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 ArteCiência não é Arte+Ciência ou Arte-e-Ciência 
nem Arte/Ciência ou qualquer denominação pela 
qual seus componentes conservem suas distinções 
disciplinares e suas compartimentalizações. 

 

 ArteCiência transcende e integra todas as 
disciplinas ou formas de conhecimento. 

 
 Colaboração Integrativa para criar um 
futuro sustentável 



ArteCiência funde compreensão subjetiva, 
sensorial, emocional e pessoal com 

compreensão objetiva, analítica, racional e 
pública.. 

 Devemos criar currículos com base na 
história, na filosofia e na prática de 
ArteCiência, utilizando práticas de 
aprendizagem experiencial. 

 





pintor, escultor, arquiteto, músico, 
matemático, engenheiro, inventor, 
anatomista, geólogo, cartógrafo, 
botânico e escritor 



 

 Em pleno 3º Milênio 
ao invés de 
seguirmos o 
exemplo de 
Leonardo,  
 

o que fizemos foi cada 
vez mais separarmos 
Arte e Ciência 



 

 

... exigem mais 

 

 integração,  

mobilização e 

 fertilização cruzada  

 

entre os domínios 
da arte, da ciência e 
da tecnologia .  
 

 

Troca mútua, entre 
conceitos, culturas ou 
classificações diferentes, 
que aumente a 
compreensão ou produza 
algo benéfico 





 

 1) Tudo pode ser compreendido através da 
arte, mas essa compreensão é incompleta. 

 

 2) Tudo pode ser compreendido através da 
ciência, mas essa compreensão é 
incompleta. 

Diante dos desafios, só avançaremos se 
aceitarmos e orientarmos nossas ações por 
estes princípios fundamentais 

Primeiras declarações do 
Manifesto ArteCiência 



 
 Criar oportunidades que 

possibilitem a troca de 
idéias entre os profissionais 
da arte , da ciência e da 
tecnologia.  
 

 Melhorar a comunicação 
entre cientistas, artistas e 
engenheiros para 
transformar suas pesquisas 
e práticas educacionais. 
 

 Ter a Transdisciplinaridade 
como pressuposto básico e 
fundamental 
 

 
 Entre os desafios que 

exigem abordagens 
transdisciplinares 
estão:  
 

 o estabelecimento de 
práticas ambientais 
sustentáveis 
 

 a criação da igualdade 
tecnológica 
 

 o incentivo à total  
liberdade de pensamento, 
imaginação e expressão.  
 



1 + 1 = 3 

 faz emergir da 
confrontação das 
diferentes áreas 
(disciplinas)  da arte e 
da ciência, dados 
novos que as articulam 
entre si; oferecendo-
nos uma nova visão da 
natureza e da 
realidade.  

 

 Para ver as 
possibilidades desse 
resultado não devemos 
olhar desde o ponto de 
vista do qual se partiu  
mas com abertura para 
ver no resultado aquilo 
que atravessa e 
ultrapassa o ponto de 
partida. 



O reconhecimento da memória e da tradição 

como promotores de integração e conhecimento 
do passado, de modo a não impedir o 
surgimento de novos criadores de tradição e de 
novas tradições 



 
Tradição preserva e passa adiante a forma, o 
modo; não o sentido que a gerou. 
 
Cada um, cada cultura precisa definir e 
reinventar este sentido por si.  
 
Esta reinvenção expressa sua identidade pessoal, 
cultural e profissional 



 tradição estratifica e 
refina o 
conhecimento de 
gerações sucessivas 
de fundadores 
através da forma 
criada por eles 
 

 e permite aos novos 
criadores começar 
sem serem obrigados 
a começar do 
improviso. 

 Aquele que não 
pertence a uma 
tradição codificada 
corre o risco de 
sentir-se sem 
herança, sem raiz, 
sem pontos  

 de referencia 
concretos para 
desobedecer. 



 Todo fundador 
de tradição teve 
algo no passado 
que o fez 
escolher entre o 
que era e o que 
ele queria fazer 

 foi assim com ArtistasCientistas como: 

 

 Konstantin Stanislavski,  

 Jerzy Grotowski,  

 Meyerhold,  

 Bertold Brecht,  

 Artaud, 

 Jacues Decroux, 

 Gordon Craig,  

 Isadora Duncan,  

 Jacques Copeau,  

 Martha Graham, 

  Kazuo Ohno, 

 Copérnico,  

 Galileu Galilei,  

 Linus Pauling,  

 Einsten,  

 Heisemberg, 

 Ilya Prgogine,  

 etc 

 



 

 Em nossas prática 
diárias, "tradição" e 
"memória" são 
equivalentes a 
"conhecimento". 

 

 Ou melhor, a 
"Técnicas" 

 Técnica não nos 
define enquanto 
fundadores mas é 
um instrumento 
necessário para 
transcender as 
fronteiras que ela 
mesma nos confina. 



e a maneira de conseguir isso é através da prática, 
transdiciplinar, minuciosa e persistente em busca do 

1+1=3 



 

Manifesto ArteCiência 
Junho de 2011 

 

 

Carta da Transdisciplinaridade 
novembro de 1994 

 

 



A carta... O Manifesto... 

 
 ... Que reconhecer a 

existência de diferentes 
níveis de realidade, regidos 
por lógicas diferentes é 
inerente à atitude 
transdisciplinar. 
 

 Qualquer tentativa de 
reduzir a realidade a um 
único nível, regido por uma 
única lógica, não se situa 
no campo da 
transdisciplinaridade. 
 

 
 ... Que ArteCiência integra 

todo o conhecimento 
humano através dos 
processos de invenção e de 
exploração  
 

 Este conhecimento é ao 
mesmo tempo novo e 
antigo, conservador e 
revolucionário, brincalhão e 
sério. 

 



 ArteCiência transcende e integra todas as disciplinas 
ou formas de conhecimento. 
 

 Aquele que pratica ArteCiência é ao mesmo tempo 
artista e cientista e alguém que produz coisas que 
são simultaneamente artísticas e científicas . 
 



Manifesto ArteCiência 

Carta da 
Transdisciplinaridade 

 4) ArteCiência envolve a 
compreensão da experiência 
humana da natureza através 
da síntese de modelos 
artísticos e científicos de 
exploração e expressão. 
 

 5) ArteCiência funde 
compreensão subjetiva, 
sensorial, emocional e 
pessoal com compreensão 
objetiva, analítica, racional e 
pública. 
 

 Artigo 5: 
A visão transdisciplinar está 

resolutamente aberta na 
medida em que ela 
ultrapassa o domínio das 
ciências exatas por seu 
diálogo e sua reconciliação 
não somente com as 
ciências humanas mas 
também com a arte, a 
literatura, a poesia e a 
experiência espiritual. 
 



  
O futuro da 
humanidade e da 
sociedade civil 
dependem dessas 
conexões. 

 ArteCiência é uma 
nova forma de explorar 
a cultura, a sociedade, 
a experiência humana 
que integra 
experiência sinestésica 
com exploração 
analítica.  

É conhecer, analisar, 
experimentar e sentir ao 
mesmo tempo. 
 





Conrad Hal Waddington, 
 biólogo, filósofo, artista e historiador. 



Manifesto Carta 

 Bob Root-Bernstein, 
Bioquímico, Historiador da Ciencia, Professor de 

fisiologia da  Michigan State University 

 Todd Siler, artista multimídia, 

autor, educador e inventor. Primeiro artista 
visual a receber premio do MIT 

 Adam Brown, artista conceitual, 

trabalho integra arte e ciência, incluindo os 
sistemas vivos e biológicos, robótica, química 
molecular e tecnologias em instalaçoes 
artisticas, vídeo, performance e fotografia. É 
professor associado na Michigan State 
University.  

 Kenneth Snelson, escultor e 

fotógrafo 

 Adilson Siqueira ,  

 

 Edgar Morin, Filósofo e 

sociólogo  

 
 Basarab Nicolesucu, físico 

teórico do Centro Nacional de Pesquisa 
Científica (CNRS), do Laboratório de 
Física Nuclear e Altas Energias, Pierre et 
Marie Curie, em Paris. Ele tem aussi 
Professor na Universidade Babes-Bolyai, 
Cluj-Napoca, Roménia 

 
 Lima de freitas, pintor 

Português, ilustrador, ceramista e escritor 

 
 

 



Prof. Dr. Adilson Siqueira 
 
Grupo Transdisciplinar de Pesquisa em 
Arte e Sustentabilidade 
 
www.arteesustentabilidade.com  
 
negrados@arteesustentabilidade. com 

http://www.arteesustentabilidade.com/

