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II 
APROPRIAÇÕES DA ARTE PELA CIÊNCIA – 

CASOS DA NEUROPSICOLOGIA1

Neste trabalho temos como objetivo investigar como certos con-

teúdos artísticos, termos e conceitos do campo da arte são utilizados 

pela Neuropsicologia para fazer ciência. Realizamos um levanta-

mento de parte da literatura existente e, a partir disso, selecionamos 

alguns casos que demonstram um panorama da situação. Consulta-

mos as revistas Neuropsychologia International Journal in Behaviou-

ral and Cognitive Neuroscience2 e Frontiers in Human Neuroscience.3 

Autores como António Damásio, Oliver Sacks e Margaret Livin-

gstone também foram utilizados, entre outros. No levantamento, 

priorizamos pesquisas desenvolvidas por neuropsicólogos e/ou 

neurocientistas, ou por equipe interdisciplinar liderada por eles. 

Com esta investigação, pretendemos traçar um panorama atualiza-

do dos procedimentos metodológicos da área de Neuropsicologia 

que envolvem a Arte, que permita compreender a relação existente 

entre ambas na atualidade.

 1 Autores do texto: Hosana Celeste Oliveira, Danilo Baraúna e Rosangella Leote. 

Apropriações da arte pela ciência: Casos da neuropsicologia. In: 23o Encontro 

Nacional da Anpap Encontro Nacional de Pesquisadores em Artes Plásti-

cas: ecossistemas artísticos, 2014, Belo Horizonte. Anais do XXIII Encontro 

Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas: ecossistemas artísticos, 2014.

 2 http://www.journals.elsevier.com/neuropsychologia/.

 3 http://www.frontiersin.org/Human_Neuroscience.
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236  ROSANGELLA LEOTE

Introdução

A arte aparece como tema central ou periférico nas pesquisas 

da Neurociência por ser considerada um importante produto do 

“cérebro visual”, sendo, portanto, passível de fornecer indícios 

relevantes para o estudo de como o sistema de processamento da in-

formação visual opera, pois, a arte materializaria leis fundamentais 

desse sistema (Zeki, Ishizu, 2013; Zeki, 1999; Zeki, Lamb, 1994).

Buscando entender como ocorrem essas apropriações nos dedi-

camos a investigar como conteúdos artísticos, termos e conceitos do 

campo da arte são utilizados nos métodos e abordagens da Neuro-

ciência. Para conduzir a investigação, realizamos um levantamento 

na literatura consultando duas importantes revistas online que di-

vulgam pesquisas interdisciplinares – a Neuropsychologia Interna-

tional Journal in Behavioural and Cognitive Neuroscience e Frontiers 

in HUMAN NEUROSCIENCE. Além destas fontes, utilizamos 

os autores dos quais estamos nos servindo com mais frequência e 

que têm sido base importante para o nosso trabalho, como António 

Damásio, Oliver Sacks e Margaret Livingstone. O levantamento 

nos permite delinear algumas categorias de apropriação da arte que 

podem ser assim definidas: (i) pesquisas que utilizam a arte para 

investigar o sistema visual; (ii) pesquisas sobre a recepção da obra 

de Arte; (iii) pesquisas sobre a criação e a natureza da expressão 

artística; e (iv) pesquisas que utilizam a arte como metáfora. 

Metodologia aplicada

Para realizar o levantamento de pesquisas da Neurociência 

que envolvem a arte consultamos, principalmente, dois canais 

online das revistas supracitadas, por se tratarem de publicações 

importantes e bastante referenciadas, que apoiam a divulgação 

de pesquisas interdisciplinares sobre o cérebro. No levantamento 

priorizamos artigos que foram escritos por neuropsicólogos e/

ou neurocientistas, ou por equipe interdisciplinar liderada por 
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ARTECIÊNCIAARTE  237

eles. Utilizamos as seguintes palavras-chave para realizar a busca: 

“arte”, “artes visuais”, “história da arte”, “imagens da arte”, “arte 

e percepção visual”, “cinema”, restritas ao idioma inglês. Embora 

não tenhamos utilizado como parâmetro qualquer limitação para 

as datas dos artigos, quando a abordagem se mostrou semelhante, 

preferimos aqueles com datas mais recentes. Complementamos o 

levantamento online com António Damásio e Oliver Sacks, pois em 

várias de suas publicações a arte é recorrente. Incluímos a autora 

Margaret Livingstone devido a sua pesquisa que se tornou um 

paradigma para o estudo do sistema visual a partir da Arte.

Interpretamos “conteúdos artísticos” como sendo imagens da 

história da arte, de um modo geral, ou outras imagens referencia-

das, de uma forma bem abrangente, nas artes visuais; e incluímos 

também o cinema. Sobre o uso de “termos” e “conceitos” da arte 

pela Neurociência, nos referimos aos tipos de apropriação que utili-

za a arte como metáfora. Os casos selecionados se baseiam em pelo 

menos um desses critérios de apropriação.

Categorias de apropriação da arte pela 
Neurociência

Apresentamos, a seguir, o resultado da investigação que rea-

lizamos sobre como conteúdos artísticos, termos e conceitos do 

campo da arte são utilizados pela Neurociência. Organizamos a 

apresentação em função de cada uma das categorias de apropriação 

identificadas na literatura.

Pesquisas que utilizam a arte para investigar o sistema 
visual

São inúmeras e registram um interesse histórico por parte da Neu-

rociência. Elas relacionam as obras de arte à Neurobiologia da visão 

e incluem estudos sobre o movimento ocular, a percepção de profun-

didade, cor e forma.
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238  ROSANGELLA LEOTE

O livro Vision and Art: The Biology of Seeing, de Margaret Li-

vingstone (2002), é um dos livros mais importantes da literatura que 

utiliza a arte para estudar o sistema visual. Ele contém os principais 

fundamentos científicos da estrutura e do funcionamento do siste-

ma visual humano, e inclui um panorama histórico de vários nomes, 

entre eles artistas e cientistas, que também contribuíram com estu-

dos sobre a cor, a luz e a visão. A autora parte da explicação de como 

o cérebro opera para reconhecer/formar a imagem, que é com base 

em dois modos: o modo “onde”, responsável pelo monitoramento 

do movimento e da localização de objetos no mundo, e o modo “o 

que”, responsável pela captura e processamento de cores (reconhe-

cimento do objeto). Livingstone faz uma correlação de como artistas 

trabalharam, de diferentes maneiras, esses dois modos (movimento, 

localização, cor e luz), usando imagens da história da arte de vários 

períodos, da antiguidade à arte Pop, para ilustrar sua explicação. Ela 

inclui a TV, o cinema e a computação gráfica para demonstrar que a 

base de funcionamento deles se inspira diretamente no modo como 

o sistema visual faz a leitura e o processamento das cores. O livro é 

uma importante referência para o campo da arte porque ele oferece 

instrumentos científicos para analisar a obra de arte, que vão além 

da análise técnica das pinturas. E, também, porque ele contém uma 

extraordinária coleção de imagens da Arte, cuidadosamente esco-

lhidas, que explicam conceitos-chave da visão.

Sacks (1996), em seu livro Enxaqueca, igualmente se dedica a 

investigar o sistema visual, porém a partir das alucinações visuais 

causadas pela enxaqueca, que são explicadas por ele em termos tem-

poral, neural e por imagens, por meio de uma teoria do que ocorre 

no organismo quando o paciente tem uma crise. A teoria de Sacks 

apresenta uma explicação detalhada da organização fisiológica das 

enxaquecas e demonstra como seus sintomas se relacionam com 

as vísceras e com o sistema nervoso central. A grande maioria das 

imagens apresentadas no livro são pinturas de pacientes realizadas 

durante as crises de enxaqueca, representando o que acontece no 

campo visual: percepções topológicas errôneas, objetos distorcidos 

ou recurvados, inclinações bizarras, visão em mosaico, alucinação 

háptica na qual o próprio corpo sofre deformação etc. Sacks, no en-
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tanto, correlaciona, em vários momentos, as pinturas dos pacientes 

com a pintura cubista e o abstracionismo, sobretudo o geométrico, 

ou com fractais. Imagens da mística medieval também são analisa-

das por ele, como a “Visão da cidade celestial”, de um manuscrito 

da obra Scivias, de Hildegarda (c. 1180) – para Sacks, trata-se de 

uma imagem que reconstitui várias visões de origem enxaquecosa. 

As imagens são usadas para fazer descrições clínicas, descrever 

alterações de percepção, explicar as possíveis “falhas” que ocorrem 

no sistema visual, ou problemas possivelmente decorrentes do sis-

tema nervoso central. A computação gráfica também é um recurso 

para Sacks estudar o comportamento da aura da exaqueca, em uma 

rede neural, sob vários padrões (ondas solitárias, simétricas, con-

cêntricas e cilíndricas).

Pesquisas sobre a recepção da obra de Arte

Elas abordam o processo cognitivo que acompanha a fruição 

da obra de Arte, a percepção de seu conteúdo e estilo, buscando 

entender o fenômeno da arte em termos psicológicos. Algumas 

dessas pesquisas usam EEG4 para avaliar a atividade cerebral ou 

são desenvolvidas no contexto da Arte-terapia. O cinema também 

é utilizado por esta categoria e ele é entendido como um espaço 

de experimentação científica eficaz para pesquisas que estudam 

o cérebro e a cognição, ou se interessam pelos processos cerebrais 

que são evocados por estímulos audiovisuais complexos. Algumas 

pesquisas, baseadas no cinema, usam monitoramento fisiológico, 

e/ou ressonância magnética funcional em tempo real (rt-fMRI5), 

enquanto o indivíduo assiste a um filme. 

 4 Eletroencefalografia: técnicas de medição de sinais elétricos do cérebro com 

base no uso de eletrodos, ou microeletrodos, que visam identificar a atividade 

de neurônios específicos, pela interação com seu campo elétrico, quando o 

cérebro recebe estímulos que vem de canais sensoriais (Teixeira, 2012).

 5 Ressonância magnética funcional é uma técnica de escaneamento do cérebro. 

Diz respeito a um procedimento que utiliza tecnologia de ressonância magné-

tica, que mede a atividade cerebral, através da detecção de alterações no fluxo 

de sangue (Arcuri; Mcguire, 2001).
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240  ROSANGELLA LEOTE

Em The Neural Time Course of Art Perception: An ERP Study on 

the Processing of Style versus Content in Art (Augustin et al., 2011), 

os autores usam imagens de pinturas de Paul Cézanne e Ernst Lu-

dwig Kirchner (paisagens e pessoas) para compreender qual a es-

pecificidade da percepção de obras de arte, em relação à percepção 

de objetos e cenas convencionais. Os autores se perguntam como o 

estilo e o conteúdo das obras de arte poderiam influenciar o aspecto 

diferenciado dessa percepção. Isto posto, no caso específico dos 

artistas escolhidos, como o estilo caracteriza as obras Pós-Impres-

sionistas (Cézanne) e Expressionistas (Kirchner), e como o conteúdo 

caracterizaria o motivo pintado? No experimento, as imagens são 

mostradas a 29 participantes que deveriam identificar (por meio de 

respostas motoras das mãos) ora o estilo, ora o conteúdo, em instantes 

específicos, conforme a orientação dos avaliadores. Usando várias 

técnicas de medição (ERP-Event-related potential, LRP-Laterali-

sed Readiness Potential, Efeito N2006), o estudo buscou identificar 

a diferença relativa do tempo neural de percepção, processamento 

e reconhecimento entre o estilo e o conteúdo das obras de Arte, a 

partir das reações motoras dos indivíduos, chegando a conclusão de 

que o tempo de processamento e reconhecimento do conteúdo pre-

cede o do estilo. Para os estudiosos essa informação provavelmente 

deve-se ao fato de que o conteúdo apresentado guarda similaridades 

muito maiores com experiências visuais cotidianas, enquanto que 

o estilo parece ser mais abstrato. Portanto, esse dado, segundo os 

autores, corrobora com teorias empíricas a respeito da diferenciação 

na percepção de obras de Arte, já que as questões de estilo, poten-

cialmente presentes nesses trabalhos, solicitam um tempo maior de 

processamento e exercício cerebral, por justamente não poderem 

ser facilmente relacionadas a experiências cotidianas, e trazerem à 

tona não apenas um prazer estético, mas também um maior teor de 

demandas intelectuais.

Em The ‘Visual Schock’ of Francis Bacon: An Essay In Neuroes-

thetics, Semir Zeki e Tomohiro Ishizu (2013) discutem os elementos 

 6 Técnicas baseadas em métodos da eletroencefalografia (EEG).
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ARTECIÊNCIAARTE  241

que provocam “choques visuais” na obra do artista. Os autores 

investigam o que significaria para o receptor, em termos de ativida-

de cerebral, esses choques visuais, especificamente os provocados 

pelas representações de rostos e corpos humanos deformados; eles 

investigam o que há de especial nessas representações. Segundo os 

autores, as evidências desse estudo mostram que essas categorias 

de representação têm status privilegiado na percepção visual. Eles 

as comparam à percepção de uma variedade de outros estímulos 

representacionais como cadeiras, casas, carros, entre outros, e cons-

tatam que existe uma diferença significativa no padrão de atividade 

cerebral, entre uma e outra categoria. 

Quiroga e Pedreira (2011), no estudo How Do We See Art: A 

Eye-Tracker Study, descrevem como ocorrem os padrões de fixa-

ção do olhar em algumas obras de Arte, usando uma tecnologia de 

rastreamento visual. A tecnologia foi utilizada enquanto pessoas 

visualizavam pinturas abstratas e figurativas de diferentes artistas 

(Molina, Mondrian, Rembrandt, della Francesca), e versões mo-

dificadas das mesmas, em que uma diversidade de aspectos dessas 

imagens foram alteradas, a partir de manipulações digitais. O es-

tudo mostrou que as fixações visuais seguiram alguns princípios 

gerais comuns (por exemplo, ser atraído por regiões que contêm 

relevos). Alguns elementos como contraste e relevo parecem ser os 

principais responsáveis pela fixação visual. Os autores encontraram 

também diferentes padrões de contemplação, que dependiam do 

fato de o indivíduo ter visualizado primeiro a versão original, ou 

modificada, da pintura. Com isto, os pesquisadores concluem que 

o estudo dos padrões de contemplação, obtidos usando a tecnologia 

do rastreador de visão, podem oferecer uma aproximação útil para 

quantificar como os sujeitos observam a Arte, mas também ra-

tificar como essa experiência depende de interesses pessoais, de 

apreciação artística e conhecimento prévio do universo artístico.

O artigo “Effect of visual art on patient anxiety and agitation in 

a mental health facility and implications for the business case”, de 

Nanda et al. (2011), escreve um estudo realizado em uma Unidade 

Psiquiátrica do Hospital do Leste (Alabama-EUA). Ele avalia o 
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242  ROSANGELLA LEOTE

impacto provocado, por certos tipos de imagens, nos níveis de agi-

tação e ansiedade dos pacientes e a sua consequência econômica no 

sistema de saúde. A pesquisa conclui que é possível reduzir, signi-

ficativamente, os gastos anuais da unidade hospitalar onde o estudo 

foi realizado, pelo simples fato de fornecer distrações visuais ao pa-

ciente. Para selecionar as imagens que foram adotadas na pesquisa, 

os autores se basearam nas recomendações da literatura que orienta 

o trabalho com arte na área de saúde. Assim sendo, escolheram uma 

reprodução de uma pintura abstrata de Jackson Pollock (Conver-

gence, 1952: 237,5 X 393,7 cm), uma reprodução de uma pintura 

de Van Gogh (Os campos, 1890; 50,0 X65,0 cm) e uma fotografia de 

uma savana retirada do banco de imagens Stock Photography. Para 

avaliar o nível de impacto de cada uma das imagens foram usados os 

seguintes critérios: (i) taxa de uso de medicação pro re nata7 (PRN) 

fornecida aos pacientes durante o período em que cada uma das 

imagens foi mostrada e não foi mostrada, (ii) relato dos enfermei-

ros sobre a reação dos pacientes diante das três imagens (feedback 

qualitativo), (iii) comparação com os dias em que cada uma das 

imagens foram mostradas e não foram mostradas e (iv) projeção de 

gastos gerais quando o paciente tem uma crise. Por conta de não ser 

um medicamento prescrito rotineiramente, e sim usado apenas em 

casos de níveis elevados de agitação e ansiedade, a medicação PRN 

torna-se uma medida robusta e objetiva para avaliar a real condição 

do paciente. O estudo conclui que nos dias em que a imagem da 

savana foi mostrada o uso da medicação PRN caiu drasticamente, 

diminuindo consideravelmente os gastos com os pacientes naquela 

unidade hospitalar.

 7 Medicação pro re nata (latin, PRN): trata de condições ocasionais, agudas e 

que surgem de repente; ministrada conforme a necessidade e não segundo uma 

programação fixa e determinada. No estudo se refere à medicação ministrada, 

conforme a necessidade, para aliviar sinais visíveis de agitação ou ansiedade 

extrema. É usada para garantir que o paciente não se torne agressivo, em rela-

ção a si ou a outros. A medicação pro re nata mais comum na saúde mental é 

uma combinação de um antipsicótico e uma benzodiazepina (Haldol e Ativan) 

(Nanda et al., 2011).
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Em The Cinema-Cognition Dialogue: A Match Made in Brain 

(Dudai, 2012), o autor utiliza o cinema para investigar como o cé-

rebro opera algumas funções cognitivas como a memória, a tempo-

ralidade e estados emocionais. Para estudar estas funções ele realiza 

um experimento para verificar o modo como o cérebro reage a um 

filme. A reação é avaliada em termos de mapas estatísticos do nível 

de oxigênio, em várias partes do cérebro, que são relacionadas à 

memória e à emoção. No experimento Dudai identifica uma ativi-

dade aumentada nessas regiões do cérebro, durante as exibições do 

filme. Para pensar a relação cinema-cérebro, o autor reflete sobre 

a capacidade que o cinema tem de promover manipulações e ex-

perimentações individuais temporais, e o compara com o cérebro, 

no que se refere a habilidade de estar consciente de um passado e 

reativá-lo na mente, assim como imaginar futuros cenários. Essa 

modificação temporal de que o cérebro é capaz quando se assiste a 

um filme, acontece pela habilidade que o cinema tem em simular, 

na vida real, devaneios e sonhos. Dudai (2012) defende “aborda-

gens cinematográficas” como essenciais para o estudo das opera-

ções do cérebro, uma vez que o cinema permite, duplamente, uma 

experiência mental particular de espaço e uma experimentação 

científica do espaço. O cinema, nesse estudo, aparece como um 

tipo de recurso que é colocado a serviço da Ciência, é visto como 

uma “janela” para compreender aspectos cognitivos da percepção 

no cérebro. Observamos que o autor não informa quais filmes ele 

adotou para realizar o experimento.

Tikka et al. (2012), em Enactive cinema paves way for unders-

tanding complex real-time social interaction in neuroimaging ex-

periments, investigam novas formas de fazer cinema, a partir das 

técnicas presentes no trabalho de Hasson et al. (apud Tikka, 2012) 

sobre “Neurocinematics”. Esta diz respeito a uma série de expe-

riências desenvolvidas por Hasson que se baseia na produção de 

imagens do cérebro (fMRI) enquanto se assiste a um filme, tendo 

como objetivo estudar o comportamento do sujeito conforme o 

conteúdo daquilo que ele vê/ouve. Tikka e seus colaboradores ex-

ploram as técnicas de Hasson e o cinema para pensarem um sistema 
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244  ROSANGELLA LEOTE

interativo. Eles idealizam um sistema no qual utilizam o cinema 

como estímulo para promover mudanças fisiológicas no corpo do 

sujeito; estas mudanças também podem alterar o curso do próprio 

conteúdo cinematográfico presente no sistema interativo.

Zacks et al. (2010) também utilizam o cinema, mas para estudar 

como o cérebro processa informações segmentadas e contínuas. A 

segmentação é posta pelos pesquisadores como um componente es-

sencial da percepção, que ajuda a determinar e guiar o planejamento 

e a memória. Para testar esta hipótese, e estudar a segmentação, os 

autores mediram a atividade cerebral (MRI8) de indivíduos en-

quanto os mesmos assistiam a um filme de narrativa estendida e ob-

servaram como o foco atencional mudava em cenas curtas e longas. 

No estudo de Wittling (1990) encontramos o relato de uma ex-

periência em que 60 adultos assistiram aos três últimos minutos do 

filme Don’t Look Now (dir. Nicolas Roeg, 1973), sem som, com um 

direcionamento da imagem ao lado esquerdo do cérebro, usando a 

técnica de laterização da entrada visual, que permite uma visualiza-

ção prolongada e um scanning ocular mais livre. O trecho do filme 

mostra uma cena de amor, entre um homem e uma mulher, em que 

um demonstra seu afeto pelo outro – o que, supostamente, segun-

do o autor, suscitaria emoções positivas nos indivíduos. Apenas o 

grupo que demonstrou emoções positivas foi incluído na análise de 

resultados. Para avaliar os que as tiveram, foi aplicado um ques-

tionário, baseado em testes emocionais da psicologia. A técnica de 

lateralização da projeção do filme, que permite direcionar a imagem 

para o hemisfério direito ou esquerdo do cérebro, possibilita, se-

gundo Wittling, descobrir qual hemisfério cerebral regula a pressão 

sanguínea durante situações emocionalmente carregadas e de natu-

reza positiva. No experimento, o autor diz que homens e mulheres 

diferem, claramente, no que diz respeito à regulação do hemisfério 

da pressão sanguínea.

No artigo “Inter-subject correlation of brain hemodynamic 

responses during watching a movie: localization in space and fre-

 8 Imagem de ressonância magnética.
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quency”, Kauppi et al. (2010) partem do princípio de que o cinema 

é um estímulo capaz de fazer emergir grandes emoções, que são 

bastante observáveis quando se realiza uma ressonância magnética 

funcional (fMRI). Eles usam o cinema para criar um método (ISC 

– inter-subject correlation) que mapeia respostas hemodinâmicas 

altamente complexas, que surgem quando se assiste a um filme. 

Para criar o método ISC, eles se baseiam em doze indivíduos que, 

enquanto eles assistiam ao filme Crash (dir. Paul Haggis, 2005), 

uma fMRI é realizada.

Pesquisas sobre a criação e a natureza da expressão 
artística

Neste conjunto de artigos identificamos pesquisas que enfocam 

a criação de obras de arte e a natureza da expressão artística.

No artigo de Blanke e Pasqualini (2012), “The riddle of styles 

changes in the visual art after interference with the right brain”, os 

pesquisadores investigam possíveis relações entre as Artes visuais 

e o cérebro. Para realizar esta aproximação os autores utilizam 

trabalhos de artistas plásticos e cineastas que sofreram danos neu-

ropsicológicos específicos do lado direito do cérebro (visual-spa-

tial hemineglect), analisando obras produzidas antes e depois do 

problema. Eles concluem que alguns elementos essenciais para a 

composição dos trabalhos artísticos, seja na pintura ou no cinema, 

sofreram algumas modificações após o acidente cerebral, o que 

acabou modificando, por consequência, o que se compreenderia 

por “estilo” de cada um desses artistas. Dentre esses elementos 

podemos citar a natureza realística e de planos mais gerais dos 

enquadramentos de Luchino Visconti, em contraposição aos close-

-ups bem definidos e cortes na fase após o dano cerebral, como os 

encontrados na comparação entre os filmes Ludwig (1972) e The 

Innocent (1976). Já o pintor Lovis Corinth, que antes do dano apro-

ximava-se de um trabalho de estilo impressionista, com preponde-

rância para figuras humanas, vai, progressivamente, perdendo esse 

estilo, que cede lugar a trabalhos em que as orientações verticais 

Miolo_ArteCienciaArte_(GRAFICA)-v1.indd   245Miolo_ArteCienciaArte_(GRAFICA)-v1.indd   245 29/02/2016   11:50:5629/02/2016   11:50:56



246  ROSANGELLA LEOTE

e horizontais se perturbam, ou em que as figuras centrais estão 

descentralizadas. 

Em The Neuropshycology of Visual Artistic Production, Anjan 

Charttejje (2004) parte da seguinte questão: o que acontece com 

artistas visuais com deficiências neuropsicológicas? O estudo exa-

mina produções artísticas de indivíduos com uma variedade de 

síndromes, incluindo acromatopsia, agnosia visual, afasia, epilep-

sia, enxaqueca, demência e autismo. Para o autor, os efeitos dessas 

síndromes no processo de criação dos artistas são perceptíveis nos 

elementos fundamentais da construção do estilo desses artistas, de 

maneira positiva ou negativa, pois artistas com deficiências neu-

ropsicológicas não, necessariamente, produzem trabalhos de menor 

qualidade segundo Charttejje (2004). As síndromes citadas são 

analisadas correlacionando-as com algumas obras; o autor realiza 

uma breve revisão do que compreende cada uma das síndromes e 

a relaciona com o trabalho dos artistas, a partir da análise de seus 

trabalhos, demonstrando fases comparativamente, assim como 

fez Blanke (2012). O autor busca mostrar como essas deficiências 

podem afetar os estados fisiológicos dos artistas e, consequente-

mente, o estilo de suas obras.

Pesquisas que utilizam a arte como metáfora

É comum encontrar, tanto nos textos de António Damásio 

(2011, 2004, 2000, 1986), quanto nos de Oliver Sacks (2004, 1998, 

1996) menções aos elementos da linguagem cinematográfica para 

criar uma dada correspondência entre eles e os modos de operar da 

consciência. A ideia da mente como uma câmera, e as potencialida-

des desse cinematismo, não são exclusivas da Neurociência e têm 

sido exploradas por vários nomes do campo da arte e da filosofia, 

como Pia Tikka (2008, 2009), Sergei Eisenstein e seus comentaris-

tas, Henri Bergson, Gilles Deleuze, Siegfried Kracauer e outros. 

Sacks (2004) elucida o motivo disso: “um filme, com seu fluxo 

constante de imagens tematicamente interligadas e sua narrativa 

visual integrada, não é uma má metáfora para designar o próprio 
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fluxo de consciência, pois os recursos técnicos e conceituais cine-

matográficos, tais como zoom, esvanecimento, dissolução, omissão, 

alusão, associação e justaposição de todos os tipos, “imitam”, de 

perto, o fluxo e os desvios da consciência”. 

Damásio usa os elementos da linguagem cinematográfica, mais 

particularmente os do cinema interativo e da multimídia, para 

ilustrar os modos de operação da consciência; a noção de imagem 

(em movimento) e de “multimídia” em seus textos são recursos 

complementares para ilustrar como ocorre a experiência subjetiva 

consciente. Ele faz essas utilizações porque acredita que o cinema 

interativo trouxe muitas contribuições, que poderiam prover uma 

nova forma de estudar a mente humana. Ainda, segundo Damásio, 

a associação se justifica porque o “cinema interativo possui carate-

rísticas que sugerem que a imagem em movimento pode contribuir 

para uma série de eventos gestálticos multissensoriais que abarcam 

tanto noções espaço-temporais quanto emoções” (Damásio, 2000; 

Damásio apud Tikka, 2009).

Conclusão

Este trabalho contribui com a produção de material documental 

de consulta tanto para o campo da Arte, quanto para o campo da 

Neurociência. Ao apresentar e comentar diferentes casos é possível 

não apenas problematizar a relação Arte-Neurociência, mas tam-

bém lançar luz sobre como o conhecimento gerado pelas investiga-

ções do cérebro se apropria e entende o campo da arte para produzir 

Ciência.

Nos estudos do cérebro o conceito de “consciência” é um dos 

mais difíceis temas. É, justamente neste ponto, onde se cruzam 

conceitos mais antigos com os mais recentes, que encontramos 

divergências sobre consciência e subjetividade. Parece-nos que a 

grande dificuldade de entendimento da Ciência sobre nossa área, 

e vice-versa, se aninham na desinformação. Destacamos o pensa-

mento de António Damásio (2011), com quem entendemos que 
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consciência e subjetividade não são oposições, pelo contrário, não 

pode existir consciência sem subjetividade. Recebemos com muita 

naturalidade e clareza tal posicionamento, desde que, após a arte 

dadaísta e a conceitual, a consciência, ainda no senso comum, nos 

pareceu sobressair-se nesse tipo de produção. Essa reflexão nos leva 

a pensar sobre onde estaria, então, a subjetividade nestas pesquisas. 

Desparecera?

Assim, quisemos entender, inicialmente no nível neurológico, 

como a subjetividade acontecia, buscando estudar a percepção. Isto 

levou nosso percurso investigativo a seguir para o entendimento 

dos problemas dos estudos da mente, que, inclusive, desembo-

cou, em nosso grupo de pesquisa,9 na criação de nova linha que 

desenvolve o projeto “Interfaces assistivas para a arte – da difusão à 

inclusão”10 e que leva o nome do mesmo.

Pela categorização que estamos desenvolvendo e aqui apresen-

tamos, já temos explícitos os modos que se sobressaem no uso das 

Artes por essas ciências que enfocamos. Suspeitamos que um qua-

dro similar se encontre em outras ciências, mas não estamos pron-

tos para esta afirmação.

Longe de tentar definir bordas, fizemos a classificação, em 

princípio, como metodologia para o reconhecimento do campo e, 

em seguida, como sistematização dos dados. A qualificação destas 

categorias está em processo. Porém, sobre o quantitativo, enten-

demos já possuir uma amostragem suficiente para apresentarmos 

 9 Grupo Internacional e Interinstitucional de Pesquisa em Convergências entre 

Arte, Ciência e Tecnologia (GIIP).

 10 Este projeto conta com parcerias internacionais. Fazem parte do mesmo, com 

projetos associados, os pós-doutorandos Efraín Foglia, responsável pela parte 

tecnológica (reunindo as Universidades de Barcelona e de Vic, o que inclui a 

participação do Catedrático Josep Cerdá); Ana Amália Barbosa, responsável 

pela aplicação dos resultados na área da produção e arte educação e Alexandre 

Siqueira, estudando questões da neurociência. Também os Drs. Renato Hilde-

brand e Evani Andreatta, o primeiro cuidando de aplicação dessas tecnologias 

para outras formas de arte e, a segunda, dos problemas de comunicação espe-

cial; além dos autores deste texto e vários outros integrantes do grupo.
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coincidências e discrepâncias nos casos de aplicação e/ou apropria-

ção dos temas e objetos das Artes.

Seguiremos com este estudo, pois ele apresenta, através de vá-

rios exemplos, como poderíamos construir uma possível disciplina 

“Arte e Neurociência”, que emerge do cruzamento entre a Neuro-

ciência e a Teoria da Arte. 

Esta disciplina, a Neurociência, poderia desnudar certos equí-

vocos da Ciência para com as Artes, embora não seja apenas naque-

le campo da Ciência que o problema se dá. De modo diferente, mas 

talvez mais presente hoje, nos estudos e conceitos da área da arte 

grandes equívocos acontecem. Atente-se que falamos de todos os 

campos da Arte, incluindo as cênicas, musicais e as interdisciplina-

res, em todas as suas especificidades poéticas.

Ressaltamos que, neste trabalho, não estamos falando dos artis-

tas que têm criado, assim como nós, a partir de cruzamentos entre 

Arte, Ciência e Tecnologia. Estamos apontando o modo como os 

cientistas têm usado a nossa área para propósitos específicos de suas 

pesquisas. Nestes, percebemos um reducionismo significativo, 

tanto das medições, quanto nas escolhas das obras para os experi-

mentos. Estas, em geral, tratam-se de reproduções de segunda ou 

terceira ordem, já que são imagens digitalizadas. Ainda, a maior 

parte dos experimentos não inclui artistas, sequer para auxiliar na 

escolha das obras, muito menos para planejar os experimentos. 

Urge, pois, que os trabalhos de pesquisa científica, óbvio que não 

apenas destas ciências, sejam feitos com a ação colaborativa dos 

artistas, participando de fato, e levando os cientistas a ser parte até 

do desenvolvimento de obras. Cremos que insights importantes 

poderiam surgir disso, não apenas para os cientistas.

Do nosso ponto de vista, e também da maioria dos autores que 

utilizamos, o insight, os processos subjetivos que o preparam, são o 

mais potente motor da mente para processar mapas simbólicos, que 

podem culminar em metodologias e práticas, inclusive na Ciência 

(Damásio, 2000, 2004, 2011; Ramachandran; Blakeslee, 2012). Já 

há muitos indícios de onde e como isso se conforma, a partir de um 

processamento e condicionamento bio/psico/fisiológico. O pro-
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blema é que o modo como isso é convertido em processo mental re-

side ainda em um lugar inefável, misterioso, que é a mente humana.
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