces de indivíduos e grupos pautados por questões raciais. Os autores 

examinaram 62 casos, nos quais 52, em que os suspeitos julgados culpados pelo reconhecimento de 

face, foram atestados como erros. Nesses casos 69% das vitimas que reconheceram o culpado eram 

brancos e 57% dos que foram inocentados eram negros, o que aponta uma identificação e 

julgamento pautado por questões de raça. 

O efeito cross-race tem uma forte ligação com o fenômeno chamado de grupo de vantagem. O 

grupo de vantagem significa que as pessoas avaliam e julgam os membros do seu próprio grupo 

como melhor e mais justo do que membros de outros grupos (outsiders). O significado do grupo 

pode se referir a família, colegas de equipe em um time de futebol, colegas, diferentes raças, 

mesmo toda a humanidade.  

 

 
 

 

 

 

 

 


