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RESUMO: O presente artigo aborda o conceito neurológico de sinestesia a partir do 
cruzamento de sentidos por meio de estímulo externo na geração de paisagens visuais e 
sonoras em instalações interativas desenvolvidas em arte computacional. Propõe-se a 
construção de paisagens sonoras e visuais a partir de variações das ondas cerebrais, em 
função de estímulos tácteis, sonoros e de cores. A instalação interativa introduz o conceito 
de sinestesia, explorando o uso de dispositivos de biofeedback e sensores para estimular as 
percepções sensoriais individuais. Estas percepções provocam registros neurais diferentes 
de individuo para indivíduo, estes registros são transduzidos em cores e sons combinados 
em paisagens únicas geradas a partir da interação na instalação. O resultado é imprevisível 
e único para cada interagente. Neste processo, as paisagens são compartilhadas com os 
espectadores externos à experiência vivida pelo interagente, proporcionando também 
experiências únicas nestes como naqueles.   
 
Palvras-chave: Sinestesias. Arte Computacional. Instalação Interativa 
 
 
ABSTRACT: This article discusses the neurological concept of synesthesia from crossing 
the senses through external stimulus in generating visual and soundscapes in interactive 
installations developed in computer art. It proposes the construction of sound and visual 
landscapes from changes in brain waves, due to tactile, auditory stimulation and colors. The 
interactive installation introduces the concept of synesthesia, exploring the use of 
biofeedback devices and sensors to stimulate individual sensory perceptions. These 
perceptions lead to different neural records from individual to individual, these records are 
transduced in colors and combined in unique landscapes generated from the interaction in 
the sounds installation. The result is unpredictable and unique to each interactor. In this 
process, the landscapes are shared with external to the experience by interacting viewers 
while also providing unique experiences like these those. 
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Introdução 

O presente artigo aborda o conceito neurológico de sinestesia a partir do 

cruzamento de sentidos por meio de estímulo externo na geração de paisagens 

visuais e sonoras em instalações interativas desenvolvidas em arte computacional. A 

pesquisa de doutorado em arte contemporânea envolve conexões com outras áreas 

do conhecimento tais como a música, a física, a ciência da computação e a 

neurociência. Propõe-se a construção de paisagens sonoras e visuais a partir de 

variações das ondas cerebrais, em função de estímulos tácteis, sonoros e de cores.  
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A instalação interativa introduz o conceito de sinestesia, explorando o uso de 

dispositivos de biofeedback e sensores para estimular as percepções sensoriais 

individuais. Estas percepções provocam registros neurais diferentes de individuo 

para indivíduo, estes registros são transduzidos em cores e sons combinados em 

paisagens únicas geradas a partir da interação na instalação. São estudadas 

diferentes configurações da instalação sinestésica interativa, considerando a 

presença e ausência de interferências externas nos estímulos sensoriais que 

provocam variações dos padrões neurais.  

Neurologicamente, a sinestesia ocorre quando um estímulo de um sentido (entrada) 

provoca manifestações em dois ou mais sentidos diferentes (saída). Poeticamente, 

buscou-se na instalação sinestésica interativa simular as manifestações sinestésicas 

em experimentações individuais, composições únicas dos registros neurológicos do 

interagente em contato com os estímulos desse ambiente. As ondas cerebrais 

capturadas pelo neuroheadset são enviadas pelo dispositivo ao sistema de arte 

computacional, que integram a instalação interativa, baseada na transdução das 

ondas cerebrais neurais. A obra interativa compõe-se por simulações de paisagens 

artísticas sinestésicas usando padrões neurológicos. As paisagens simulam o 

cruzamento de informação sensorial. Estas paisagens geram percepções 

simultâneas em mais de um sentido.  

Dispositivos de biofeedback foram utilizados a fim de mostrar as reações dos 

usuários durante a experiência artística. Esses dados podem ser reintroduzidos no 

sistema de arte computacional para geração de novas experiências que modificam a 

paisagem inicial. O EEG biosensor (neuroheadset) usado na obra analisa as ondas 

cerebrais. O neuroheadset amplifica e processa as ondas cerebrais a fim de fornecê-

las por meio do algoritmo no dispositivo. O algoritmo de conexão identifica as 

variações desses padrões neurais que são enviadas para o aplicativo que gera 

paisagens visuais e sonoras via protocolo OSC.   

O resultado é imprevisível e único para cada interagente. Neste processo, as 

paisagens são compartilhadas com os espectadores externos à experiência vivida 

pelo interagente, proporcionando também experiências únicas nestes como 

naqueles. É um dos objetivos da pesquisa tornar as reações sensoriais internas 
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visíveis e amplificadas por meio da visibilidade dos dados neurais em poéticas 

visuais abstratas e fractais sonoros. 

Sinestesia 
 

O ponto de partida é a pesquisa sobre sinestesia, fenômeno neurológico que ocorre 

quando um estímulo em uma modalidade de sentido evoca imediatamente uma 

sensação em outra modalidade de sentido (VAN CAMPEN, 2010). Em outras 

palavras, "sinestesia", literalmente, significa percepção conjunta ou percepção 

combinada. Das pesquisas sobre sinestesia resgatamos os registros e as 

possibilidades de combinações entre sons, cores e texturas. 

Para compreender as sinestesias e para que se realizem instalações em que este 

conceito é evidenciado, propomos um estudo da multissensorialidade. Estudo este 

que vai abordar como se dão as sensações, enquanto reações imediatas aos 

sentidos; como se dá a percepção, ou seja, como o organismo interpreta as 

informações capturadas pelos sentidos, e assim analisar as perspectivas da 

multissensorialidade. A compreensão da sinestesia auxilia na análise de trabalhos 

em arte e tecnologia que utilizam deste conceito. São pesquisadas instalações 

interativas que simulam aos interagentes o cruzamento de informações que geram 

percepções simultâneas em mais de um sentido. Entre estes trabalhos pesquisados 

encontram-se de um lado instalações que evidenciam o cruzamento de informações 

a partir de estímulos auditivos, visuais ou tácteis e, de outro, estão as instalações 

que usam dispositivos de biofeedback ou dispositivos de visualização de dados 

fisiológicos para visualizar as reações dos atuadores1 durante a experiência artística, 

ou para que estes dados sejam reinseridos no sistema gerando novas experiências, 

modificando aspectos da instalação inicial.  

Estudos anteriores sobre interfaces computacionais em processos criativos de arte e 

tecnologia e sobre dispositivos não convencionais de interação, permitiram que se 

avançasse na pesquisa sobre sensores, dispositivos de biofeedback e visualização 

de dados. Optando-se por buscar dispositivos que permitissem o mapeamento das 

ondas cerebrais e a visualização dos dados coletados, bem como oferecesse a 

oportunidade de se utilizar estes dados parametrizados na alimentação de dados em 

ambientes sinestésicos. Na seleção do dispositivo utilizado inicialmente na pesquisa, 
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buscou-se por aquele que permitisse que os dados registrados pelo dispositivo 

saíssem em um formato que pudesse servir de dados de entrada em um programa 

desenvolvido em Processing.  

A sinestesia, segundo Yara Borges Caznok (2003), é considerada um fenômeno 

perceptivo pelo qual as equivalências, os cruzamentos e as integrações sensoriais 

se expressam. É uma condição neurológica do cérebro que interpreta de diferentes 

formas os sinais percebidos pelo nosso sistema sensorial. É a condição neurológica 

em que o estímulo de um dos sentidos provoca percepção em outro. Segundo 

Simon Baron-Cohen e John Harrison (1997, apud BASBAUM, 2002, p.31/32), a 

sinestesia pode ser definida como aquilo que ocorre quando o “estímulo em uma 

modalidade automaticamente dispara uma percepção em uma segunda modalidade, 

na ausência de qualquer estímulo à segunda modalidade”. Assim, um som pode 

provocar uma percepção de cor, ou o inverso, assim como outras combinações 

entre os sentidos são possíveis. 

 Na neurociência, a sinestesia é estritamente definida como "o levantamento de 

experiências perceptivas na ausência da estimulação sensorial normal" (WARD & 

MATTINGLEY 2006, apud VAN CAMPEN, 2009), sendo consideradas “sinestésicas 

aquelas pessoas que possuem um funcionamento perceptivo especial, inato e 

involuntário” (CAZNOK, 2003, p.110). Já nas artes, a sinestesia refere-se a uma 

série de fenômenos de percepção simultânea de dois ou mais estímulos como uma 

experiência gestalt (VAN CAMPEN, 2010). Segundo Ramachandran (apud 

SEABERG, 2011), a sinestesia é cerca de oito vezes mais comum entre os artistas, 

escritores, poetas e pessoas criativas, pois se você supõe que há maior cruzamento 

("neural cross-wiring"2) em diferentes partes do cérebro, então cria-se uma maior 

propensão para o pensamento metafórico e a criatividade em pessoas com 

sinestesia. 

 

Instalações Sinestésicas 

Nossos sistemas sensoriais, como a experiência estética, operam simultaneamente 

em vários canais. Nas instalações interativas que se configuram como paisagens 

sinestésicas, a experiência multissensorial possui caráter dinâmico, envolvendo 
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percepções complexas e forçando a visão de compartilhar com outros sentidos. As 

instalações sinestésicas incluem uma gama de envolvimento sensorial, incluindo 

cores e interações de áudio. A fusão sensorial é de natureza exploratória, 

evidenciando a combinação ativa de elementos visuais, sonoros e por vezes táteis. 

O foco não está em chamar a atenção para as sensações resultantes do estímulo a 

um único sentido, o mais importante é alargar a amplitude da experiência sensível. 

Percebe-se a preocupação dos artistas com a utilização de interfaces, que 

promovam a simbiose da prática com a teoria, e com a confirmação do atuador 

como coautor nos trabalhos artísticos interativos. O artista que pesquisa e 

desenvolve poéticas que envolvem interfaces em instalações interativas, utiliza das 

novas tecnologias e acompanha as possibilidades exploradas pelas ciências para 

uso de dispositivos de mapeamento ou de sensores que permitam uma interação 

mais natural. Ao artista interessa constituir parcerias que contribuam para o 

desenvolvimento destes trabalhos que contribuam para um intercâmbio homem-

máquina pautado na sensorialidade. 

Entende-se por instalações sinestésicas, trabalhos e pesquisas que envolvam a 

construção de paisagens sonoras e visuais combinadas a partir de cruzamento de 

informações, em que sons geram cores e formas dinâmicas. No caso, propõem-se 

paisagens sonoras artisticamente modeladas a partir de um conjunto de sons, cujos 

parâmetros são utilizados para construir paisagens visuais, que podem ser 

compostas apenas por cores, ou por uma combinação de cores e forma genéricas, 

fazendo referência às reações sinestésicas aos sons. Estas obras podem ou não ter 

interferência do público. Em alguns casos podem ser utilizados também sensores de 

movimento para acionar a relação de cores e formas a serem projetadas.  

A construção de instalações sinestésicas também pode se dar a partir da utilização 

de sensores de biofeedback, em que os dados biológicos são utilizados para a 

produção de sons e manipulação de imagens. Neste caso, os dados biológicos 

servem de parâmetros para as obras. Neste sentido, alguns artistas integram 

poeticamente diferentes tecnologias para dar visibilidade a dados biológicos e/ou 

sensoriais estabelecendo conexões entre estes dados e conteúdos multimidiáticos. 

Erkki Huhtamo (2009) afirma que os artistas podem ser vistos como agentes 
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transformadores das tradições sensoriais, visto que propõe criar maneiras 

engenhosas de mediação entre homens e máquinas e entre homens e homens por 

meio de máquinas. É este diferencial criativo que a ciência procura aliando-se ao 

artista, buscar por possibilidades de solução que não estejam engessadas pelo 

pensamento cartesiano ou por caminhos induzidos. E para alcançarem seus 

objetivos poéticos desenvolvem interfaces visuais, sonoras, sensíveis, motoras. 

Emergence (http://www.produceconsumerobot.com/emergence/) (2010/2011) de 

Sean Montegomery é uma instalação de arte interativa de biofeedback que examinar 

a relação entre biologia e tecnologia ao explorar a conexão entre a batida do 

coração humano e o pulso da era digital. A instalação utiliza dispositivo de 

biofeedback para que as batida do coração sejam os dados para a composição da 

obra. Quando um espectador toca a instalação, os impulsos elétricos gerados por 

cada batida do coração deste espectador e que se propagam ao longo do seu corpo 

são detectados e digitalizado pela instalação. Durante esta interação, Emergence 

sincroniza seus próprios pulsos elétricos com o coração do espectador para criar luz 

e som que refletem sua experiência íntima com o espectador e também inclui a 

"memória" da instalação a partir dos ritmos cardíacos de usuários anteriores. Através 

de um único “olho”, Emergence mantém uma memória visual do seu encontro com o 

espectador. Com cada batida do coração do espectador, Emergence captura uma 

imagem da interação e dados digitais da pulsação armazenados como memória 

disponibilizados via internet, no Flickr ou Facebook. Ao traçar um paralelo entre o 

corpo humano e da infra-estrutura da era digital, Emergence convida o espectador a 

pensar sobre o que diferencia fundamentalmente os impulsos elétricos da internet a 

partir desses impulsos viajam constantemente ao longo do seu próprio corpo. 

http://www.produceconsumerobot.com/emergence/
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Vídeo: Emergence by Sean M. Montgomery 

 

Drawing Breath (http://georgekhut.com/2005/09/drawing-breath/#1), 2005-2006, de 

George Khut (sound design) e John Tonkin (artista e designer de interação) é uma 

série de trabalhos de biofeedbacks do movimento respiratório. Um cinto usado ao 

redor do peito do participante traduz a respiração em função das mudanças 

relacionadas de diâmetro da circunferência do peito para um computador que 

transforma os movimentos em uma matriz densa de partículas 3D e texturas 

combinada a ruídos. Numa versão mais aprimorada, Drawing Breath expande o 

conceito de desenho para permitir a interação com respiração até três participantes 

em os seus próprios padrões de respiração, detectado pelos sensores de respiração 

usados em torno do peito de cada participante ou no abdômen. 

 

Vídeo Emergence by Sean M. 

Montgomery 

http://www.youtube.com/watch?fea

ture=player_detailpage&v=smfFF7

4ij0k=smfFF74ij0k  

http://georgekhut.com/2005/09/drawing-breath/#1
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=smfFF74ij0k
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=smfFF74ij0k
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=smfFF74ij0k
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Vídeo: Drawing Breath 

Music for Solo Performer: Alvin Lucier. Música para artista solo (originalmente 

composta em 1965 por Alvin Lucier) é uma performance para ondas cerebrais 

amplificadas. A performance é apresenta em 2009 por Dominique Peysson em 

Saint-Merry, em Beauborg, Paris. Uma coleção de instrumentos de percussão é 

acionada por eletrodos de EEG ligados ao couro cabeludo da artista. A máquina de 

EEG detecta explosões de ondas alfa geradas quando o artista consegue 

concentrar-se em estado de meditação, estado cerebral não-visual. Estas ondas alfa 

são então amplificadas e o sinal elétrico resultante é utilizado para vibrar os vários 

instrumentos de percussão, distribuídos em torno do espaço da peformance.  A 

paisagem sonora decorre das ondas do artista que se encontra conectado, criando 

uma paisagem sonora única. 

                        

Vídeo: Music for Solo Performer: homenagem a Alvin Lucier, por Dominique Peysson (2009) 

Music for Solo Performer: homenagem a Alvin 

Lucier, por Dominique Peysson (2009) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=7Mb1H8LeG

eg&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=7Mb1H8LeGeg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=7Mb1H8LeGeg&feature=related
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Para o desenvolvimento de interfaces físicas e computacionais, muitos artistas 

acabam por aderir ao movimento: “faça você mesmo”, contudo mesmo que se utilize 

de softwares livres e abertos, sucatas de equipamentos eletrônicos e de 

computadores, hardwares experimentais e livres, a tendência é que consiga apenas 

soluções caseiras, gambiarras3. Entretanto, para que a arte e tecnologia alcance seu 

potencial em produções artísticas que façam uso das novas tecnologias e de 

sistemas computacionais são necessários laboratórios de pesquisa e apoio das 

instituições de fomento.    

A opção do artista em desenvolver seus trabalhos junto a uma equipe 

multidisciplinar, em parceria com técnicos, engenheiros, cientistas da computação 

ou cientistas das áreas biológicas, tem como um dos objetivos a experimentação e o 

aprimoramento por meio da pesquisa.  

  

Dispositivo de biofeedback em interfaces interativas/processos artísticos-

sensoriais  

 

A pesquisa com dispositivos não convencionais de interação e com sensores de 

biofeedback começou no mestrado e continuou pelo intermezzo.  Em função da 

proposta da pesquisa, seria necessário um sensor que fizesse um rastreamento da 

atividade cerebral, similar a um aparelho de eletroencefalograma – EEG. Não havia 

necessidade de um rastreamento inicial minucioso, mas tinha-se a ideia de que com 

os dados das variações principais da atividade cerebral seria possível com os 

padrões gerados realizar a construção de interfaces interativas, com dados de input 

em tempo real. 

O dispositivo de interação escolhido para a realização desta pesquisa foi o 

Mindwave – NeurosSky, que usa tecnologia digital para fazer o rastreamento dos 

sinais elétricos analógicos das ondas cerebrais para alimentar a interface de usuário 

de jogos, educação e aplicações de investigação. Um obstáculo monumental se 

encontra em sinal cérebro distinção entre o ruído que vem da eletricidade ambiente, 

o movimento muscular etc Essas interferências são digitalmente filtrado e eliminado. 

Sinais cerebrais são amplificados e processados, fornecer entradas para o 
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dispositivo de interação. Algoritmos desenvolvidos pela NeuroSky, bem como as 

instituições de pesquisa e universidades, e atualmente incluem "atenção", 

"meditação", e piscar dos olhos físicos.     

As ferramentas de desenvolvedor da NeuroSky facilitam a criação de aplicativos 

inovadores que respondem às ondas cerebrais e estados mentais de um usuário. O 

pacote de desenvolvedor permite desenvolvimento oara  iOS, Android, bem como 

PC / Mac.   

Neuropaisagens Sinestésicas 

Instalação interativa, desenvolvida em parceria coim o músico e pesquisador Dr. 

Eufrásio Prates, representa um sistema interativo utilizando como dispositivo de 

interação o MindSet da NeuroSky. 

O sistema interativo propõe a construção de paisagens sinestésicas, numa 

combinação de paisagens sonoras e paisagens visuais. Estas paisagens refletem as 

variações neurológicas do atuador, que interage com a instalação em resposta ao 

seu ritmo interno. Estas variações são transformadas em cores e sons fractalizados. 

As paisagens sonoras surgem de sonoridades fractais, resultado do tratamento aos 

dados neurológicos do biosensor pelo sistema Holofractal Transdutor de Música 

Interativa (HTMI) do músico e pesquisador Dr. Eufrasio Prates. 

Nesta combinação de paisagem sonora e visuais (modelada em Procesing), reflexo 

das variações neurológicas do interagente, visualiza-se um mapa interno das 

sensações individuais a partir de estímulos sejam internos ou do ambiente em que a 

instalação se insere.  

Estas instalações sinestésicas simulam externamente, processos internos de 

cruzamento de sentido, dando visibilidade à variação neural. Toda a percepção 

promove variação neurológica, portanto estes estímulos transduzidos criam 

paisagens únicas. 

 

NOTAS 
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1 Conceitua-se atuador como aquele que interage com a proposta artística, atuando na coautoria do resultado 
final, visto que os trabalhos em arte interativa acontecem a partir da intervenção deste atuador. (CAETANO, 
2010, p.18) 
2Termo adotado por Ramachandran e Hubbard (2001, p.12), para evidenciar que ligações recíprocas entre áreas 
distintas pode levar a ativação cruzada de mapas cerebrais que representam diferentes características do 
ambiente, modificando a percepção do indivíduo. 
3 Aqui gambiarra, assim como o design de produto, também visa a atender algumas necessidades específicas. 
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