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RESUMO 
Este artigo faz uma revisão dos princípios que orientam os estudos recentes da 
neuroestética e, em contraste com alguns suportes teóricos da história e da filosofia da arte, 
aponta para algumas reflexões que incidem (ou devem incidir) sobre a teoria do 
conhecimento. Para tanto, recorre-se a cientistas, historiadores e estetas como Salah e 
Salah, Cappelletto, Changeaux, Zeki, Baumgarten, Arnheim, Danto e Crary, dentre outros. 
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ABSTRACT 
This article reviews the principles that guide the recent studies of neuroesthetics and, in 
contrast to some theoretical supports of the history and philosophy of art, indicates some 
thoughts that affect (or should focus) on the theory of knowledge. Therefore, we appeal to 
scientists, historians and aesthetes as Salah and Salah, Cappelletto, Changeaux, Zeki, 
Baumgarten, Arnheim, Danto and Crary, among others. 
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A rigor, toda a história da arte é uma teoria à posteriori dos fenômenos artístico-

estéticos que oscila entre a criação artística e a fruição artístico-estética, tendo o 

trabalho de arte como eixo. Michel Maffesoli, referindo-se ao papel do teórico dos 

fenômenos sociais, comenta: 

É preciso reconhecer que os pensadores mais criativos são aqueles 
que sabem farejar aquilo que está nascendo. Só é possível 
racionalizar ou teorizar os fenômenos humanos depois que estes 
ocorrem. [...] Isto é, alguém que saiba reconhecer que, no devir 
cíclico das histórias humanas, o instituinte, aquilo que 
periodicamente (re)nasce, nunca está em perfeita adequação com o 
instituído, com as instituições, sejam elas quais forem, que sempre 
são algo mortíferas. (MAFFESOLI, 1998, p. 130) 

Nesta afirmação de Maffesoli, ressalte-se o papel do teórico como “farejador” do que 

ainda está em processo de constituição – semelhante àquilo que Georges Didi-

Huberman (2013), referindo-se à Warburg, define como “historiador sismógrafo” – e 

que, diante das instituições (“sempre algo mortíferas”) necessariamente a excedem, 

gerando para ambos zonas de inadequação mútua. O recente atravessamento da 

neuroestética nas relações centenárias entre história e filosofia da arte, é um bom 

exemplo das fricções teóricas que os (re)nascimentos provocam entre o instituinte e 

o instituído. 

Existem três amplas perspectivas teóricas nas relações entre história e filosofia da 

arte que incidem sobre os métodos de análise e interpretação dos objetos que 

constituem essas duas disciplinas: 1) Teorias de concepção da obra; 2) Teorias de 

autonomia da obra; 3) Teorias de recepção da obra. 

As teorias de concepção da obra são aquelas que, grosso modo, enfatizam os 

processos de gestação da arte e consideram o contexto social do artista, sua 

formação técnico-profissional, sua capacidade criativa e inventiva, suas motivações 

psicológicas, culturais, econômicas e sociais, as influências recebidas e o modo do 

artista dialogar com essas influências. Em suma, trata-se da abordagem de aspectos 

biográficos, formativos e psicológicos do artista como marcas que transparecem na 

obra e nela imprimem significados. Em relação à obra acabada e posta no mundo, 

poderíamos classificar essas tendências como teorias à priori do conhecimento arte-

historiográfico. 
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As teorias de autonomia da obra sublinham a obra em si mesma, sua relativa 

independência frente aos contextos que lhe são anteriores ou posteriores, sua 

potencialidade iconográfica, sua capacidade de duração como bem simbólico, seus 

significados intrínsecos e agregados, sua presença ou atualidade, sua 

atemporalidade ou anacronia, sua sobrevivência e sua capacidade dialógica em 

ecossistemas estéticos díspares nos tempos e nos espaços. Nessa tendência, tanto 

o à priori quanto o à posteriori da obra são relevantes somente na medida em que a 

obra, por suas qualidades intrínsecas, comprova aquilo que poderíamos chamar de 

sua “expansividade poética” – pois que a obra de arte, quando em processo, refaz o 

artista e projeta o fruidor. 

As teorias de recepção da obra colocam em relevo os efeitos imediatos e posteriores 

da obra, a caracterização progressiva de um estilo ou tendência, sua validação 

estética (ou não) diante do contexto que a viu nascer e que estão calcados na 

psicologia social e no inconsciente coletivo. Concentram-se no como, a partir de sua 

recepção, a obra se torna um juízo de valor arbitrado por relações sociais, políticas, 

econômicas, de gêneros, étnicas e estéticas e posta em trânsito ou em contraste 

intercultural. É uma perspectiva que considera sobretudo o à posteriori da(s) obra(s). 

Grosso modo, essas três perspectivas são abordadas em dois tipos de percurso 

investigativo: um que vai da criação à obra e outro que se estende da obra à fruição. 

Obviamente, muitos estetas e historiadores da arte, conscientemente ou não, 

enlaçam dois ou mais princípios dessas perspectivas teóricas em seus estudos, 

ressalvando-se que o trabalho dos historiadores, comparado ao dos estetas, 

debruça-se mais parcimoniosamente sobre os contextos históricos, sociais e 

antropológicos da criação, da obra e da fruição. Além do mais, não se pode perder 

de vista que a História da Arte, ela mesma, insere-se em cenários mais amplos 

esboçados pela história da cultura e pela história das mentalidades. 

O avanço da pesquisa nas ciências cognitivas e nas neurociências nos últimos vinte 

e cinco anos começa, muito recentemente, a desdobrar-se no campo da estética e 

da história da arte, estabelecendo uma zona de estudos transdisciplinares que vem 

sendo chamado de neuroestética desde 2002 e que conta com a colaboração de 

neurocientistas, historiadores e filósofos da arte, psicólogos e artistas. A atenção 

destes profissionais aos aspectos neurobiológicos da experiência artístico-estética 
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(particularmente os mecanismos perceptivos dos fenômenos visuais) não é novo – 

ao contrário, pode ser contado em séculos. Entretanto, as recentes descobertas 

sobre o funcionamento do cérebro colocam o campo teórico da arte em alerta, na 

medida em que teorias da percepção e da experiência estética que têm sido 

instrumentalizadas por muitos historiadores em seus estudos sobre artistas, obras e 

contextos culturais encontram-se, neste momento, passíveis de reiterações ou de 

revisões. 

Nesse (re)encontro recente e fascinante entre arte, biologia, filosofia e psicologia – 

Philippe Meyer (2002) propõe o termo “biofilosofia da percepção visual” –, muitas 

questões encontram-se em aberto, particularmente aquelas que dizem respeito ao 

equilíbrio entre o determinismo genético e a capacidade da inteligência humana de 

interagir, atualizar-se e adaptar-se ao meio que o circunda (ambos a partir das 

perspectivas abertas por Darwin na teoria da evolução das espécies), caracterizando 

aquilo que chamamos hoje em dia de “plasticidade cerebral”. A outra questão 

relevante diz respeito à definição de termos comuns que sirvam aos mais diversos 

campos disciplinares envolvidos nesses estudos transdisciplinares, de modo que os 

conceitos que eles nomeiam não sejam cediços ao risco (sempre presente) de 

colonização de uma área sobre outra e não esbarrem nas tradicionais barreiras da 

linguagem entre disciplinas.  Essas questões são fulcrais para os estudos estéticos, 

históricos, sociológicos, antropológicos e pedagógicos da arte na medida em que 

incidem diretamente sobre a concepção de arte e de imagem como conhecimento e 

sobre a reconfiguração transversal da Epistemologia que, há muito, abriga uma 

tensão fratricida entre arte, ciência e filosofia (DANTO, 2014; DURAND, 1998). Mas, 

antes de passarmos ao diálogo atual entre a história da arte, a neuroestética e a 

estética, torna-se necessário oferecer um panorama sobre o arcabouço geral das 

neurociências. 

Como pano de fundo primordial a ser considerado na pesquisa em neurociências e 

nas ciências cognitivas (abarcando, inclusive, a chamada inteligência artificial), 

temos o fato cada vez mais evidente de que razão e emoção (ou sentimento e 

entendimento em termos kantianos) são indissociáveis nos processos cognitivos 

humanos (DAMÁSIO, 2011) que operam a um só tempo tanto os estados 

conscientes quanto os inconscientes. A questão básica que os neurocientistas se 
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impõem é “como a estrutura e a fisiologia cerebral instituem estados mentais?” e, 

nesse sentido, a pesquisa sobre criação e fruição artística reveste-se de uma 

importância ímpar. 

Para muitos neurocientistas, a inteligência não pode mais ser confundida 

exclusivamente com a “lógica racional de alto nível”, tradicional e historicamente 

relacionada ao raciocínio matemático e filosófico. Outra questão importante para as 

pesquisas atuais das neurociências é a descoberta de que os nossos lobos frontais 

(localizados diante de cada um dos dois hemisférios cerebrais, desproporcionais se 

comparados aos de outras espécies), por si sós, não dão conta das habilidades 

cognitivas superiores (como se acreditava até recentemente); outras áreas 

“primitivas” do cérebro – como o cerebelo – revelaram-se igualmente importantes 

para a expansão da inteligência humana e, portanto, “estímulos primitivos”, 

“mecanismos primitivos”, “cérebro primitivo” e “funções neuronais primitivas” 

referem-se à atividade destas áreas. Isso reforça o fato de que a abordagem 

associacionista/interativa da estrutura e das funções cerebrais é a mais privilegiada 

atualmente, em detrimento da abordagem (mais antiga) que considera áreas 

cerebrais singular e exclusivamente especializadas. 

Chiara Cappelletto, introduzindo seu compêndio sobre neuroestética (2012) a partir 

de algumas convergências e divergências entre arte e ciência (desde Platão e 

Aristóteles, passando por Leonardo, Galileu, Riegl e Freud), fala de um “momento 

neuro” e de uma “neurocultura” que se espraia pela contemporaneidade: “uma 

neurocultura que traduz e atualiza, numa direção ainda incerta, o antagonismo entre 

as duas ciências, a tensão entre a inefabilidade das expressões da alma e a 

presumida objetividade do corpo”1 (CAPPELLETTO, 2012, p. 9). Segundo a autora, 

como “elemento de interpolação do material sensível e imaginativo no qual o artefato 

e o próprio corpo do vivente se confundem, acenando para um tratamento sintético” 

(idem, 2012, p. 9), a neuroestética configura-se em algum momento entre 1994 e 

1995, a partir dos estudos de Jean-Pierre Changeux2, Semir Zeki3 e Lamberto Maffei 

com Adriana Fiorentini4, acrescentando que 

A eles se junta, ainda em 1994, Damásio nos Estados Unidos, cujo O 
erro de Descartes não é propriamente um texto voltado para a arte, 
mas será amplamente utilizado, quase de modo aplicativo, por 
teóricos e historiadores, sem que esse uso torne equivocado o 
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espírito do trabalho: diretor do Instituto do Cérebro e da Criatividade 
da Universidade do Sul da Califórnia, Damásio confessará que seu 
sonho e o de sua esposa Hanna, neurocientista como ele, é 
“encontrar o modo de aplicar à arte a nova ciência da mente e do 
cérebro que está emergindo da neurobiologia”. (ibidem, 2012, p. 9) 

Referenciando essa genealogia do campo neuroestético (sem citar Damásio e 

acrescentando a fundação do Instituto de Neuroestética da London School of 

Neurology em parceria com a University of California em Berkeley), Alkim Salah e 

Albert Salah afirmam que 

Como sua nomenclatura sugere, neuroestética é uma tentativa de 
combinar a pesquisa neurológica com a estética, investigando a 
experiência da beleza e da apreciação da arte no nível da função 
cerebral e dos estados mentais [...] ainda que o conceito de ‘arte’ não 
seja universalmente aceito, nem tenha uma definição estável. 
(SALAH e SALAH, 2008, p. 1) 
 

Nessa definição do campo neuroestético já podemos observar que a concepção de 

estética é a clássica, qual seja, aquela que foi definida por Baumgarten no século 

XVIII e que trata da “ciência do conhecimento sensível sobre o belo na natureza e na 

arte” (BAUMGARTEN, 1993). Ora, esta definição do campo e da tarefa da Estética 

vem sendo questionada pelo menos desde Kant e, considerando as armadilhas no 

trato com a beleza, particularmente na natureza, muitos são os estetas (Hegel à 

frente) que preferem restringir a questão ao âmbito da Filosofia da Arte, havendo 

quem afirme (OSBORNE, 2010) que a arte contemporânea (pós-conceitual) e sua 

consequente apreciação superam (ou contrariam) a Estética em seu molde clássico. 

Na contra mão dessa tendência, Katya Mandoki (2013) – que também adota uma 

perspectiva neurológica e evolucionista sem deixar de absorver os aportes de outras 

disciplinas como a biossemiótica – critica a mitomania constante na afirmação 

generalizada de que a arte é o repositório e o exemplo mais refinado dos princípios 

sobre o belo e o sublime. Por esse motivo, Mandoki enfatiza que é a experiência 

estética lato senso, verificada amplamente na natureza, que formata a sensibilidade 

estética humana na lida com a apreciação artística. 

Neste ponto de definição de um campo (a neuroestética) que se quer 

transdisciplinar, já nos encontramos diante de uma questão abissal e que ainda está 

longe de ser palmilhada adequadamente: até que ponto a experiência artístico-

estética é determinada genética e culturalmente e a partir de que ponto essa 
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herança é ultrapassada (ou subvertida ou maleabilizada) pelo artista e por sua obra, 

gerando novas ultrapassagens, subversões ou flexibilizações na sensibilidade 

estética instituída. Se Mandoki e vários outros estudiosos que trabalham com a 

perspectiva da evolução das espécies estiverem corretos, não se pode ignorar a 

possibilidade de um “retorno” ao arcabouço clássico da Estética – senão em termos 

exclusivos dos estudos sobre a beleza, certamente em termos de um instinto e de 

um mecanismo poderosos que muitos seres vivos têm (humano incluído) e que 

impulsionam o uso não trivial e não denotativo da linguagem e da comunicação nas 

interações com o meio ambiente. 

Jean-Pierre Changeaux, referindo-se ao campo de estudos agora denominado de 

neuroestética e tangenciando as querelas que essa denominação acarreta, prefere a 

expressão “neurociências da arte”, enquanto outros estudiosos (ZAIDEL, 2015) 

preferem reiterar que a neuroestética vai muito além do campo da arte. Pondo mais 

lenha nessa fogueira e criticando os neurocientistas estadunidenses por nunca se 

imporem a questão “por que as pessoas fazem arte?, John Onians (2005) reivindica 

o uso do termo neuroarthistory, lembrando que “para entender um artista, precisa 

entender tudo aquilo que o artista viu e observou, e todas as obras que produziu” 

(ONIANS apud CAPPELLETTO, 2012, p. 85). Compartilhando a crítica de Onians, 

Barbara Maria Stafford (2007) propõe “que a história da arte se reinvente 

completamente, usando em parte, para tanto, as progressivas descobertas 

neurocientíficas” (STAFFORD, apud CAPPELLETTO, 2012, p. 85). 

De qualquer modo, de acordo com Salah e Salah (2008), são três os tipos de 

abordagem explorados atualmente pela neuroestética: 

A primeira e a mais popular delas consiste em observar os mecanismos cerebrais 

relacionados à visão quando os indivíduos são expostos à obras de arte. O objetivo 

desses experimentos, grosso modo, é o de descobrir regras estéticas gerais 

claramente perceptíveis nas respostas neurofisiológicas comuns a um determinado 

número de sujeitos. A partir desse tipo de experimento, Zeki (1999) 

[...] argumenta que durante a visualização de obras de arte 
modernas, os neurônios que respondem à estímulos visuais 
primitivos são consistentemente ativados, levando naturalmente à 
sensações agradáveis. [...] Com base nestes resultados, Zeki 
também sugere que os artistas [Mondrian e Calder, por exemplo] – 
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de alguma forma misteriosa – têm alguns insights sobre a estrutura 
do cérebro. (SALAH e SALAH, 2008, p. 2) 

Este tipo de experimento refere-se, claro, à recepção da obra, demonstrando que 

esse tipo de recepção ativa um mecanismo cerebral que está ligado tanto às áreas 

“mais nobres” do cérebro (os lobos temporais), responsáveis pelo pensamento 

sofisticado e de alto nível, quanto às áreas mais primitivas. Neste ponto, deve-se 

acrescentar que segundo os estudiosos da evolução (Harari, 2015, por exemplo), o 

cérebro humano sofreu uma “revolução cognitiva” entre 70 mil e 30 mil anos atrás, 

aparentemente através de mutações genéticas acidentais. Ora, essa “revolução” 

coincide historicamente com o período das primeiras produções de artes visuais hoje 

conhecidas (as pinturas parietais e algumas pequenas esculturas). 

Considerando que outras formas de expressão e comunicação (como a escrita, por 

exemplo) apareceram na história da humanidade muito depois desse momento, não 

é a toa que Semir Zeki em Visão interior – uma investigação sobre a arte e o cérebro 

(1999), como vários outros pesquisadores, levantem a hipótese de que os artistas 

“de alguma forma misteriosa, têm alguns insights sobre a estrutura do cérebro”. Na 

esteira dessa hipótese, Jonah Lehrer (2010) argumenta que a ciência descreve a 

fisiologia do cérebro, mas é a arte que, ao exprimir nossa experiência de mundo, 

explicita a imaterialidade da consciência. Ao analisar Cézanne, assevera que este 

demonstrou largamente as sutilezas da visão e, com Proust, a humanidade 

descobriu a falibilidade da memória. Citando estes e outros artistas, Lehrer defende 

a ideia de que a arte adianta-se à ciência e que, assim, a ciência não é 

necessariamente o único e mais privilegiado caminho para o conhecimento. 

Ainda dentro desse primeiro tipo de abordagem nos estudos da neuroestética, Salah 

e Salah citam um estudo muito lido e controverso de Ramachandran e Hirstein – A 

ciência da arte, 19995 –, no qual apresentam oito regras universais para a estética 

(algumas delas já conhecidas por artistas há séculos ou por estudiosos como Rudolf 

Arheim) e, esclarecendo que essa especificação é só uma parte da grande questão, 

os autores reiteram que 

Além desta especificação, devemos entender por que essas regras 
surgiram ao invés de outras (isto é, a ‘razão evolutiva’) e temos 
também de discernir quais mecanismos neurológicos são envolvidos 
na realização dessas regras. Só então será possível compreender 
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como este efeito complexo da natureza humana que chamamos de 
‘arte’ é criado. (SALAH e SALAH, 2008, p. 2) 

Neste sentido, uma questão importante se impõe: esses estudos neurocientíficos 

que tentam esclarecer regras estéticas universais foram aplicados à diversos 

contextos culturais ou referem-se exclusivamente às culturas urbanas e ocidentais? 

Se a resposta a esta questão, como parece, sublinhar a segunda opção, torna-se 

imprescindível uma agenda para a neuroestética mais atenta às contribuições da 

Antropologia da Arte. Em outras palavras, deve-se observar o fato de que muitos 

desses experimentos baseiam-se em obras de arte histórica e estilisticamente 

referenciadas numa concepção eurocêntrica de arte, de modo a não se cair na 

tentação de “universalidade” de determinados discursos estéticos. Antes de 

passarmos ao segundo tipo de abordagem, é preciso ressaltar que uma das 

propriedades funcionais mais importantes do neurônio – uma vez que sua forma e 

função estejam definidas – é a sua incapacidade de regeneração plena em caso de 

lesão grave. Entretanto, é possível a “acumulação” da função neuronal do neurônio 

morto por outro neurônio similar pré-existente, o que caracteriza a plasticidade 

neuronal. 

Ressalva feita, o segundo tipo de abordagem da neuroestética – além dos estudos 

que “examinam as obras artísticas eruditas, cuja ativação cerebral é 

extraordinariamente alta em certas áreas do cérebro” (SALAH e SALAH, 2008, p. 2) 

– privilegia a relação entre determinadas áreas do cérebro e a atividade artística, 

incluindo o estudo sobre artistas com problemas neuronais e dividindo o conjunto de 

suas obras em fases antes e depois do aparecimento do problema. 

Mario Mendez, por exemplo, explora as mudanças estilísticas nas 
obras de artistas com demência frontotemporal (FTD) (Mendez, 
2004). Pacientes com lesão no hemisfério esquerdo demonstraram 
uma expansão nas habilidades artísticas (e mais visuais) do 
hemisfério direito intacto, enquanto os pacientes FTD com 
envolvimento temporal direito predominante tinham dificuldades em 
compreender artisticamente estímulos primários essenciais. Através 
de uma análise do trabalho desses pacientes, Mendez concluiu que 
“tanto a origem quanto a exageração6 da essência da arte”, residem 
no hemisfério direito. (SALAH e SALAH, 2008, p. 2) 

Salah e Salah reconhecem nesta tendência a ênfase nos processos neuropsíquicos 

evidenciados pelo trabalho do artista. Este tipo de estudo sublinha o fato de que os 

artistas foram pioneiros – mesmo quando submetidos a transtornos visuais e 
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neuronais – ao oferecerem historicamente à humanidade (através de sua obra) a 

intuição privilegiada de uma cartografia cerebral e isso corrobora as hipóteses de 

Jacob Bronowski (1998) e Abraham Moles (1995), entre outros, sobre a inutilidade 

de se estabelecer hierarquias ortodoxas entre arte e ciência no que tange à 

concorrência de ambas para a teoria do conhecimento. No mínimo, estes estudos 

nos deveriam levar ao aprofundamento da desconfiança das teorias da arte cujo 

pano de fundo é o “conhecimento sensível” posto em suposta relação de 

inferioridade com o “conhecimento inteligível”. No máximo, deveriam nos encorajar a 

proceder ao desnudamento da excessiva exuberância cientificista do século XIX que 

a Epistemologia ainda ostenta em pleno século XXI. 

Diferentemente das abordagens anteriores, calcadas principalmente (mas não 

exclusivamente) nos processos de criação e nas habilidades artísticas, o terceiro 

tipo de abordagem assenta-se sobre o estatuto cognitivo da recepção e da fruição, 

particularmente sobre o prazer e a faculdade de julgamento estético. 

Um exemplo desta abordagem é o experimento conduzido por 
Hideaki Kawabata e Semir Zeki (Kawabata & Zeki, 2004), no qual a 
questão é se áreas específicas do cérebro são ativadas quando os 
indivíduos são confrontados com imagens que são consideradas 
belas ou feias. Os critérios para ser belo ou ser feio não são 
especificados pela configuração experimental, e os sujeitos foram 
convidados a escolher imagens neutras, belas e feias a partir de um 
banco de dados. Em seguida, eles foram expostos a essas imagens 
enquanto [seus cérebros] eram escaneados num scanner de imagem 
por ressonância magnética funcional7. Para cada categoria (retrato, 
paisagem, natureza morta e composições abstratas), foram 
encontradas áreas de ativação especializadas; por exemplo, o giro 
fusiforme 8  previsivelmente respondeu a retratos. Mas para a 
percepção do belo e do feio, nenhuma área especial foi 
especificamente apontada. Em vez disso, o experimento revelou o 
incremento da ativação do córtex órbito-frontal – conhecido por ser 
sensível a estímulos gratificantes (Rolls, 2000) – para imagens belas, 
e aumento da ativação do córtex motor tanto para as imagens feias 
quanto para as bonitas. Com base nestes resultados, os autores 
argumentam que o sentido de beleza e o juízo estético pressupõem 
uma mudança na ativação do sistema de recompensa do cérebro. 
(SALAH e SALAH, 2008, p. 2) 
 

Relembrando que Argan já advertia que “a história da arte não é tanto uma história 

de coisas como uma história de juízos de valor” (1977, p. 14), este terceiro viés dos 

estudos neuroestéticos deveria nos interessar sobremaneira. Pelo visto, tornou-se o 

tipo de estudo que corrobora a premissa de que contamos com uma aparelhagem 
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sofisticada para catalogar e diferenciar tipos de imagens e até mesmo para 

discriminar níveis de valoração subjetiva entre as agradáveis e as desagradáveis. 

Entretanto, essa valoração não aciona mecanismos específicos e especializados e, 

ao que parece, o juízo estético não depende exclusivamente de uma determinação 

genética. Ora, isso reforçaria a hipótese do juízo de gosto como algo 

“desinteressado”, como previu Kant? Nesse sentido, as fronteiras entre as 

categorias estéticas baseadas na história da arte e na teoria estética (belo, feio, 

trágico, cômico, grotesco e sublime) demonstram uma fragilidade desconcertante, 

visto que parecem não ter correlatos em diferenças processuais cognitivas 

relevantes. 

De qualquer maneira, os resultados dos experimentos neste tipo de abordagem 

reforçam duas necessidades: 1) a de ampliar os experimentos para contextos 

culturais mais amplos que o ocidental-urbano; 2) a de explorar a hipótese de que a 

valoração estética depende muito mais dos hábitos culturais apreendidos pelo 

indivíduo do que de um “dna do gosto” que caracterizaria toda a espécie humana 

indistintamente. Acrescente-se a isso a descoberta de que o prazer estético de 

matemáticos e artistas são operados na mesma região cerebral e, assim, podemos 

dizer que artistas e obras não só são indutores (ou abre-alas) do conhecimento, mas 

também são arrematadores do conhecimento abstrato e da capacidade cognitiva de 

alto nível. 

Além do mais, a argumentação de que “o sentido de beleza e o juízo estético 

pressupõem uma mudança na ativação do sistema de recompensa do cérebro”, 

reforça a perspectiva de manipulação, formatação e normatização da apreciação 

estética por parte da indústria cultural (circuito da arte incluído). Para ficarmos em 

apenas um exemplo, Jonathan Crary (2012) analisa os processos históricos que 

instituíram as concepções modernas de visão, ao mesmo tempo em que oferece 

indicações para o estatuto do olhar na contemporaneidade. Segundo Crary, o sujeito 

observador (e seu modo de olhar) foi produzido pelas demandas da sociedade 

industrial a partir das descobertas da fisiologia óptica que, ao mesmo tempo em que 

incidiram sobre a produção de imagens (na pintura, na fotografia, no cinema e no 

design gráfico), serviram para a normatização da produção laboral e do consumo 

visual. Diante disso, é mister assinalar que a evolução científica e tecnológica altera 
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os modos de percepção, produção e consumo de imagens, incidindo diretamente na 

constituição do pensamento. 

No prefácio de O verdadeiro, o belo e o bem de Jean-Pierre Changeux (2013), 

Claude Debru afirma que “A neurociência modifica profundamente, e nos detalhes, a 

percepção que o indivíduo humano tem de si mesmo, de sua origem, de sua 

evolução, de seu desenvolvimento desde a concepção e o nascimento até a morte.” 

(DEBRU, 2013, p.15). Se colocarmos esta afirmação de Debru em conexão com as 

abordagens neuroestéticas e a assertiva de Rudolf Arnheim (algo profética para a 

neurociência) de que “Todo o percebido é também pensado; todo raciocínio é 

também intuição; toda observação é também invenção” (ARNHEIM apud SALAH e 

SALAH, 2008, p. 3), seremos tentados a reposicionar as relações epistemológicas 

entre a História da Arte, a Estética e a Neuroestética nos seguintes termos: 1) A 

relevância do papel da arte e da experiência estética no processo cognitivo humano, 

isto é, na capacidade humana (inata e/ou adquirida) de interagir com os mundos que 

o cercam. 2) A reiteração de que a ciência, somente agora e com o apoio da 

tecnologia, consegue vislumbrar o que a arte e seus profissionais intuem há séculos. 

Portanto, o mérito da construção de hipóteses nesse campo cabe aos artistas e não 

aos cientistas. 3) Isto posto, toda a arquitetura epistemológica historicamente 

construída necessita de revisão, de modo a extirpar dela todos os discursos que 

serviram (e servem) ao descredenciamento da arte como forma de conhecimento. 

Nesse sentido, pelo menos duas denúncias que já nos são bem conhecidas 

adquirem foro de premonição certeira: sobre o “descredenciamento filosófico da 

arte” (DANTO, 2014) e sobre a “iconoclastia endêmica da tradição intelectual do 

Ocidente” (DURAND, 1998).  

O rigor científico dos estudos neuroestéticos que, como vimos, ainda não dá conta 

das bordas fugidias da experiência artístico-estética, representa mais um daqueles 

“sonhos de cientificidade” sobre o qual nos falou Roland Barthes e que vez por outra 

assola o campo teórico das Humanidades? Ainda que a pergunta tenha um quê de 

déjà vu, expõe um dos desafios clássicos da teoria da arte, particularmente quando 

esta confronta a teoria do conhecimento. Entretanto, resta a ressalva de que o 

próprio campo da neuroestética, além do fato de ainda estar definindo com mais 
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acuidade seus pressupostos e seus objetos, também encontra-se em encruzilhadas 

metodológicas: 

Um nó metodológico crucial para todas estas abordagens é saber se 
os juízos estéticos são percebidos como processos de baixo para 
cima, dirigidos por [funções] neurais elementares 9 , ou como 
processos de cima para baixo, com correlatos de alto nível. (SALAH 
e SALAH, 2008, p. 2) 

Ou seja, essa encruzilhada metodológica da neuroestética (ou neurociência da arte 

ou neurohistória da arte) deixa em aberto uma das questões mais candentes da 

teoria histórica e estética da arte, com implicações diretas na teoria do 

conhecimento: a experiência e o conhecimento artístico-estéticos são 

particularmente da ordem da percepção e do sensível ou também da ordem do 

pensamento crítico e abstrato? 

Enquanto a neuroestética não resolve esse “nó metodológico”, muitas das 

abordagens que consideram a arte em meio às supostas hierarquias do processo 

cognitivo humano permanecem à espreita – feito esfinges fantasmagóricas –, e pelo 

menos duas das mais prestigiadas dessas abordagens no campo filosófico me veem 

à mente neste momento: a primeira, é a assertiva peirceana de que a abdução é o 

processo lógico (privilegiado pela arte) “para formar hipóteses explicativas [...], 

sugestão de que algo pode ser” (PEIRCE, 1983, p. 46) e que “a inspiração abdutiva 

acontece em nós num lampejo; é um ato de insight, embora extremamente falível” 

(Peirce, idem, p. 51). A segunda é aquela concepção deleuzeana de que “a arte cria 

perceptos e afetos, a ciência produz funções e a filosofia cria conceitos” (DELEUZE 

e GUATTARI, 1997) e que considera perceptos e afetos como elementos não 

conceituais, tributários do escopo conceitual de filosofia. Se não devemos tomar a 

neuroestética como uma panaceia para remediar os confrontos epistemológicos no 

campo da arte, também não podemos descartar seu potencial elucidativo para as 

táticas de guerrilha que arte, ciência e filosofia travam entre si há milênios e que são 

refletidas no desprestígio cognitivo das artes no currículo escolar brasileiro. 

 

 

Notas 
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1 Todas as traduções constantes deste artigo são traduções livres realizadas pelo próprio autor. 
2 Changeaux, J. P. Art and neuroscience. Leonardo 27 (3), p. 189-201, The MIT Press, 1994. 
3 Zeki, S. & Lamb, M. The neurology of kinetic art. Brain 117 (3), pl 607-36, 1994. 
4 Maffei, L. & Fiorentini, A. Arte e cervello. Zanichelli, Bologna, 1995. 
5 Citado também por Cappelletto (2012, p. 10). 
6 No original exaggeration, com o sentido de expansão, amplificação ou extrapolação de um hemisfério cerebral 
a outro. 
7  No original, fMRI (abrev. do inglês Functional Magnetic Ressonance Imaging): Imagem por ressonância 
magnética funcional, técnica capaz de detectar variações no fluxo sanguíneo em resposta à atividade neural. 
8 Localizado no lobo temporal, tem como função processar predominante informações visuais e é responsável 
pelo processo cognitivo relativo à atenção e ao reconhecimento de rostos, corpos, cores e palavras. 
9 As funções neurais são divididas entre “básicas” ou “elementares” ou “primitivas” – relativas à sensibilidade 
(função perceptiva) e à motricidade (função expressiva), inerentes à todas as espécies animais – e as 
“superiores” ou “transcendentes” (baseadas nas funções elementares), compartilhadas somente por algumas 
espécies, e que abarcam o sono e o sonho, a aprendizagem e o condicionamento, o comportamento, as 
emoções, o raciocínio, o juízo crítico e a memória. A consciência é considerada como uma espécie de resultado 
dessas funções superiores. 
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