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1 - Processos perceptivos e multissensorialidade 
entendendo a arte multimodal sob conceitos neurocientíficos 

 

Rosangella Leote 



1 
PROCESSOS PERCEPTIVOS 

E MULTISSENSORIALIDADE: ENTENDENDO 
A ARTE MULTIMODAL SOB CONCEITOS 

NEUROCIENTÍFICOS

Queremos iniciar este livro trazendo uma parte dos resultados 

das pesquisas mais recentes que estamos desenvolvendo. Trata-se 

do tema da percepção examinando os processos mentais operados pelo 

percebedor.

A percepção parece um assunto desgastado nas teorias da Arte, 

levando-nos à falsa impressão de que não há nada mais a acrescen-

tar a respeito. Inúmeras pesquisas e concepções foram desenvol-

vidas acerca do tema. Entretanto, percebemos muitas lacunas no 

que diz respeito ao processo mental que é operado no fenômeno do 

perceber. Optamos por buscar na Neurociência respostas possíveis 

para essas lacunas. Neste texto, aproveitando dos conhecimentos 

de Vilayanur S. Ramachandran, António Damásio, Oliver Sacks, 

entre outros, nos centramos naquilo que estamos destacando como 

“processos perceptivos”. Restringimo-nos aqui aos processos per-

ceptivos de natureza multissensorial, que ocorrem na relação dos 

percebedores com as obras artísticas, de estímulos multimodais, 

promovidos por interfaces físicas e digitais, de natureza assistiva, 

sendo estes percebedores, entretanto, pessoas com graves deficiên-

cias motoras e vocais ou pessoas sem estas restrições.

Neste texto apresentamos o andamento de uma parte da inves-

tigação que desenvolvemos, dentro do grupo de pesquisa sob nossa 
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24  ROSANGELLA LEOTE

coordenação (o GIIP),1 em uma das suas linhas de pesquisa, que é a 

de “Interfaces físicas e digitais para as artes: da difusão à inclusão”.2 

A abordagem assume a existência de poéticas, não apenas artís-

ticas, produzidas e/ou percebidas por pessoas com necessidades 

especiais, mas também por aquelas que são dadas como “isentas” 

desta condição. 

Consideramos que a experiência perceptiva envolve, tanto o 

fruir, quanto o realizar Arte, por qualquer pessoa, apesar da di-

versidade de qualidades físicas, emotivas e cognitivas entre os 

indivíduos.

A partir daí, mostramos que é a relação entre percepção de si 

mesmo, estímulo e sensoriamento aquilo que qualifica o “processo 

perceptivo”. Os aspectos de nossa percepção, obviamente, são im-

 1 Ver Apêndice III. 

 2 Essa linha de pesquisa contém cinco subprojetos. Esses resultados se referem 

ao subprojeto desta autora, intitulado “A Neurociência e a percepção: a mul-

tissensorialidade e a multimodalidade”. Ele foi desenvolvido, como pesquisa 

de pós-doutoramento, na Universidade Aberta (Lisboa/Portugal), com a 

supervisão do professor doutor Adérito Marcos e bolsa de Pesquisa da Funda-

ção de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp-Brasil). Este artigo 

é um dos resultados dessa pesquisa. O primeiro teste, feito com a Ana Amália 

Barbosa, usando o “Kit Facilita”, obteve bons resultados, testamos ainda em 

Portugal e no Brasil. Agora buscamos financiamento via crowdfounding. Esta-

mos iniciando as adaptações e soluções de demandas de uso da interface. O 

projeto de PD/Unesp de Ana Amália “Criar sem limitações” está vinculado 

ao projeto “Interfaces físicas e digitais para as Artes: da difusão à inclusão” 

(do GIIP) e utiliza a interface “Kit Facilita”, que é parte do PD/Unesp de 

Efraín Foglia (UB-ES). O Kit Facilita <https://vimeo.com/108559020> foi 

realizado por ele e por Jordi Sala/Mobilitylab.net. Colaboram, nesta etapa 

do trabalho, Renato Hildebrand (Unicamp/PUC) e Daniel Paz (engenheiro 

computacional das atividades no Brasil – Unicamp). O projeto “Interfaces...” 

se realiza numa parceria entre o GIIP (Unesp), o BRAC (UB – coord. Josep 

Cerdá) e o Mobility Lab (ES). A coordenação geral é de Rosangella Leote; a 

coordenação de design de interface é de Efraín Foglia. Ainda participam desta 

pesquisa, com diversos tipos de função e em fases diferentes das etapas de 

trabalho, os seguintes colaboradores, por ordem alfabética: Danilo Baraúna, 

Fabio Rodrigues, Fernanda Duarte, Hosana Celeste, Karin Schmitt, Lucas 

Gorzinsky, Lucas Pretti, Luisa Hernández, Miguel Alonso, Moacir Simplício, 

Nicolau Centola, Nigel Anderson, Rodrigo Rezende. 
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ARTECIÊNCIAARTE  25

portantes para a construção da nossa consciência e, consequente-

mente, do nosso mundo e entendimento sobre a Arte.

Sendo artistas, a nossa compreensão sobre o fenômeno da per-

cepção é importante sob vários aspectos e por diferentes razões. 

Para entendê-la o artista pesquisador que, objetivamente, procura a 

compreensão, localiza diversas metodologias, em geral de natureza 

empírica. Fizemos um percurso assim, sob fundamentos e razões 

diversas. Neste momento, nossa estratégia tem sido desenvolver in-

terfaces assistivas de baixo custo, que possam ser usadas por pessoas 

deficiente e não deficientes, para desenvolver e/ou ensinar Artes. 

As poéticas, em nosso enfoque, são as que apresentam multis-

sensorialidade e multimodalidade. Buscamos, porém, fazer a fun-

damentação e análise destas com aportes da Neurociência. Este 

aporte não propõe a exclusão de outros modelos de análise. Pelo 

contrário, busca verificar quais as contribuições da Neurociência 

para a compreensão mais aprofundada da percepção e que podem 

ser associadas a algumas das teorias mais conhecidas para esta fina-

lidade, usadas pelas artes em geral, quais sejam: Semiótica e Teo-

rias dos Sistemas Complexos. Neste escopo, viemos agregando a 

Fenomenologia e a Psicologia da Gestalt. Tal relacionamento entre 

teorias, entretanto, não é discutido neste texto, cujo recorte passa-

mos a tratar.

Privilegiamos, para este estudo, aqueles qualificáveis como poé-

ticos – compreendidos como uma manifestação estética – e produ-

zidos por multimodalidade de estímulos. 

O estudo da Neurociência nos foi necessário quando passamos 

a buscar entender os processos que acontecem na mente do indiví-

duo, quando sua percepção é acionada, de maneira que possam ser 

comprováveis, por tecnologias de mapeamento cerebral como, por 

exemplo, tomografia (fMR) e ressonância magnética (PET scan). 

Embora nenhum campo científico, até o momento, tenha con-

seguido clarear a operação cerebral que se efetua para gerar os 

processos mentais, é pela Neurociência que se encontra maior apro-

ximação com a qualidade destes processos. É claro para nós que a 

multimodalidade conduz à multissensorialidade, mas esta varia 
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26  ROSANGELLA LEOTE

de acordo com a acuidade dos sensores naturais, que o percebedor 

possua, ou conforme a natureza física dos estímulos multimodais. 

Logo, trataremos da amplitude multimodal.3

O mito do estímulo externo ou interno ser compreendido, quali-

tativamente, por apenas um sentido específico, conforme a nature-

za do canal, já foi diluído. A experiência dos processos perceptivos 

é contínua. Vivemos graças à percepção. Ao identificarmos certos 

eventos, que destacamos durante a vivência, estamos dando luz aos 

eventos do mundo que decidimos, ou fomos forçados a experimen-

tar, por diferentes intensidades.

Os estímulos, em conjunto, fornecem elementos para a cons-

cientização das sensações trazidas pelos diversos sentidos, confor-

me explica Damásio (2000), em operação simultânea, na construção 

do mapa mental, permitindo a identificação do estímulo que é des-

tacado pelo percebedor, em cada experiência perceptiva. Todos os 

processos perceptivos ocorrem seletivamente. Mas aqueles cuja 

seletividade podemos, facilmente, testar nos humanos, por diversos 

testes de aferição, são a audição, a visão, o olfato e o paladar.

Somos seletivos até o limite da nossa consciência central (Damá-

sio, 2000, 2004, 2011). Há muito mais estados perceptivos que se 

dão, de forma não inteligível, pela consciência central, ou seja, estão 

na consciência ampliada. A Neuropsicologia tem se esforçado para 

esclarecer este fato. Sabemos ainda mais sobre as razões que diri-

gem o que podemos ver, mesmo que por ilusão de ótica ou outro 

condicionamento psicofísico, do que daquilo que não conseguimos 

ver, mesmo estando em nosso campo perceptível. Dificilmente 

teremos instrumentos ou consciência ampliada o suficiente, a tal 

ponto de captarmos eventos perceptivos em sua totalidade. Se isto 

acontecesse seria uma anomalia. 

Grande parte das escolhas perceptivas que fazemos –, ou seja, da 

seleção entre as ofertas de estímulos, que se nos oferecem – alojam-

-se para sempre ou por algum tempo em camadas menos acessíveis 

da nossa consciência (na consciência ampliada). Apesar de serem 

 3 Por modalidades entendemos tipos de estímulos.
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ARTECIÊNCIAARTE  27

escolhas, nossos instrumentos de aferição não dão conta de apre-

sentar o processo da mente que vivencia o evento e faz tais escolhas. 

Sabemos da existência de partes “perdidas na memória” quando, 

por qualquer razão, eventual ou dirigida (i.e. terapias, hipnose, uso 

de medicamentos e outras drogas), fazemos o reexame dos eventos e 

resgatamos certas lembranças de coisas das quais não nos apercebe-

mos no momento da vivência. Os traumas têm essa natureza, tanto 

quanto as mensagens subliminares. 

A alta tecnologia tem propiciado capturar informações com 

pormenores significativos sobre as áreas do cérebro4 que são ativa-

das conforme o estímulo fornecido. Todavia, tais informações, de 

ordem fisiológica, não são isoladamente competentes para mostrar 

O QUE são e COMO são construídos os pensamentos, os sentimen-

tos, as emoções e, consequentemente, a percepção do mundo. A 

Ciência entende uma larga parte do “ONDE” isto se dá. Por hora, 

aproximamo-nos dos dois primeiros pois, é provável que um longo 

tempo ainda transcorra até que os cientistas possam nos levar aos 

recônditos mais reclusos da mente humana.

Explicamos o conceito de multissensorialidade pelo acionamen-

to de múltiplos sensores naturais, em vários estados perceptivos do 

interator. Este conceito evoca o de multimodalidade. Esse termo 

gerou nosso conceito de “multimodalidade interativa”, usado para 

descrever trabalhos, não apenas artísticos, em que vários modos de 

estímulos, em conjunto, acionam diferentes sensores naturais deste 

percebedor/interator, dentro do espaço da experimentação, de 

modo que haja consciência da multissensorialidade pelo percebedor. 

Podemos alargar a noção de multissensorialidade englobando, 

além dos sensores naturais, os artificiais, ou seja, a extensão dos na-

turais. Em qualquer caso, a consciência é, ao mesmo tempo, filtro 

e organizador dos estados multissensoriais. Embora a multissenso-

rialidade esteja presente em qualquer evento, vivenciado em nosso 

 4 Aqui não há o conceito de separação entre cérebro e corpo. Nossa acepção 

segue Damásio (2000, p.61), para quem o cérebro é parte de um organismo 

integrado, vivo e complexo.
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cotidiano, o exame do acontecimento, dentro de um espaço exposi-

tivo, exige do artista ou propositor da obra uma maior compreensão 

sobre como ela acontece. É necessário também encaminhar a cogni-

ção do usuário para uma interação mais coerente com o modelo de 

multissensorialidade que a obra se destina a atingir.

Quando no evento perceptivo sobre uma obra de arte não nos 

ocorre atentar para o dispositivo tecnológico, ou mesmo para o co-

nhecimento científico utilizado, e estes ocupam um segundo plano, 

temos o destaque da poética, sendo isto desejado pela maioria dos 

artistas que nesse meio produzem. Se isto acontece é comum se 

dizer que a tecnologia ficou invisível.5 Embora tecnologicamente 

impossível em nossa era, é uma qualificação plausível. Mesmo 

que nossa tecnologia se torne literalmente invisível ainda haverá 

o processamento perceptivo que nos chama a atenção, incluindo 

a estrutura tecnológica que contribui com sua parcela para a obra.

Arriscamos a dizer que há uma linha reta e horizontal que con-

duz a multimodalidade para a multissensorialidade. Já o mesmo 

não pode ser dito entre estímulo e sensoriamento.

Isto acontece porque um estímulo pode acionar vários sensores, 

simultaneamente. Nosso recorte é, meramente, um recurso para 

que se compreenda a forma da atuação multimodal, tanto quanto 

as respostas multissensoriais. De fato, cada vez mais, os cientistas 

destrincham o funcionamento dos sentidos humanos e estão con-

vencidos, há bastante tempo, de que a divisão em cinco sentidos, 

que conduz à Aristóteles, é limitada. Para as Ciências atuais, e de-

pendendo da linha teórica, poderão ser elencados mais de trinta 

sentidos. Porém, se fôssemos abranger os sensores naturais que 

conhecemos, incluindo os dos animais, o número aumentaria em 

muito (i.e. térmicos, luminosos, mecânicos, químicos etc.). E se-

quer falamos dos chamados “sentidos extrassensoriais”. Se acei-

tamos o pensamento de António Damásio (2000; 2011), apesar de 

ele não discutir este assunto, inferimos que também a percepção de 

 5 Ver, também, sobre o conceito de “Calm Computing” e/ou “Calm Technology” 

de Mark Weiser e John Seely Brown, abordado nos capítulos 5 e 9 deste livro.
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natureza “extrassensorial” é resultado das organizações dos mapas 

mentais, que traduzem diversos estados de consciência, portanto, 

ocorrências cotidianas no cérebro que podem ser, mais ou menos, 

conscientizadas pelo indivíduo. Mas esse é um assunto controver-

so, e o fluxo do processo perceptivo extrassensório não poderia ser 

aferido desde o estímulo até a conscientização.

Estamos, é óbvio, de acordo com a ideia de que a divisão em 

qualquer número de sentidos é limitada, porém não temos ins-

trumentos para assumirmos concordância com qualquer número 

específico de sentidos humanos, tampouco discutir uma subdivisão 

sobre a qual nem os cientistas encontraram um consenso.

Não sendo esta a nossa finalidade, o que nos interessa, por hora, 

é examinar a multissensorialidade que se evidencia à percepção, em 

algum nível destacado de consciência, produzida por vários modos 

de estímulos.

A multimodalidade pode ser entendida como uma abundância 

imensurável de estímulos que são dados, pelo mundo que criamos, 

à consciência. Sendo a visão de mundo e a construção da realidade 

obra de cada indivíduo, em coerência com seu Umwelt,6 nos ocorre 

que seria impossível quantificar tanto a multimodalidade, quanto a 

multissensorialidade. 

Como metodologia de trabalho, no entanto, reduzimos a ampli-

tude de acepção de estímulos multimodais para aqueles cuja oferta 

de informação tanto é mais fácil de perceber pelos nossos sensores 

naturais, quanto tais sensores possam ser simulados, pelas tecnolo-

gias disponíveis, em nossa contemporaneidade.

Assim, distinguimos estímulos correlacionados a certos senso-

res naturais, com ou sem intermediação dos artificiais. A escolha 

está ligada à variedade modal que podemos observar no campo 

hibridizado da Arte/Ciência/Tecnologia. Por isso, são relevantes 

para nós a visão, a audição, o olfato, o tato, o paladar, a proprio-

cepção, a cinestesia. Nesta parte da pesquisa, damos destaque às 

percepções sonoras e visuais.

 6 Jacob Von Uexküll, biólogo alemão, desenvolveu este conceito em 1909. Ele 

também é considerado o fornecedor dos elementos para a Biossemiótica.
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O surdo percebe o som

Já de longa data existem vários estudos e dispositivos criados 

para substituir sentidos que estão pouco ou nada operantes. Alguns 

destes dispositivos são há tanto tempo conhecidos que mal atenta-

mos para sua finalidade ligada à percepção, como os óculos de grau 

e os aparelhos auditivos. Embora a nossa sociedade seja “movida” 

pela imagem, são os sons que nos chegam, na maior parte das vezes, 

sem convite. Para que não os ouçamos precisamos fazer um exer-

cício de desligamento psíquico maior do que a função rápida de 

fechar os olhos para não ver.

A informação sonora é um tipo de sinal convertido por canais 

auditivos em um mapa mental sonoro e capturado pela nossa cons-

ciência como um código que só pode ser decodificado, com maior 

detalhamento, por aqueles que ouvem. Mas é, na verdade, muito 

mais recebido pelo sentido do tato do que pelo da audição. Isto co-

loca em crise a noção de surdez, pois o surdo percebe o som.

A largura de conscientização do som que as pessoas têm é bastan-

te reduzida ao comparar com as frequências sonoras as quais conhe-

cemos pela Física, Matemática e Química. Cada pessoa desenvolve 

capacidades próprias para perceber no espaço de frequências, com-

binadas com amplitude entre os graves (cerca de 20 Hz) e os agudos 

(cerca de 20.000 Hz) que poderiam ser percebidos. A operação para 

nossa compreensão do som não ocorre em isolamento. A condição 

do meio, onde a fonte sonora e o percebedor se encontram, tanto 

contribui para a qualificação do som, quanto para a maior acuidade 

da percepção. Por meio do percurso realizado pelo som até o nosso 

corpo podemos identificar seu trajeto e origem, tanto quanto nos 

equilibrarmos e nos localizarmos no espaço com relação a ele. O 

som pode ser percebido sem que o ouvido da pessoa tenha capaci-

dade de captá-lo. As frequências sonoras são recebidas competindo 

com os outros estímulos presenciados e ativando os sensores na-

turais disponíveis, promovendo a compreensão da “existência do 

som”, embora sem a qualificação e importância para além do fato 

auditivo. É o ouvido que permite ao corpo equilibrar-se. 
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Então um mau funcionamento do ouvido poderá afetar também 

a propriocepção, a noção de equilíbrio do corpo, sem que isso tenha 

afecção direta na sua capacidade de ouvir. Dissemos direta porque, 

como vimos, outros aspectos fazem que o som seja percebido. Já é 

conhecida a capacidade de pessoas surdas desenvolverem sensibi-

lidade rítmica para dança ou para a música, através da percepção 

tátil do som (Sacks, 2003). Em grande escala, todos percebemos a 

vibração do som no corpo, quando este está suficientemente alto. A 

tolerância à altura do som também é individual.

O som desenvolve um trajeto que toca o corpo inteiro pelo im-

pacto da onda sonora. Mas ele só se torna relevante quando esse 

impacto atinge o canal mais competente para a sua conversão em 

mapa mental sonoro, que é o ouvido. Apesar desta complexidade e 

eficiência com/para tocar nossos sentidos, pouco nos damos conta.

Essa é uma das razões pelas quais algumas pessoas tendem a ouvir 

músicas com o volume dos fones de ouvido excessivamente altos, 

apesar do controle de decibéis que foram inseridos nos equipamen-

tos reprodutores de som. Como quando usam fones não conseguem 

perceber a reverberação sonora no corpo todo, tendem a compensar 

a carência dessa experiência tátil com aumento do volume. 

Uma pesquisa e trabalho artístico, do espanhol Josep Cerdá,7 

utiliza inclusive o que ele chama de sons inaudíveis para mostrar 

outras frequências sonoras não percebidas por nossos sentidos. Ele 

argumenta que nenhum som é irrepetível. Por mais controladas 

que sejam as condições para a sua repetição. Isto é, as frequências, 

tanto inaudíveis para os sentidos humanos, quanto aquelas não per-

cebidas pela nossa atenção, no momento da experiência, mas que 

são partes construtivas da experiência sonora, subjazem no evento 

sonoro. De fato, concordamos que a paisagem sonora, subjacente 

a qualquer experiência perceptiva do som, possuirá incondicio-

nalmente matrizes únicas e competentes para tornar a paisagem 

específica. Estamos aqui utilizando, em conjunto, dois conceitos. 

 7 Cerdá é nosso colaborador de pesquisa, membro do GIIP. Site do artista: 

<http://www.artesonoro.org>. Acesso em: jan. 2014.
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O primeiro relativo a paisagem sonora (soundscape), no modo 

como identificado por Raymond Murray Schafer (1992; 1997), po-

demos resumir como a localização de especificidades das condições 

sonoras, do espaço circundante do percebedor. A ideia se aloca na 

teoria da Ecologia Acústica (Acoustic ecology), fundada por ele e seu 

grupo de investigação, nos anos 1970. O segundo, relativo ao con-

ceito de matriz sonora, desenvolvido por Lucia Santaella (2001), 

que a identifica através da semiótica em estado de primeiridade. 

Para ela, as matrizes são elementos que, pelas semioses e hibridiza-

ções, se tornarão sons propriamente ditos, podendo chegar a ser lin-

guagem sonora (musical ou de outra natureza). O mesmo se daria 

com o visual e o verbal. Todas essas matrizes são, potencialmente, 

capazes de se desenvolver em linguagem hipermidiática. 

A paisagem sonora é apenas uma parte do espectro multimo-

dal. É a sua especificidade e originalidade que induz percebedor à 

multissensorialidade. Ele é imerso no evento, mesmo que em parte 

inconscientemente. Nesta imersão é que localizamos a qualificação 

da relação entre multimodalidade e multissensorialidade. Cabe res-

saltar que jamais haverá controle sobre quantos ou como os modos 

interativos obterão efeito sobre o percebedor, a fim de nele impri-

mir a consciência da multissensorialidade.

Pouco no damos conta, entretanto, da parcela tátil que o proces-

so auditivo efetua, com a simples reverberação do som, no tímpano. 

A recepção da informação auditiva, de modo diferente daquele que 

não é capaz de ouvir, só se dá após a pressão que acontece no tímpa-

no a cada pulso da frequência captada. Só após o percurso completo 

desta informação de pressão/tato, por um processo mecânico da 

vibração dos ossículos, é que ela chega à cóclea, o codificador desta 

para sinais elétricos que são dirigidos, através do nervo auditivo, 

para o cérebro. Outras condições físicas do percebedor exercem 

pressão antes deste momento, mas as deixaremos de lado, para efei-

to de simplificação do conceito. Então, a informação sonora, codi-

ficada, se torna perceptível pelo chamado cérebro auditivo: a região 

da cartografia cerebral que predominantemente interpreta e traz a 

percepção auditiva à consciência central. Reforçando a ideia ante-

rior, poderíamos dizer que estaríamos “ouvindo com os ouvidos”. 
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Mas nossa acuidade auditiva não é idêntica. Cada indivíduo, 

fazendo seu próprio percurso auditivo, será sempre “um pouco 

surdo” para determinadas condições sonoras. A acuidade percep-

tiva muda com o variar do nosso estado corporal, influenciado, di-

retamente, por fatores externos como altitude, pressão atmosférica, 

temperatura, acúmulo de pessoas etc. Os fatores internos efetuam 

interferências que muitas vezes são determinantes para o resto da 

vida da pessoa. Há os fatores passageiros, tais como dores, febre, 

alergias, estados gripais e emocionais que também alteram, não 

apenas nossa percepção auditiva, mas também interferem em todos 

os nossos sensores naturais.

É com esse conjunto que se forma individualmente, variável de 

momento a momento, que usamos para construir o nosso mundo 

e o nosso senso estético. Com ele também fazemos completar o 

sentido das obras de arte, no nosso caso, as multimodais. É na es-

pecificidade, originalidade da paisagem sonora, que apenas uma 

parte do espectro multimodal induz a multissensorialidade para o 

percebedor imerso – embora inconsciente dos eventos –, localizan-

do a qualificação da relação entre multimodalidade e multissenso-

rialidade. De todo modo, jamais haverá controle sobre os modos 

interativos do percebedor a fim de nele imprimir a experiência da 

multissensorialidade.

Vemos além e aquém da imagem 

O “cérebro visual”, conforme descrito por António Damásio 

(2000) e Margareth Livingstone (2002),8 constrói a inteligibilidade 

 8 O leitor poderá perceber que citamos aqui Margareth Livingstone, ao invés 

de Semir Zeki, sugerimos consultar nossa publicação “Multissensorialidade e 

sinestesia: poéticas possíveis?” (In: Proceedings of 6th International Conference 

on Digital Arts, Artech. Lisboa, 2012), onde colocamos críticas ao autor e, 

conforme lá explicado, embora aceitemos suas colocações acerca da qualifica-

ção do cérebro visual, discordamos de algumas das suas aplicações teóricas, no 

contexto da arte.
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dos estímulos visuais que chegam à retina na forma de pulsos lumi-

nosos. Parte do processo é óptico, outro mecânico e outro neuroló-

gico, até que o mapa da imagem se forme na mente. É nesta terceira 

parte do processo que se aloja esta investigação. Do mesmo modo, o 

som não é apenas o que está “disponível” à visão que aparece inter-

pretado à camada de consciência central, a partir deste mapa visual 

residente apenas na mente. Em termos de dependência das quali-

dades perceptivas, o agente percebedor encontra situação similar 

na visão. De fato, a maior parte do que foi absorvido no processo 

perceptivo é desconhecido pelo intérprete.

A nossa visão é muito seletiva. Vemos um recorte limitado ao 

arco que desenha o olho ao perscrutar o ambiente e à nossa capaci-

dade de aproximação do objeto visualizado. Esse arco é diferente, 

conforme a anatomia dos olhos e do rosto do percebedor e suas 

qualidades mentais para captar e organizar as mensagens visuais. 

Além dessas condições físicas do percebedor, todas as proprie-

dades de odor, sabor, volume, temperatura, odor e luz refletida do 

objeto que são dadas à visão se somam para construir a dinâmica 

perceptiva. Mas não basta perceber as informações físicas para 

estabelecer juízo sobre elas, pois este se dá na consciência central. 

Então, dizemos que o indivíduo está ciente da percepção realizada. 

Se há alguma luz percebida, há um processo perceptivo visual acon-

tecendo, mesmo que não permita à pessoa a identificação das quali-

dades gerais dos estímulos operantes neste rasgo de luz. Em última 

instância a cegueira total é a incapacidade de percepção da luz.

Não se aproxime

Apropriando-nos das bases teóricas e estudando a nossa pro-

dução artística, temos atuado visando a transdisciplinaridade. In-

teressa-nos os modos como os interatores lidam com as instalações 

artísticas contemporâneas. Essa é uma questão crucial para nós e 

que demanda constante investigação que inclui análise das relações 

entre Arte, Ciência e tecnologia e a percepção dos interatores nestes 

terrenos transduzidos e contaminantes. 
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A fim de demonstrar uma parte do que percebemos e utilizamos 

em campo descrevemos a instalação interativa nomeada “Não se 

aproxime”, que desenvolvemos em 2013. É uma obra que resul-

tou tanto de pesquisa conceitual, quanto de produção artística. O 

trabalho propõe promover interação com dois trechos de vídeo, 

sobrepostos na mesma área, de modo a fazer que o andamento e 

a fusão entre eles se dê comandado pelo contato da mão do inte-

rator em uma superfície sensorizada por ultrassons. Utilizamos 

tecnologia de baixo custo e programação de código aberto. Embora 

a obra tenha nossa autoria, foi desenvolvida com alguns dos nossos 

parceiros de pesquisa.9 

Alteramos o projeto em 2014, quando pequenas modificações 

foram feitas no programa e na disposição dos sensores de ultras-

som, utilizados para a detecção da presença e ação do interator.

A imagem da performer (esta autora) é projetada em vídeo, 

sobre uma tela estreita e vertical. Ali se produz uma fusão entre o 

corpo vestido, que convida à interação, e o corpo nu, com mãos sus-

pensas e algemadas. Nos vídeos o corpo gira 380 graus, lentamente 

sempre em looping. Como argumento, usando um vestido longo e 

preto, a performer convida à aproximação com gestos. Se o interator 

não se aproximar ele modifica a imagem através de sensores de ul-

trassom, aplicados a uma área demarcada, à entrada da instalação, 

onde ele deposita sua mão. Do contrário, a imagem de vídeo do 

corpo vestido é mantida. Assim, é só deste ponto, distante da tela, 

que o interator visualiza a transformação do corpo ao desnudar-

-se, na fusão programada entre os dois vídeos. Isto é, ao tentar se 

posicionar perto da tela, ou seja, perto do corpo nu, ele se obriga 

a tirar a mão da área sensorizada, fazendo que o primeiro vídeo se 

mantenha em reprodução. Em resumo, a aproximação impossibili-

ta a visão da forma nua. 

 9 Equipe: Rosangella Leote – Projeto e desenvolvimento plástico; Rec(O)rga-

nize (Rodrigo Rezende e Fernanda Duarte) – Hardware, software, programa-

ção e edição de vídeo; Miguel Alonso – Assistente de montagem. Utilizamos 

sensores ultrassônicos, microcontrolador Arduíno, software Processing em 

sistema Windows.
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Simbolicamente, a ousadia do acercamento do interator reduz a 

possibilidade de libertação da criatura algemada. Qualquer apro-

ximação resulta em destruição do sentido inicial, gerando ambi-

guidade sobre a intenção da peça. A zona de compensação10 não fica 

limitada ao aspecto voyeur. 

Figura 1 – Evolução de cenas de fusão entre os dois vídeos, nos diversos estágios 

do looping.

A abordagem que “Não se Aproxime” aporta está no contexto 

que envolve a participação do interator na instalação, onde temos o 

olhar muito voltado para o problema da percepção visual e sonora. 

Obviamente, o chamado aos sensores visuais é a modalidade de 

estímulo mais proeminente. Sem nenhum som incluído, a obra con-

vida à imersão e à percepção sonora, tanto pelo “silêncio”, quanto 

pelo espaço. Induz à percepção espacial, pela dimensão do corredor 

escuro (onde, ao fundo, a imagem azulada é projetada) e pelo convi-

te ao percurso do visitante até a tela; à olfativa, relativa aos materiais 

(madeira, tecidos, tinta, metais, componentes eletrônicos) e aos 

odores corpóreos dos outros interatores e/ou do próprio interator; 

 10 Zonas de Compensação também é o nome do projeto de extensão, organizado 

pelo GIIP, sob nossa coordenação, onde a obra foi realizada.
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à tátil pela necessária ação de tocar na área sensorizada, além de 

outras percepções, cuja natureza depende do interator. 

A instalação “Não se aproxime”, de fato, não tem som. O pro-

pósito é fazer que o interator possa imergir na imagem, ao mesmo 

tempo que se dá conta que a falta de uma fonte sonora não é si-

lêncio. Pelo contrário, ao notar a inexistência de uma fonte sonora 

na sintaxe da obra, a percepção do sentido auditivo é ressaltada, a 

impressão do espaço e da relação com a imagem é alterada.11 Apesar 

do destaque que o visual tem neste trabalho, não tratamos a ima-

gem como componente principal. Interessa-nos, sim, a relação que 

o indivíduo que a percebe tem com a imagem, o espaço, o silêncio 

e a indução para determinado tipo de interação, mesmo que ela não 

ocorra (i.e. colocar a mão na área sensorizada).

Com a redução contínua dos equipamentos e componentes, o 

investimento nestas pesquisas pode ser mais compensador, merca-

dologicamente falando, trazendo a aceleração da colocação de tais 

dispositivos para o acesso dos necessitados e/ou dos interessados. 

O preço da tecnologia desenvolvida por grandes corporações ainda 

é muito alto, mas o movimento botton up, permitido por esta minia-

turização e, similarmente, pela popularização dos códigos abertos, 

tem revertido o conhecimento para o campo com menores custos. A 

proposta de produção de dispositivos para tecnologia voltada para as 

artes, que desenvolvemos, se ajusta à segunda (mas não única) opor-

tunidade. Com o código aberto e hardware com componentes de 

baixo custo, facilmente montável, podemos atingir uma camada so-

cial mais larga e menos favorecida, em termos econômicos e sociais.

 11 Usamos este recurso também em 2008, na obra “Enjoy the silence”, que exibia 

um fone de ouvidos sem som, acima de uma mesa. O interator vestia o aparelho 

e, ao ligar com o seu telefone celular, para qualquer número, o objeto passava 

a girar e, simultâneamente, sensores de micro-ondas acionavam luzes. Assim, 

uma “pintura de luz” se formava. Neste caso, não ouvir fazia que ele pudesse 

fruir a obra sem ter a experiência sobrecarregada pelos outros sons da exposi-

ção. A obra foi mostrada na exposição “Em Meio”, curadoria de Tania Fraga, 

no Museu da República em Brasília, durante o 7o Encontro Internacional de 

Arte e Tecnologia (organização de Suzete Venturelli). O vídeo que documenta 

o objeto está em <https://www.youtube.com/watch?v=rPsWo6s3gAM>.
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Figuras 2 e 3 – O Objeto “Enjoy the silence”, Rosangella Leote (2008).
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Tal como nesta obra, uma característica importante que perce-

bemos nas obras com mídias emergentes é a aptidão de conceber 

uma compleição alargada da identidade da obra. Descrevemos isto 

em outro momento (2008) quando apontamos um pouco mais deta-

lhadamente a ideia da expansão da identidade da obra, mas apenas 

para resumir o pensamento, dizemos que a obra com características 

de estética tecnológica pode ter seu corpo ou sua estrutura expan-

dida a ponto de envolver espaços eletrônicos (virtuais) e espaços 

físicos (vividos). Na vivência destes espaços (virtuais e vividos) 

reside a imersão.

Há que se diferenciar estes espaços (virtuais e vivenciados) e 

considerar que, embora sendo juntos compositores de uma mesma 

sensação de espaço vivenciado, relativos a lugares que nos são 

caros, em separado representam escalas diferentes do modelo de 

vivenciar. Com Bollnow (2008) aprendemos que viver e vivenciar 

um espaço são coisas diferentes. A diferença é muito importante, 

pois é vivência que nos promove a compreensão do conceito de 

lugar. Quanto mais vivenciado por nós um espaço, mais ele nos é 

próximo ao conceito de lugar. Consideramos que uma obra cami-

nha para a concretização quando consegue agenciar o interator para 

que este faça do espaço da instalação um lugar seu.

Sobre as respostas

Então o que é percepção? No momento, não temos necessidade 

alguma de criticar ou propor outro encaminhamento ao modelo ló-

gico de interpretação do fenômeno perceptivo feito pela Semiótica 

de Peirce. Estamos plenamente seguros de que é competente e até 

espetacular. Já a Psicologia da Gestalt (Wertheimer, Koffka, Köh-

ler), embora muito coerente em sua estrutura, nos coloca certas 

questões acerca dos modelos de verificação dos experimentos que 

levaram às conclusões que geraram a teoria, os quais, ainda hoje, 

são utilizados. Elas residem exatamente no interstício, um tanto 
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nublado para nós, entre o estímulo modal e o mapa mental criado. 

A teoria foi desenvolvida no início do século XX, bem antes dos 

sistemas tecnológicos de leitura cerebral terem chegado ao deta-

lhamento das operações cerebrais “concretas” de que hoje dispo-

mos. Embora tais equipamentos ainda estejam longe de fornecer 

compreensão completa sobre a percepção – e é provável que nunca 

cheguemos nesse nível com os tipos de tecnologias que conhece-

mos –, eles já podem nos dar indícios de certas especificidades de 

ação do cérebro que não podem ser medidas, pois ocorrem apenas 

na mente. Muitas das conclusões das análises gestálticas foram 

obtidas mais através de inferência do que de organização de dados 

sólidos que pudessem ser colocados em condições de isolamento e 

passibilidade de reprodução de testes, cuja análise fosse, predomi-

nantemente, objetiva.

Outro fator que nos leva a considerar a necessidade de se exa-

minar, com cuidado, a teoria da Gestalt é o conceito de consciência. 

Arno Engelmann (2002) argumenta sobre a existência de dois tipos 

de consciências: a “consciência-imediata” (fato verdadeiro) e as 

“consciências-mediatas-de-outros” (probabilísticas). Essa concep-

ção de que há um mundo fora e outro dentro não compatibiliza com 

o que entendemos por consciência estudado na neurociência.

Outra incompatibilidade com nossa base científica tanto da Se-

miótica, quanto da Neurociência é o conceito de percepto, mobiliza-

do por alguns gestaltistas. Este é entendido como “caracterizando 

o tipo de conteúdo12 perceptivo da consciência” (Engelmann, 2002). 

Conforme entendemos, não conseguimos encontrar clareza 

sobre a diferença entre percepto e percepção na literatura gesltaltis-

ta. Tomamos o percepto como primeiridade, enquanto, pelo que se 

extraiu da Teoria da Gestalt, o percepto já seria um processo percep-

tivo completo.

Esperamos que essa pesquisa nos ajude a buscar o clareamento 

e a conexão entre o que já temos das teorias que usamos na Arte, 

 12 Grifo nosso.
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especialmente estas duas referidas. Como vimos, em condições 

perceptivas padrão, os sentidos, interdependentemente, nos dão 

à consciência central a garantia de que existimos em total conexão 

com nosso entorno e criamos nosso mundo. Mas qual a diferença da 

amplitude dessa garantia que têm as pessoas em condições limita-

das de percepção? Embora, em nosso estágio de investigação, este-

jamos longe de responder a esta questão, aventamos que a própria 

consciência da falta de acuidade ou severa limitação de algum sen-

tido é, também, condutora da garantia de criar o próprio mundo, 

graças à ação da consciência central, baseando-se exatamente em 

tais limitações. 

Isto pode ser exemplificado com o cinema mudo que, stricto 

sensu, nunca o foi. No espaço de sentido, entre a imagem e a falta 

de som, havia um sem-fim de percepções audíveis, de estímulos 

existentes no ambiente, não apenas das músicas orquestradas, que 

acompanhavam um filme, em boa parte das exibições. A paisagem 

sonora e também a condução de impressão sonora dada no especta-

dor, pelos sons prometidos ou imagináveis nas ações e diálogos em 

texto, construíam a experiência sonora do espectador. Não se ouvia 

o filme. Sabia-se, por memórias e experiências cognitivas, que ali 

residiria um som, cuja qualidade era intuída individualmente. 

É nessa capacidade “intuição”, na falta de outra palavra, que en-

tendemos como uma das origens do qualia, absoluta primeiridade, 

do som. Se ouvirmos um diálogo, sem imagens, de preferência den-

tro de uma condição espacial do cinema, o mesmo acontecerá com 

a imagem: a criaremos, por meio de mapas mentais, na relação com 

aquele som. O tato, o olfato e o paladar são conduzidos da mesma 

forma. Já a propriocepção tem menor interferência de estímulos 

externos desta natureza. 

Uma pessoa que perdeu completamente a percepção tátil do 

seu corpo, ou de partes dele, devido a traumas, poderá não sentir o 

toque de algum dos seus membros, ou de seu corpo, mas ser ciente 

do fato do contato. A memória resgatará o qualia na experiência. 

Pode-se dizer, então, que existe algum grau de percepção da exis-
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tência do contato. O tato, propriamente dito, depende do funcio-

namento dos receptores específicos (corpúsculos e terminações).13

Mas a percepção, pelo menos para a consciência central, será 

sempre “enganada”. Esperamos que António Damásio e Oliver 

Sacks possam concordar com isso. Como fazemos a percepção, 

seletivamente, podemos tanto, não perceber, quanto perceber “a 

mais”. É o caso da percepção, de dor ou tato, de membros que foram 

amputados. Estes são os membros fantasmas, bem discutidos por 

Sacks (2007, 1998) e Ramachandran (2005, 2012). Mesmo sem ter 

sofrido amputação, pode ser feita uma experiência perceptiva com 

pessoas cujos braços tenham capacidade tátil intacta. 

As crianças costumam fazê-lo como brincadeira. Pede-se a uma 

pessoa que feche os olhos completamente e estique qualquer um 

dos braços àquele que aplica o teste. Lentamente o aplicador per-

corre o braço, como que caminhando com os dedos, suavemente, 

desde o meio da mão em direção à dobra anterior do cotovelo (pode 

ser feito com a ponta de um lápis). A pessoa que está com os olhos 

 13 Ampliando o conceito a somestesia, pode ser tratada como um grupo percep-

tivo onde se encontram submodalidades, conhecidas como tato, dor, tempera-

tura e pressão. A percepção somestésica ocorre graças aos receptores que são 

conhecidos como: Corpúsculo de Meissner, Corpúsculo de Krause, Corpús-

culo de Pacini, Corpúsculo de Merkel, Terminações do folículo piloso, Termi-

nações de Ruffini e Terminações livres. Esta é uma classificação científica, da 

qual não nos ocupamos aqui, por entender que, até este momento, nos parece, 

em primeiro lugar, desnecessário investir neste esmiuçamento, desde que pre-

ferimos enfocar na multissensorialidade a partir de modalidades de estímulos 

que possam ser simulados pelas tecnologias. Em segundo lugar, porque as fon-

tes de pesquisa que localizamos até o momento não nos deram segurança para 

entrar nesta questão, pois notamos excessivas incompatibilidades, especial-

mente na classificação dos sentidos. Parece, entretanto, que há coerência no 

reconhecimento de três tipos de percepções: a exterocepção (estímulos fora do 

corpo), a propriocepção (estímulos do corpo – também chamada de cinestesia) 

e a viscerocepção, também conhecida como interocepção (estímulos das vís-

ceras), embora estes também sejam tratados como sensoriamento específico. 

O sistema somestésico, em conjunto, inclui a visão e a audição (contém os 

receptores de informações que estão fora do corpo). Apesar de olfato e paladar 

também carregarem informações de fora, estes não são considerados parte da 

exterocepção, mas sim da viscerocepção, o que, mais uma vez, nos coloca em 

condições desconfortáveis para acatar esta ou aquela classificação.
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fechados deverá avisar quando os dedos do outro chegarem a linha 

da dobra. Curiosamente a maioria das pessoas indica o contato na 

linha muito antes ou depois de ela ser atingida. Isto tem a ver com os 

receptores táteis desta área porque, na parte anterior, relativamente 

a outras áreas do braço, o número destes receptores é menor e sua 

distribuição é mais dispersa. A parte de trás do joelho é até menos 

sensível do que esta, do braço. Neste caso, a identificação do toque 

na dobra não depende apenas da percepção tátil. Contribuem na 

experiência a percepção temporal, a espacial, a auditiva e a visual, 

no mínimo. Isto porque, mesmo com os olhos fechados, a pessoa 

pode perceber a quantidade da luz recebida, isto é, a sombra do 

corpo da pessoa, que aplica o teste, pode interferir na emissão dos 

raios luminosos, indicando a aproximação do outro; a abertura dos 

dedos, tanto quanto este “caminhar”, pode fazer intuir o trajeto 

percorrido, da mesma forma que o tempo do movimento incidirá 

informação sobre isto; o calor da mão da outra pessoa traz indícios 

aos sentidos. Mas tudo isso só atua se a consciência do membro es-

tiver coerente com a sua qualidade física e que a cognição, sobre tais 

estímulos, seja profunda. Ora, alguns desses detalhes perceptivos 

podem não ser levados à consciência central e, mesmo assim, o per-

cebedor localizar o ponto exato do tato na dobra de seu braço. Isto é, 

a consciência ampliada percebeu qualias da experiência.

Mas se não houver cognição, baseada nas memórias do corpo, 

nem tais qualias serão percebidos. A falta de cognição do corpo acon-

tece em condições especiais, quando a pessoa foi privada, desde a 

sua formação, como ser vivo de tais experiências cognitivas acerca 

de tais percepções. As razões são várias, mas as que temos dado 

maior atenção são relacionadas a problemas de formação congênitas 

e paralisias.

Isto não é uma conclusão!!

Em resumo, vamos galgando estados perceptivos (ou entrecru-

zando-os, transduzindo-os) até a consciência central. É o apren-
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dizado que temos dos estados perceptivos (que se dá por estados 

imprecisos de envolvimento com a coisa percebida), com o indi-

víduo construindo seu mundo, que estará sempre em construção. 

Por enquanto, a Semiótica nos traz instrumentos lógicos para 

o assunto. Tanto a Neurociência, quanto a Neurotecnologia e a 

Biotecnologia apresentam resultados que podem ser entendidos 

como predominantemente “comprováveis” sobre o problema da 

percepção. Como entendemos que nenhum desses campos de es-

tudo pode, ainda, nos dar a resposta definitiva do que poderíamos 

considerar compreender o fenômeno perceptivo, na atual fase de 

nosso trabalho, escolhemos estudar a percepção com o instrumen-

tal da Neurociência. Uma etapa futura será a de organizar esses 

resultados em comparativo com as teorias que apontamos acima e, 

se possível, direcionar nosso trabalho para o desenvolvimento de 

um modelo analítico que conjugue as mesmas. Isto, ainda, é uma 

hipótese.
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