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RESUMO 
A percepção demonstrou protagonismo nos estudos sobre a atividade artística. Abordando 
os aspectos de sensação, memória, imaginação e aspectos relacionais, discutiremos a 
percepção artística tal como compreendida por Cecilia Salles na Crítica de Processos e nas 
Redes da Criação, bem como por Charles S. Peirce na sua teoria perceptiva, relacionando 
conhecimento e processos criativos. A teoria ecológica da percepção de James Gibson 
revelou-se complementar à teoria peirceana e será analisada nos seus aspectos de 
mutualidade, affordances, variantes/invariantes e sintonização.  
 
PALAVRAS-CHAVE 
Memória; percepção; processos de criação. 
 
 
RESUMEN  
La percepción demostró protagonismo en los estudios sobre la actividad artística. Enfocando 
los aspectos de sensación, memoria, imaginación y aspectos relacionales, discutiremos la 
percepción artística tal como comprendida por Cecilia Salles en la Crítica de Procesos y en 
las Redes de la Creación, así como por Charles S. Peirce en su teoría perceptiva, 
relacionando conocimiento y procesos creativos. La teoría ecológica de la percepción de 
James Gibson se reveló complementaria a la teoría peirceana y será analizada en sus 
aspectos de mutualidad, affordances, variantes/invariantes y sintonización. 
 
PALABRAS CLAVE 
Memoria; percepción; procesos de creación. 
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Percepção artística e memória afetiva 
Aprofundaremos neste artigo questões que tiveram reflexões iniciais desenvolvidas 

em nossa tese de doutoramento1 e dissertação de mestrado2. Ao elencar os vários 

aspectos envolvidos nos processos criativos, tais como memória, sensação, 

imaginação, afetividade e percepção, vislumbramos entre eles uma complexa 

interconexão, que também se demonstra nas relações entre artista, obras, outros 

artistas, história da arte e fruidores. Tais relações formam o sistema de arte, 

composto por múltiplas redes, com diferentes níveis e intensidades de conexão: 

redes espaciais, temporais, biológicas e culturais. O artista produz nestas redes, 

imerso nos estímulos, influências e demandas do abundante e inesgotável 

manancial de onde recebe induções poéticas, repertório, materiais e procedimentos. 

Seu trabalho será devolvido ao sistema de arte e incorporado, rejeitado ou ignorado. 

Caso seja incorporado, provocará transformações nas redes do sistema e 

influenciará outros artistas. A partir daí, repercutirá em atividades direta ou 

indiretamente ligadas à arte, tais como design, arquitetura, moda, comunicação 

social, culinária e mesmo na sociedade como um todo. Por isso o processo criativo 

apresenta tantas singularidades imaginativas, afetivas, sensoriais, memoriais e 

perceptivas. Para a pesquisadora dos processos de criação Cecilia Salles, a 

percepção artística é compreendida como uma transformação criativa. Segundo a 

autora, na mediação que o artista estabelece com as redes nas quais está imerso, a 

percepção artística apresenta aspectos de qualidade sensível e de inferencialidade:  

[percepção artística:] Atividade criadora da mente humana, que é 
uma ação transformadora. [...] As percepções interagem com a 
experiência passada, portanto, não é [sic] divorciada [sic] da 
memória. As sensações têm papel amplificador, permitindo que 
certas percepções fiquem na memória. (SALLES, 2010, p. 23, grifos 
nossos) 

 

A percepção artística pode ser compreendida como uma abordagem aberta, flexível 

e ressignificadora do mundo e da vida. Ao estabelecer vínculos poéticos com aquilo 

que seria, no senso comum, “a realidade nua e crua”, o artista expande e modifica 

seu ambiente. Ao agregar qualidades sensíveis, garante permanência e potência às 

suas visões de mundo. Ao enraizar estas visões no tempo (memória), as qualifica, 

permitindo que assumam a condição de instrumentos cognitivos e, portanto, de 

diferenciais importantes para a sobrevivência de nossa espécie. 
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Entre as interações agenciadas pela percepção artística que, ao provocar induções 

poéticas também se constituem como fonte de recursos cognitivos, está a memória 

afetiva. Ela foi conceituada na obra de Jean-Yves e MarcTadié como sendo toda 

“aquela que nos faz experienciar, à evocação de uma lembrança, um sentimento, 

uma impressão, uma sensação.”3 (TADIÉ, 1999, p. 177) Temos aí uma similaridade 

com o objeto artístico e os processos criativos, que também são disparadores de 

emoções, reflexões, ações e conhecimentos. Há uma relação simbiótica, de 

potencialização recíproca, entre a percepção artística e a memória afetiva.  

Jean-Yves e MarcTadié descrevem um tipo de memória afetiva: a memória sensitiva. 

Ao provocar sensações que emergem de outras, a memória sensitiva se manifesta 

mesmo sem qualquer lembrança consciente do momento em que foi vivenciada. 

Pura sensação, apenas. Sensação de um momento anterior. Como que transpondo 

uma linha temporal, experienciada de modo similar àquele instante, sua 

presentidade é inequívoca. Não se trata apenas de uma sensação a ser revivida, 

mas parece ser aquela própria sentida anteriormente, retornando através de 

circuitos psicofísicos. Uma memória inconsciente, mas com vivacidade e 

presentidade contundentes: 

Não é a lembrança imaginada da sensação que sentimos em uma 
época, é ela mesma que ressurge. A doce carícia de uma pele 
acetinada... A picada de uma agulha... Ela nos faz sentir no 
presente a emoção sentida no passado, idêntica e também 
intensa.4 (TADIÉ, 1999, p. 189, grifos nossos)  
 

Neste momento inconsciente, mas intenso de percepção, a qualidade do que se 

percebe é como algo físico, corporal. Segundo os autores, somos primeiramente 

tomados por uma impressão. Numa segunda etapa, poderemos nos conscientizar do 

fato originário da sensação, embora isto possa não acontecer. Portanto, a memória 

sensitiva, ao ser acionada por dispositivos inconscientes e nos tomar de surpresa, 

atua diferentemente de uma memória romântica, que buscaria provocar, 

intencionalmente, a retomada de um conjunto de sentimentos aos quais teríamos 

apreço em acessar.  

A memória imaginativa, outro tipo de memória afetiva, trata a sensação de modo 

diverso da sensitiva. Ela seria responsável pela imaginação na qual a impressão 

relembrada parece trazer a carga afetiva experienciada anteriormente. Parece... 
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Mas, na realidade, esta carga não retorna tal e qual. O que emerge, neste caso, é a 

carga ligada ao momento presente. Cecilia Salles comenta acerca de uma “memória 

adúltera”, se referindo à memória que não retoma o que fora vivenciado. Ela 

reconstrói com emoções, desejos e imaginação, algo pretérito, ao “repensar com 

imagens de hoje as experiências do passado.” (SALLES, 2011, p. 104) Esta 

memória imaginativa é indicada pelos dois autores franceses como sendo uma das 

mais comumente acessadas, afirmando também que não há fidelidade integral entre 

a nossa memória e os acontecimentos. Será sempre, no máximo, uma fidelidade 

condicional. A partir daí, podemos inferir que acontece com nossas lembranças o 

mesmo que ocorre com nossas percepções: ambas são suscetíveis e provocadoras 

de contaminações subjetivas, tributárias e indutoras de interpretações, passivas e 

ativas nas suas transformações qualitativas e quantitativas. Todas estas relações se 

potencializam simbioticamente, prenhes de poeticidade.  

Percepção e Peirce 
Nos estudos sobre processos criativos e no diálogo entre percepção e memória que 

integram a Crítica de Processos e as Redes da Criação (assim como são nomeadas 

as pesquisas de Cecilia Salles), algumas noções são importantes. Uma delas é a 

não linearidade do trabalho artístico: ele é constituído por idas e vindas, por 

aparentes retrocessos, por supostos avanços que não se efetivam, por 

transversalidades, por contaminações, por esperas frutíferas ou não, por conquistas 

ou fracassos. Outra noção importante é a ausência de hierarquia valorativa entre os 

fatos: eventos aparentemente de menor significação podem se revelar muito 

potentes, e vice-versa.  

Outra noção importante, que abordaremos a seguir, foi conceituada por Charles S. 

Peirce como abdução. Ela poderá nos auxiliar na compreensão de como a memória 

afeta e é afetada pelas nossas percepções. Abdução, o “método da descoberta”, foi 

apontado pelo fundador da semiótica como um dos três tipos de raciocínio lógico no 

qual formamos uma hipótese para algo ainda não explicado. Os outros dois tipos 

são a indução e a dedução; a primeira serve apenas para confirmar ou não 

hipóteses; a segunda comprova a possibilidade. Já a abdução sugere possibilidades 

ao identificar regularidades nos fatos observados, fazendo uma espécie de juízo 

intuitivo, auxiliado pela imaginação e pela criatividade. Segundo Peirce, só a 
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abdução introduz ideias novas. É possível um paralelo entre a abdução e o processo 

de coleta sensível na percepção artística, como Cecilia Salles indica: 

[...] é verdade que os diferentes elementos da hipótese estavam 
anteriormente em nossa mente, mas é a ideia de colocar junto o que 
nunca tínhamos sonhado colocar junto que faz surgir subitamente a 
sugestão nova diante da hipótese da nossa contemplação. (SALLES, 
1990, p. 79, grifo nosso) 

 

No trabalho artístico inúmeras descobertas surgem a partir de atitudes 

aparentemente irracionais ou aleatórias, que subvertem a lógica e o bom senso, 

trilhando caminhos desconfortáveis, desafiadores e desconhecidos. É o que faz a 

diferença entre um artista e um mero fabricante de coisas bonitas ou úteis: o artista 

caminha na contramão do senso comum, perambulando numa busca de respostas 

para questões que ainda não foram sequer claramente formuladas. Mas esta 

aventura não se faz levianamente. Ela é indissociável de um olhar atento, que busca 

reconhecer tudo aquilo que escaparia ao observador comum. Neste sentido, vale 

traçar um paralelo entre abdução e serendipidade, conceito que aparece nos 

estudos de outros pesquisadores brasileiros do processo criativo, como Charles 

Watson, porém se faz ausente das reflexões de Cecilia Salles. Serendipidade, 

também chamada de serendipismo, serendiptismo ou serendipitia designa 

descobertas aparentemente casuais. É o termo cunhado em 1754 pelo romancista 

Horace Walpole a partir de “Os três príncipes de Serendip”, lenda oriental sobre 

descobertas notáveis no transcorrer de uma viagem que não se relacionavam com o 

objetivo inicial, mas que foram viabilizadas pela receptividade dos viajantes aos 

novos eventos. É, pois, uma condição de curiosidade e reconhecimento de 

surpresas, bem como de capacidade em interpretá-las. Para exemplificar, podemos 

citar a “descoberta” da gravidade por Newton e a invenção da penicilina por Fleming. 

Uma das diferenças entre abdução e serendipidade é que nesta última o caráter de 

“acidente” é mais contundente, enquanto que na primeira as descobertas emergem 

através de processos que, conscientemente, utilizam e provocam aleatoriedade. 

A natureza do processo de abdução é retomada por Santaella, que comenta, a partir 

da teoria da percepção peirceana5, a proximidade entre abdução e julgamento 

perceptivo, bem como os aspectos críticos que os diferenciam:  
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[...] a abdução é uma espécie de julgamento de percepção, ou 
melhor, ambos são exatamente similares até um certo momento do 
processo, só se separando no fim. O resultado da abdução, a 
hipótese ou conjectura, pode ser submetido à crítica, enquanto, do 
outro lado, seria tão absurdo criticar um julgamento perceptivo 
quanto seria ridículo criticar o crescimento de nossos cabelos. 
(SANTAELLA, 2004, p. 118). 
 

Temos aí uma reafirmação do caráter aparentemente aleatório e absurdo dos 

processos que provocam abduções. A crítica, ferramenta imprescindível ao 

conhecimento, não poderia deixar de ser também uma protagonista no processo 

criativo. Porém o artista pode permitir que sua criticidade assuma o papel autoritário 

de um censor ou um papel colaborativo, atento aos deslizes da repetição de velhas 

fórmulas. O artista pode se render aos imperativos inibidores ou pode deixar sua 

crítica em suspensão, a fim de se permitir arroubos criativos. 

A Crítica de Processos proposta por Cecilia Salles possui base peirceana. A 

permanente tradução de signos, chamada semiose, viabiliza um fluxo contínuo de 

interpretações onde a reflexão sobre percepção revela a multiplicidade de texturas 

acerca do percebido. Algo se força sobre o percebedor: uma instância de 

secundidade, ou seja, reação conflituosa, comparação. Vale lembrar que 

Primeiridade, secundidade e terceiridade se constituem em categorias do 

pensamento propostas na obra peirceana. A primeiridade diz respeito à qualidade 

dos fenômenos que se apresentam à consciência; a secundidade dizia respeito à 

relação, depois foi substituída pela noção de conflito e reação; a terceiridade se 

refere à representação como mediação6. Cecilia Salles se refere a uma passagem 

na obra de Peirce7, que correlaciona percepção, pensamento e ação: 

“Os elementos de todo conceito entram para o pensamento lógico 
pelo portão da percepção e saem pelo portão da ação 
intencional; e quem não puder mostrar seu passaporte em ambas 
as portas deve ser preso como não-autorizado pela razão.” (5.211)... 
Isso fica extremamente claro no processo criador. O portão da 
percepção do escritor parece estar totalmente aberto para receber 
o que lhe parece útil... e a obra se manifesta como a porta de saída 
do pensamento – a ação. (SALLES, 1990, p. 103, grifos nossos). 
 

A autora refere-se ao trabalho do escritor, mas esta abertura do portão perceptivo 

também pode ser observada no caso do artista visual e de outros criadores. Na 

teoria peirceana, o percepto é algo que se impõe com insistência e se apresenta à 

consciência com riqueza de qualidades. O elemento envolvido na instância de 
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terceiridade do percipuum é justamente o julgamento perceptivo, que atua sobre o 

percepto através de esquemas mentais próprios ao percebedor. No entanto, é 

preciso assinalar a natureza de objeto dinâmico do percepto. Ele determina, em 

parte, a percepção. Exterior ao percebedor, em sua primeiridade, guarda 

proximidade com a “realidade – aquilo que o signo substitui. Nunca temos acesso 

direto à realidade – nunca temos acesso direto ao objeto dinâmico... O objeto 

dinâmico é algo diverso do signo, mas que o determina, pois insiste.” (SALLES, 

1990, p. 21). Os julgamentos perceptivos se constituem em:  

[...] inferências lógicas, elementos generalizantes que pertencem à 
terceiridades e que fazem com que o percipuum se acomode a 
esquemas mentais e interpretativos mais ou menos habituais. 
São os juízos perceptivos que nos dizem, por exemplo, que o cheiro 
que estamos sentindo é de brócolis cozido, que aquilo que estamos 
vendo é uma lua cheia solitariamente iluminando o céu etc. 
(SANTAELLA, 2012, p. 95, grifos nossos). 
 

Esta inferência abdutiva que gera hipóteses no processo criativo se mostra 

recorrente. O processo perceptivo se dá no domínio do inconsciente, sem possibilitar 

um controle direto. É algo que, para Peirce, se demonstra com frequência: os 

processos mentais são todos indisponíveis à nossa consciência. Julgamentos 

perceptivos são, por um lado, indubitáveis. Mas, por outro, falíveis. Daí a 

necessidade de experimentar. O ateliê de artes visuais, a mesa do escritor, o local 

de ensaio de música ou de artes cênicas, são espaços de experimentação onde 

serão selecionadas as melhores hipóteses formuladas em instâncias perceptivas. 

Pois narrativas não são apenas contadas ou apresentadas. Elas são sempre 

experienciadas, no dialogismo inerente ao ato criativo.  

Percepção ecológica 
Os conceitos de affordance, variante e invariante foram desenvolvidos no contexto 

da teoria da percepção ecológica de James Gibson. São analisados neste artigo por 

se referirem a uma instância relacional contemplada na sua teoria de percepção, 

envolvendo mutualidade, reciprocidade e significados. Consideramos que possam 

trazer uma compreensão mais abrangente sobre os processos de criação, 

especialmente pelos momentos de embate entre autor e obra, esferas relacionais 

consideradas aqui nos seus aspectos de mutualidade implícita8.   
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Gibson desenvolveu sua teoria no contexto da visualidade. A abordagem ecológica 

da percepção proposta por ele tem tido aplicações em diversas áreas de pesquisa, 

incluindo a música9. No campo da psicologia, se constituiu em uma oposição ao 

mentalismo e ao behaviorismo, rejeitando a fórmula estímulo-resposta oriunda da 

fisiologia e buscando uma alternativa à concepção de “alma” na psicologia que, 

segundo o autor, nunca funcionou. 

No livro The senses considered as perceptual systems, de 1966, Gibson 

desenvolveu a teoria de um sistema perceptivo concebendo os sentidos como 

sistemas integrados que buscam informação em movimento, selecionando e 

organizando informações e, assim, orientando o percebedor. A esse sistema 

perceptivo corresponderia um ambiente, cuja interação se desenvolve em 

mutualidade. De que modo se daria tal relação? O autor estabelece sua discussão 

num nível para além da física. Propondo o nível ecológico, busca respostas à 

pergunta sobre como vemos nosso ambiente e suas características, tais como 

superfícies, contornos, cores e texturas. Ao perguntar como e não o quê, Gibson nos 

coloca sob o ponto de vista de um pensamento relacional entre ambiente e 

percebedor, o que indica uma perspectiva diferente de uma busca de origens 

identitárias isoladas: 

[...] as palavras animal e ambiente fazem um par inseparável. Cada 
termo implica o outro. Nenhum animal pode existir sem um 
ambiente ao seu redor. Igualmente, embora não tão óbvio, um 
ambiente implica um animal (ou ao menos um organismo) para ser 
rodeado.10 (GIBSON, 1979, p. 8, grifos nossos) 
 

Se o percebedor deve se movimentar e locomover, o ambiente oferece affordances 

mudas. Isto é, não falam suas características, mas oferecem. E atuam sobre o 

percebedor sem se movimentar. O autor enfatiza a diferenciação entre o nível físico 

e o ecológico, indicando que conceitos físicos descritivos do mundo, tais como 

espaço, tempo, matéria e energia não são suficientes para descrever as interações 

entre ambiente e seres.  

No nível ecológico o ambiente é mais bem descrito, segundo Gibson, em termos de 

meios, substâncias e superfícies. Meios como o ar ou a água. Substâncias como 

matérias em estado sólido ou semissólido. E superfícies que separam meio e 

substâncias. As características de permanência e mudança são relativas à 
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percepção ecológica de espaço e tempo. Alguns aspectos do ambiente e dos 

animais são permanentes. Outros são variantes. Segundo o autor, o ambiente é 

constituído por ricas informações de estrutura e de dinâmicas invariantes. Como a 

impermanência é uma constância, seria preferível falar de persistências 

condicionadas às mudanças. Desse modo, um mesmo evento possui variantes e 

invariantes. A permanência, assim como a variação, é relativa. Mas a permanência 

sustenta a mudança. E a mudança permite perceber a invariância. Exemplos dados 

por Gibson: invariantes de um quarto relativamente permanentes, tais como chão, 

paredes e teto, mas que sofrem mudanças constantes nos móveis e nas roupas de 

cama. Um observador pode assim reconhecer o mesmo quarto em diferentes 

ocasiões. O rosto de uma criança também se mantém e se modifica em um choro. 

Nestes dois exemplos, algumas estruturas invariantes se mantém e variações 

podem ser verificadas a partir desta permanência.  

Após experimentos realizados no campo da visualidade e luminosidade, o autor 

propõe que um objeto é especificado pelas suas invariantes em transformação, que 

são também invariantes de estrutura. Não só objetos: pessoas, luz e som também 

as possuem. Para perceber o ambiente, o percebedor deve desenvolver a 

capacidade de detectar as propriedades invariantes, variantes e affordances.  

Affordances são constituídos por características “oferecidas” ao percebedor. 

Exemplo: o chão, em sua dureza, “oferece” a possibilidade de andar por cima dele; a 

areia fina “oferece” a informação da dificuldade ao andar, em função de suas 

propriedades de composição e superfície; um cachorro que demonstra 

agressividade “oferece” informações de perigo. Tal percepção se daria de modo 

ativo. O percebedor não recebe estímulos passivamente. Gibson afirma que as 

invariantes possuem informações que são diretamente captadas, sem necessidade 

de representação. Mas ao usar o termo aware o autor não se refere a um processo 

de consciência em sentido estrito. Essa capacidade de captar a informação 

consistiria num estado de sintonização (attunement) a fim de possibilitar 

ressonâncias com as propriedades do objeto. Mais especificamente, com seus 

affordances. Parece haver paralelos entre o corpo que sente a sensação e o que 

entra em sintonia com um affordance. A educação da atenção proporciona um 

aperfeiçoamento da sintonização. Por exemplo, a educação do paladar para o vinho. 
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A mutualidade entre o percebedor e a sintonização do objeto implica no afastamento 

de uma visão redutora, aquela de um mundo separado dos animais. Numa relação 

de reciprocidade, os affordances contemplam dois caminhos: o do ambiente e o do 

observador. A informação do ambiente é acompanhada de informações que 

especificam ao observador sobre seu próprio corpo: “Isto é apenas para reenfatizar 

que a exterocepção é acompanhada pela propriocepção – que perceber o mundo é 

perceber a si mesmo.”11 (GIBSON, 1979, p. 141). Mas a esse sistema perceptivo 

corresponde um ambiente, cuja interação se desenvolve na mutualidade. De que 

modo se daria tal relação? O autor busca respostas às perguntas “Como nós vemos 

o ambiente que nos circunda? Como nós vemos suas superfícies, contornos e suas 

cores e texturas?”12 (GIBSON, 1979, p. 1). A expressão “o quê”, no sentido de 

desvendar algo até seu âmago ou possível essência, foi explicitada pelo autor como 

não sendo o foco de seu interesse. Assim como compreendida por Gibson, a 

mutualidade se refere ainda às relações entre o affordance e aquilo que vem a ser 

interpretado, tanto pelo artista quanto pelo fruidor. Tais relações se constituem em 

uma das vertentes mais profícuas encontradas em processos de criação. 

Considerações finais 
A partir de Gibson e de Peirce é possível conectar os conceitos de affordances e 

percepto, que mudos, nada comunicam sobre os julgamentos atuantes no 

percipuum e sobre as sensações ligadas à apreensão de algo oferecido. A ideia de 

que o processo criativo se desenvolva numa rede de aspectos somáticos, cognitivos, 

emocionais, perceptivos, afetivos, imaginativos, lógicos, sociais e ambientais dialoga 

com os conceitos de sintonização e da percepção via percepto. Relacionar os vários 

aspectos da percepção artística, sejam aquelas de orientação peirceana, como as 

de Cecilia Salles, sejam as da percepção ecológica de James Gibson, auxilia na 

reflexão sobre as imbricações conscientes e inconscientes da criação artística. Este 

conjunto de abordagens e conceitos envolvendo o processo criativo merece ser 

analisado sem descuidar da complexidade relacional que lhe é intrínseca.  

Notas 

                                                           
1
 Lucila Tragtenberg, doutorado em Processos de Criação no Programa de Pós-Graduação em Comunicação e 

Semiótica na PUC-SP.  
2
 Rogério Rauber, mestrado na linha de pesquisa Processos e Procedimentos Artísticos do Programa de Pós-

Graduação em Artes do Instituto de Artes da UNESP. 
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3
 “La mémoire affective est celle qui nous fait éprouver, à l’evocation d’un souvenir, un sentiment, une impression, 

une sensation.” 
4
 “C’est ne plus le souvenir imagine de la sensation que nous ressentions à l’époque, c’est elle-même qui 

resurgit. La douce caresse d’une peau satinée... La piqûre d’une aiguille, la mémoire affective vraie n’existe 
quedans la mesure où elle nous fait ressentir dans le présent l’emotion ressentie dans le passé, identique et 
aussi intense.” 
5
 Para aprofundamento na teoria da percepção peirceana ver “The Collected Papers of Charles Sanders Peirce”, 

de Charles Sanders Peirce (Vol. 7-8, Hatrshorne, Charles; Weiss, Paul; Burks, Arthur (eds). Cambridge, MA: 
Harvard University Press, 1931-1958) e “Percepção: fenomenologia, ecologia, semiótica” de Lucia Santaella 

(2012). 
6
 Acerca das três categorias ver Lucia Santaella “O que é semiótica” (São Paulo: Brasiliense,1983) e também 

“Panorama de semiótica: de Platão à Peirce”, de Winfried Nöth (São Paulo: Editora Annablume, 2003). 
7
 “The elements of every concept enter into logical thought at the gate of perception and make their exit at the 

gate of purposive action; and whatever cannot show its passports at both those two gates is to be arrested as 
unauthorized by reason.” (CP 5.211) 
8
 Ver Gibson (1966, 1979) para aprofundamento de sua teoria da percepção ecológica e Santaella (2012), que 

propõe uma complementação acerca de teorias da percepção, abordando as obras de Merleau-Ponty, James 
Gibson e Charles S. Peirce. 
9
 Para acessar inicialmente contribuições da abordagem ecológica na área de movimento corporal na 

performance musical ver “Perception of expressive movement in music performance” de Jane Davidson (Tese de 
Doutorado. Londres: City University London, 1991). Em música ver “Ways of listening: ecological approach to the 
perception of musical meaning” de Eric Clarke (Nova York: Oxford University Press, 2005). No Brasil, o conceito 
tem sido utilizado na área da música eletroacústica, ver “Princípios de fenomenologia para composições de 
paisagens sonoras” de André Gonçalves Oliveira e Rael Toffolo (Opus. Belo Horizonte. Online, v. 14, p. 98-122, 
2008). 
10

 “... the words animal and environment make an inseparable pair. Each term implie the other. No animal could 
exist without an environment surrounding it. Equally, although not so obvious, an environment implies an animal 
(or at least an organism) to be surrounded.” 
11

 “This is only to reemphasize that exteroception is accompanied by proprioception – that to perceive the world is 
to coperceive himself.” 
12

 “How do we see the environment around us? How do we see its surfaces, their layout, and their colors and 
textures?” 
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