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RESUMO 
Esse artigo se propõe a evidenciar as possibilidades de participação e interatividade 
entre módulos produzidos a partir de projetos transdisciplinares de arte-ciência-
tecnologia e o público que frequenta suas exposições. Para isso, são apresentados os 
módulos que integraram três exposições da ação Neuroarte: Museu Itinerante de 
Neurociência, Arte e Tecnologia no período de 2015 a 2016, na Universidade Federal 
de Santa Maria (UFSM), na Universidade Federal do Rio Grande (FURG) e na 
Universidade Federal de Pelotas (UFPel).  
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ABSTRACT 
This article proposes to highlight the possibilities of participation and interactivity 
between modules produced by a transdisciplinary art-science-technology projects and 
the public that attends their exhibitions. For this, the modules that integrate three 
exhibitions of the Neuroarte action are presented: Itinerant Museum of Neuroscience, 
Art and Technology from 2015 to 2016, at the Federal University of Santa Maria 
(UFSM), at the Federal University of Rio Grande (FURG) and at the Federal University 
of Pelotas (UFPel). 
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Neuroarte: Museu Itinerante de Neurociência, Arte e Tecnologia é uma ação 

integrante do Projeto Museu Arte, Ciência e Tecnologia (MACT), iniciado em 

2010 por iniciativa de duas pesquisadoras das Artes Visuais e da Bioquímica, 

reunindo um grupo de professores de cinco programas de pós-graduação da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).  

Dentre os objetivos do MACT está o de proporcionar um ambiente 

transdisciplinar ao exercício do ensino, pesquisa e extensão através de ações 

expositivas e estratégias museais. Até 2017, já foram realizadas quatro ações 

expositivas, onde produções artísticas, científicas e tecnológicas estabelecem 

relações com a temática que é trabalhada em cada uma dessas propostas. 

No ano de 2011, foi realizada a primeira ação do Museu, intitulada "Museu 

Interativo: Arte, Ciência, Tecnologia e Patrimônio Cultural: Mata 200 

milhões de anos”, na cidade no Museu de Arte de Santa Maria (MASM). Já 

em 2013, a ação "Arte-Ciência-Tecnologia: Sustentabilidade" integrou a 

programação da Mostra Integrada de Profissões, Tecnologia, Cultura e 

Serviços da UFSM – PROFITECS.  

Em 2015, desenvolve-se a ação “NeuroArTE: Museu Itinerante de 

Neurociência, Arte e Tecnologia”. A Neurociência e a Arte se unem nessa 

ação como áreas de conhecimento, formadoras de concepções e propulsoras 

de ideias, para discutir questões científicas e artísticas no campo da educação 

e da cultura. Esta ação apresenta uma abordagem transdisciplinar, através da 

exposição dos módulos de experiência interativa de reconhecimento, e de 

estranhamento, visual, sonoro e sensorial.  

A proposta da ação expositiva é levar o público a entender atividades não só 

de geração, como de difusão desse conhecimento em Neuroarte, como 

também, funções do cérebro humano através de diferentes experiências 

sensoriais. Ao todo foram apresentados nove módulos, que não se configuram 

apenas como objetos artísticos ou científicos, (pois seis deles foram 

desenvolvidos pela equipe do projeto, e outros três adquiridos) mas sobretudo 

como outras estratégias do MACT. 
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As pesquisas que integram arte-ciência-tecnologia exigem 
outros espaços expositivos, outro modo de aproximação de 
críticos e historiadores, pois a produção digital ainda causa 
algum desconforto quando relacionada diretamente ao campo 
artístico (SANTOS, 2012).  
 
 

Acredita-se que ao mesmo tempo em que essas pesquisas ainda conquistam 

seus espaços, encontrando alguns obstáculos expositivos pelo caminho, elas 

possuem a característica de conquistar seu público de modo diferenciado, 

através de práticas que estimulam a participação e a interatividade. 

Importante salientar que, em 2015, a ação Neuroarte contou com três 

exposições: no Centro de Artes e Letras (CAL); no hall do Centro de Ciências 

Naturais e Exatas (CCNE); e no Centro de Educação Física e Desportos 

(CEFD), todas realizadas na UFSM.  

Para este artigo, entretanto, iremos focar nas exposições de 2016, uma vez 

que, neste segundo ano, a ação ganhou um caráter itinerante ao percorrer três 

cidades distintas. Entre setembro e outubro de 2016, a ação Neuroarte esteve 

na Universidade Federal de Santa Maria, na Universidade Federal do Rio 

Grande e na Universidade Federal de Pelotas.  

Participação: na arte e nos módulos 
Essa possibilidade, que não é exclusiva dos projetos em arte-ciência e 

tecnologia, vem sendo apresentada no trabalho do artista brasileiro Hélio 

Oiticica (1937-1980). Em Parangolés (1964), ele propõe que as pessoas 

presentes na exposição se vistam com a obra, composta por vestimentas em 

forma de capas. Compreende-se, então, que o trabalho do artista só está 

completo quando há interação do público, quando é vestido, experimentado 

pelo corpo do participante.  

Acredita-se que essa é justamente uma das maiores contribuições da Arte 

Contemporânea: convidar o espectador a participar mais efetivamente da obra 

e, tornar-se responsável por parte de seu processo de efetivação. Essa 

participação é também necessária aos módulos do museu. 
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O módulo As três graças em vasos brancos (figura 1) é uma criação conjunta 

que pretende trabalhar percepções associadas a objetos presentes em nosso 

cotidiano. Como seria nossa higiene se não houvessem vasos sanitários? 

Dentro de cada um deles haviam objetos para estimular os sentidos: em um, 

era necessário que o participante colocasse a cabeça dentro do vaso sanitário 

a fim de ouvir a música que era tocada, em outro, o público deveria pôr a mão 

em uma fenda de tecido e sentir as diferentes texturas proporcionadas, no 

último, era necessário dedicar tempo e assistir a um vídeo. 

 
Figura 1 – As três graças em vasos brancos (2016) 

 

Em Pares (figuras 2 e 3) busca-se atingir a conscientização de diferenças e 

semelhanças entre os timbres produzidos por materiais variados. A proposta é 

identificar os pares com o mesmo conteúdo, e para isso é necessário sacudir 

as caixas bem próximas aos ouvidos, perceber a sutil diferença dos sons e 

reposicioná-los de acordo com os seus pares. No fim, como uma espécie de 

exercício, o participante pode conferir seus resultados através de uma 

superfície transparente localizada na região inferior das caixas. 
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Figura 2 – Pares (2016) 

 
Figura 3 – Público interagindo com o módulo Pares 

(2016) 

 

Sem tempo e espaço: nossas gavetas azuis (figura 4) é uma criação 

conjunta que pretende trabalhar imagens e objetos vinculados a memórias em 

algum tempo e espaço. Esse módulo apresenta-se como uma espécie de 

armário, com 3 gavetas recheadas dos mais diversos itens, muitos deles 

antigos e/ou clássicos de outros tempos. Estes objetos foram escolhidos por 

apresentarem um significado próprio para os autores dos módulos e buscavam 

uma espécie de aproximação com o público que se permitia explorar o 

conteúdo das gavetas, afinal, alguns desses objetos poderiam despertar em 

outras pessoas, lembranças de tempos passados. 

 

 
Figura 4 – Sem tempo e espaço: nossas gavetas azuis (2016) 
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O gerador de Van de Graaff (figura 5) funciona através da movimentação de 

uma correia que é eletrizada por atrito na parte inferior do aparelho. Ao atingir a 

parte superior, as cargas elétricas, que surgiram com o processo de 

eletrização, são transferidas para a superfície interna do metal e distribuídas 

para toda a superfície da esfera metálica. Ao tocar na esfera, o participante 

adquire toda a carga em excesso que estava nela, e tanta carga elétrica 

negativa junta só pode resultar em repulsão. Os cabelos, então, se arrepiam na 

tentativa dos elétrons de se afastarem o máximo possível uns dos outros. 

 

 

Figura 5 – Interação com Gerador de Van der Graaf (2016) 

 

A Cadeira de Beuchet (figura 6) criada pelo psicólogo francês homônimo, 

Jean Beuchet, atua no sentido de confundir a percepção visual do público. Ao 

entender que essa percepção necessita de referências no espaço para 

compreender noções como tamanho e distância, o criador divide a cadeira em 

duas partes de tamanhos diferentes, criando ilusões de tamanho a partir de 

uma visualização pré-definida. Desse modo, é necessária a participação de no 

mínimo duas pessoas: uma que fica em pé sobre a cadeira, e a outra que a 

observa de outro ponto determinado. 
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Figura 6 – Cadeira de Beuchet (2016) 

 

Além disso, há os módulos que utilizam-se de novas mídias tecnológicas para 

propiciar essa participação, permitindo novas possibilidades de interação e 

novas experiências para o público. 

Ao participacionismo artístico sucedem as artes interativas e a 
participação pela interatividade [...] A interatividade, como 
relação recíproca entre usuários e interfaces computacionais 
inteligentes, suscitada pelo artista, permite uma comunicação 
criadora fundada nos princípios da sinergia, colaboração 
construtiva, crítica e inovadora. (PLAZA, 1990, p. 17) 
 

 
Interatividade: um novo modo de participar 
Para Couchot (2003), a interatividade diz respeito a uma participação que 

envolve os dispositivos tecnológicos, onde ocorrem respostas tanto da 

interação entre um ou mais sistemas (interatividade endógena), ou quando 

acontece uma troca entre os sistemas e um ser humano (interatividade 

exógena). Para que qualquer tipo de interatividade aconteça, é preciso, 

sobretudo de uma interface, ou seja, uma tecnologia que propicie a 

comunicabilidade dos dois lados. De acordo com Giannetti (2006, p. 119), “para 

que um sistema artificial interativo seja efetivo, é necessário criar um 

componente que mantenha a equivalência entre ação-reação: a interface 

humano-máquina”. (GIANNETTI, 2006, p. 119) 

Além disso, de acordo com Domingues (2003), é preciso que o público, diante 

de uma obra interativa, apresente não só curiosidade com o que está à sua 
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frente, mas tenha um forte interesse, disposição e paciência, implicando assim, 

em uma certa autonomia do indivíduo para haja essa interação. 

No módulo intitulado Neurovídeo (figura 7), é necessário vestir a interface que 

é o óculos Gear VR, o qual faz a transmissão de um vídeo em um ambiente de 

realidade virtual. A proposta deste trabalho é apresentar imagens que a 

memória tende a associar um som específico, acompanhadas de um som não-

característico, além disso, as alterna com imagens abstratas desprovidas de 

qualquer relação com sons ditos “naturais”. Para tanto, as cenas são 

contrapostas de forma não-narrativa, estimulando interpretações a partir de um 

processo de conexão significativa de sons, imagens e silêncios aparentemente 

aleatórios.  

Tudo isso, contando que uma ordem natural e esperada de imagens e seus 

respectivos sons é natural ao ser humano, pois “a única coisa que temos são 

nossas experiências, somos organismos vivos percebendo-nos e percebendo o 

entorno, somos agentes exploradores” (DELANNOY, 2015, p. 70). Desse 

modo, quando esta ordem é tirada do seu senso comum, não há vivência 

anterior registrada e isso conduz a um estranhamento que destaca a realidade 

da obra, de outras experiências já encontradas pelo seu público.  

 

Figura 7 – Interação com Neurovídeo (2016) 
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O Mindflex (figura 8) é um brinquedo criado pela empresa Mattel CNET que 

utiliza no meu modo de jogo, ondas cerebrais para orientar uma bola de isopor 

através de uma plataforma com obstáculos ou como um jogo contra outro 

adversário. As ondas são captadas através de um capacete com um sensor de 

eletroencefalografia (EEG headset) que é vestido na cabeça dos interatores. 

Na medida em que a atividade do córtex pré-frontal é mapeada, o equipamento 

codifica os sinais e transfere via wifi para a plataforma, permitindo assim que o 

usuário acelere ou abrande um pequeno ventilador, movimentando para cima 

ou para baixo uma bola azul, produzindo deslocamento sobre a plataforma. 

Este trabalho exige do interator um alto grau de concentração e possui o 

objetivo de fazer a bola chegar ao lado de seu oponente. 

 
Figura 8 – Mindflex (2015) 

 

O Emotiv EPOC+ (figura 9) é um capacete com 14 sensores de ondas 

eletroencefalográficas (EEG), capaz de traduzir os estados de emoção, 

reconhecimento facial e controle mental. Entendendo que as emoções 

influenciam significativamente nas decisões que tomamos no dia a dia, a 

neurociência afirma que os sinais elétricos desempenham um papel essencial 

na formação destas emoções. Através dessas ondas, é possível acessar e 

gravar a atividade neural, que pode ser usada para detectar estados 

emocionais em uma comunicação direto do cérebro do interator com um 

computador para registro desses dados. 
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Figura 9 – Emotiv EPOC+ 

 

Além dos módulos apresentados, foi criado ainda um documentário chamado O 

Cérebro de Thauan. O curta-metragem explora algumas características do 

cérebro humano e como ele se comporta em diferentes situações. 

Também, para pensar as relações da arte tecnológica e da neurociência, é 

importante considerar que  

 

[...] ao tratar-se de uma interface humano-máquina, ou os 
canais de entrada e saída podem ser adaptados entre eles, 
uma vez que as pessoas, como sistema autopoiético, não 
possuem; ou não se pode falar de uma tradução de processos 
e códigos, já que as formas de representação subsimbólicas do 
sistema nervoso humano (ainda) não foram decifradas. Isto é 
válido também para as expectativas da neurobiologia e da 
neurociência, que pretendem, com projetos de investigação 
específicos, chegar a uma simbiose entre células nervosas e 
silício. (HALBACH apud GIANNETI, 2006, p. p. 122) 
 
 

Entre as tecnologias de interatividade, o EMOTIV EPOC+ promove o 

estreitamento das relações entre seres-humanos e máquinas, tornando as 

interfaces cada vez menores e mais adaptadas ao corpo humano. Nos módulos 

apresentados, já é notável o uso de interfaces que são utilizadas em contato 

direto com os corpos dos interatores, sendo vestidas por eles.  

Durante o ano de 2016, a ação Neuroarte foi apresentada em três exposições 

itinerantes e distintas. A primeira aconteceu paralela ao 11º Simpósio de Arte 

Contemporânea: Arte e Neurociências e ao Festival de Arte, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Sul/ FACTORS 3.0, entre os dias 01 e 02 de 

setembro na Universidade Federal de Santa Maria (Santa Maria/RS). A ação 
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percorreu ainda as cidades de Rio Grande (RS), na Universidade Federal do 

Rio Grande (FURG), entre os dias 19 e 20 de outubro, e Pelotas, na 

Universidade Federal de Pelotas (UFPel) nos dias 21 e 22 de outubro.  

Para essas três exposições foram convidadas turmas de alunos do 1º ao 7º 

ano do ensino fundamental de diferentes escolas públicas, com idade de 7 a 13 

anos, além dos participantes dos eventos, no caso de Santa Maria. O público 

contava ainda com a mediação de bolsistas do projeto que facilitavam a 

interação com os módulos.  

Sob o ponto de vista da expografia, também há questões a serem 

consideradas em ações itinerantes: as diferenças de espaço e do público. 

Cada montagem foi realizada pensando em adaptar melhor os módulos aos 

espaços disponíveis. Em Santa Maria, foi colocada em um espaço de 

passagem e com média circulação de pessoas, os módulos foram então, 

dispostos de maneira a “fechar” o público em um espaço determinado, em uma 

espécie de circuito que era também incentivada pelos monitores.  

Já em Rio Grande, foi disponibilizado um grande espaço, o que possibilitou a 

visitação de bastante pessoas. Os módulos foram disponibilizados em um 

espaço e o documentário em outro, o que possibilitou o manejo do público, 

dividindo-o entre o espaço dos módulos participativos e interativos, e o 

documentário. Essa estratégia foi também utilizada em Pelotas, devido ao alto 

número de visitantes e um espaço um pouco mais limitado. 

Considerações finais 
As interações com os módulos, sejam elas participativas ou interativas, 

obtiveram bastante atenção do público. Aqueles com caráter de competição, ou 

que apresentavam caráter mais lúdico, foram bastante procurados.  

Todas as produções expostas tiveram acompanhamento, uma a uma, de 

monitores que explicavam o seu funcionamento e os modos de interagir, no 

entanto, surpreendentemente, algumas participações ganhavam novas 

versões, principalmente por parte do público infantil, que se mostrou bastante 

desinibido, inclusive com tecnologias que ainda não conheciam. 
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Os módulos desenvolvidos são parte do acervo do Projeto Museu Arte, Ciência 

e Tecnologia, que será futuramente implantado na Universidade Federal de 

Santa Maria. 
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