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Abra bem 
os olhos
A arte pode melhorar o seu humor e produzir
sensação de felicidade. A ciência explica

REPORTAGEM
KARINA SÉRGIO GOMES

ocê já sentiu felicidade ou mesmo euforia 
ao observar atentamente um quadro? Ou, 
ao sair de um museu, guardou um senti-
mento de paz e de satisfação?
É muito provável que isso tenha 

acontecido e, acredite, é científico. Hoje, 
pesquisas mostram que arte e serotonina 
(substância neurotransmissora ligada às 
sensações de felicidade e bom humor) 
caminham de mãos dadas. Recentes des-
cobertas provaram que o prazer estético 
estimula áreas do cérebro responsáveis 
por nos deixar mais alegres e dispostos. 
“Adoro ficar observando obras de arte. 
Fico deitado no chão olhando para o casco 
de barco que coloquei no teto do meu 
apartamento. Ele me dá a sensação 
de que estou debaixo d’água, de 
que tudo está submerso”, diz o 
designer José Marton, que tem 
cerca de 300 obras em seu acer-
vo pessoal. A que está no teto de 
seu apartamento é a instalação 
Salva Vidas (2004), da artista 
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BAILARINA DE 14 ANOS
A escultura à esquerda, do artista
impressionista francês Edgar
Hilaire-Germain de Gás, ou
simplesmente Degas, foi exibida
pela primeira vez em 1881

BARCO NO TETO
A direita, a instalação Salva Vidas
(2004), da artista paulistana
Edilaine Cunha

Edilaine Cunha, um casco branco de um 
barco de três metros de largura e um 
metro de altura. E este impacto que a arte 
causa nas pessoas, como o descrito por 
Marton, gera interesse de estudiosos há 
séculos. Mas a tecnologia do século XXI 
tem feito este tipo de pesquisa avançar 
cada vez mais. “As novidades vêm da 
observação que os métodos de neuroima-
ging proporcionam”, explica em entre-
vista por e-mail o psiquiatra e acadêmico 
Mauro Maldonato, que é professor de psi-
cologia na Università della Basilicata, na 
Itália. Estes novos métodos aos quais ele 
se refere consistem no estudo de imagens 
do cérebro. A ressonância magnética, 
por exemplo, possibilita a observação das 
reações cerebrais no preciso momento em 
que alguém desfruta da experiência de es-
tar diante de uma obra de arte. Segundo 
Maldonato, que criou e organiza um semi-
nário com pesquisadores de ponta de todo 
o mundo para debater o diálogo entre 
neurociências e outras disciplinas, existe 

um grupo de estudiosos ingleses que fez a 
mais importante descoberta neste campo. 
Liderado pelo professor e pesquisador 
de neurobiologia Semir Zeki, da Univer-
sity College London, o grupo dedica-se a 
esclarecer os mecanismos biológicos da 
experiência estética. “Eles identificaram 
as áreas cerebrais envolvidas no amor – 
romântico ou materno – e mostraram que 
elas são responsáveis pelas sensações de 
prazer, de recompensa. Isso explicaria 
por que razão o amor, assim como a arte, 
causa sensação de euforia, de bem-estar”, 
conta Maldonato.  A arte, diz o italiano, 
estimula regiões cerebrais que são aciona-
das pela produção de serotonina.
Para Maria de Jesus Britto, que estudou 

disciplinas de neurociência em Paris e 
hoje é professora da Faculdade de Ar-
quitetura e Urbanismo da Universidade 
Federal de Pernambuco, ainda é difícil 
explicar porque uma obra pode causar 
sentimentos diferentes em alguém, mas 
reconhece que há pistas a se seguir. Fo
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“A investigação biológica sobre a relação 
entre funcionamento cerebral e a arte, 
tanto do ponto de vista da criação quanto 
da sua apreciação é relativamente recen-
te, principalmente com este nome de ‘neu-
roestética’”, explica a professora, uma das 
poucas investigadoras do assunto no país.

CAÇADORES DE EMOÇÃO
A arte desperta no cérebro sensações e 
emoções poderosas. “Aproximar-se de 
uma obra, observá-la, compreendê-la e 
apreciá-la implica o envolvimento de inú-
meras estruturas cerebrais e a ativação 
de mecanismos bastante específicos, da 
percepção visual à denominada ‘psico-
logia da visão’ na experiência estética e 
emocional”, afirma o psiquiatra italiano. 
Mundo afora, um batalhão de gente visita 
os museus em busca deste tipo de expe-
riência. O Museu de Arte de São Paulo 
(MASP) recebe em torno de duas mil 
visitas por dia, e o quadro mais procura-
do entre os visitantes é Rosa e Azul (As 
meninas Cahen D’Anvers - 1881), de Renoir. 
Ao observar o público que para em frente 
a obra não são raros os comentários: 
“Nossa, parece uma foto”, dizem muitos. 
“A perfeição dos detalhes é impressionan-
te, me passa uma sensação de leveza”, 
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As cinco mais
procuradas do MASP

ROSA E AZUL (AS MENINAS
CAHEN D’ANVERS - 1881) 
A obra de Renoir, feita por
encomenda, retrata as duas
filhas de um banqueiro

1

O ESCOLAR (1888) 
A segunda colocada
(foto acima) é de autoria
de Vicent Van Gogh

BAILARINA DE 14 ANOS
(1881) 
A escultura de Degas chocou
a sociedade parisiense
quando foi exibida

RESSURREIÇÃO DE CRISTO
(1499-1502) 
Uma das primeira obras
conhecidas do pintor
renassentista Rafael

O TORSO DE GESSO (1919) 
O quadro do francês Henri 
Matisse é uma das que dividem 
o posto de quinto lugar

comenta a estudante de serviço social 
Marina Massae, que ficou vários minu-
tos apreciando o quadro. Muitos falam 
da tristeza nos olhos da menina menor. 
“É uma pintura sedutora, duas crianças 
bonitas são luxuosamente representadas, 
suas expressões são marcantes. As cores 
são suaves e bonitas, tudo é muito atraen-
te nesta pintura”, justifica Paulo Portela, 
coordenador do Programa Educativo do 
MASP. E nesta discussão, quem define 
onde está a beleza? “Belos são somente 
os objetos naturais: um belo pôr-do-sol, o 
vôo livre de uma gaivota, o sorriso de uma 
criança”, exemplifica Maldonato. “A bele-
za que buscamos nos museus é apenas a 
transfiguração da realidade pelos diversos 
códigos, apreendida no pensamento e que 
se encarnou na mão de um pintor”. No 
entanto, como lembra a professora Maria 
de Jesus, a arte não se restringe somente 
ao belo e harmônico: “A arte expressa as 
inquietações do artista diante do mundo, 
e nem sempre elas são prazerosas”, diz. 
Um exemplo disso foi a exposição Sen-
sation, realizada em Londres em 1997. A 
mostra reunia obras de 42 jovens artistas, 
feitas com sangue humano, cadáveres de 
animais e imagens pornográficas. Apesar 
de os trabalhos dessa exposição não 

estarem ligados ao que se convencionou 
como belo, a mostra foi um sucesso: rece-
beu 284 734 visitas durante três meses. 
“Explicar o que chamamos de belo passa 
não apenas pela estruturação cerebral, 
mas pela estrutura cultural”, diz Maria 
de Jesus. “Os seres humanos são apenas 
relativamente iguais, porque o meio e as 
relações sociais os forjaram com algumas 
diferenças que denominamos culturais”. 
De acordo com Maldonato, do ponto de 
vista da neurociência existem diferentes 
estruturas subcorticais que mediariam 
tais experiências de prazer e de desgosto. 
“A percepção nunca é um ato passivo; ao 
contrário, é sempre um ato de invenção e 
criação que se entrelaça com as emergên-
cias de nossa consciência”, explica. “Ainda 
não existem evidências sobre as razões 
do prazer e do desgosto em relação a de-
terminados objetos, nem na vida comum 
nem na experiência artística”, conclui. Ou 
seja, por mais que a ciência avance a cada 
dia, gostar ou não de uma obra ainda é 
uma questão de gosto. Mas, para qual-
quer emergência, vale escolher as suas 
pinturas preferidas e tê-las impressas em 
versão de bolso. Em casos de mau humor 
extremo, ou leve tristeza, basta olhar 
fixamente para a obra.
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 4 fev. 2010, Guia bem-estar, p. 6-9.




