
Foi teorizada pela primeira vez por
Leonardo da Vinci no livro Tratado da
Pintura e da Paisagem Sombra e Luz,
cuja primeira edição só foi publicada
132 anos após a sua morte. Suas anota-
ções, feitas ao longo de anos de obser-
vações, foram, talvez, o maior legado
do Renascimento para o entendimento
das cores.
O conhecimento moderno das cores
começou em 1666, com Isaac Newton,
que provou que elas eram uma proprie-
dade da luz quando, através da decom-
posição de um feixe luminoso, por
meio de prismas, mostrou como elas
surgiam. Histórica ou, cientificamente
não importa, fato é que nenhum ele-
mento visual tem mais impacto no ser
humano que uma cor. Ela nos provoca
reações físicas e psicológicas, atraindo,

aquecendo, excitando, acalmando,
enfim, transmitindo sensações.
As cores afetam nossos sentimentos e
têm significados diferentes de acordo
com o contexto social, faixa etária,
experiências pessoais, cultura e até
mesmo o clima e a geografia. Cada
povo, de cada cultura, interpreta ver-
melhos, azuis, brancos e pretos cada
qual a sua maneira. O luto, a alegria ou
a paz, elementos encontrados em todas
as culturas, são representados por cores
diferentes por orientais e ocidentais.
Vivemos num País tropical, abençoado
por Deus e colorido por natureza.
Nossa localização sob o sol do
Equador deixa nossa vida cercada de
cores vibrantes, que explodem de nossa
flora, no verde denso das nossas matas,
nos tons de magenta das flores do
manacá e no amarelo dos ipês. Cores
que nascem das asas da arara, do bico
laranja do tucano e do dourado bri-
lhante da onça-pintada. Cores harmo-
nizadas sob um azul intenso do céu do
Brasil. Por isso, não é de se espantar

que a cor seja parte integrante da
vida do brasileiro.

Basta olhar, de norte a sul, para
a nossa arquitetura popular,

caiada com tons diversos
e entrar numa dessas

casas para entender
nossa intimidade

com as cores. Elas
estão nos tecidos

de chita que
encapam os

sofás e que
servem de

cortinas
n a s

j a n e -
l a s ,

nas almo-
fadas de crochê e

nos andores dos santos. E não
podemos nos esquecer de nossa

culinária, com os vermelhos das
pimentas, o amarelo do pequi, o bran-
co da cocada e da tapioca e o verde da
folha de bananeira que embrulha o filé
de pintado. Nossa cor, portanto, tem
sabor e cheiro.
Somos um povo festeiro e vaidoso, que
se veste de fitas e tecidos coloridos para
cultuar seus santos, brincar e dançar
nas festas pagas. As cavalhadas do
Centro-Oeste, o bumba-meu-boi do
Norte e o carnaval do Sudeste são retra-
tos do nosso histórico cuidado com as
harmonias cromáticas. Cuidado que se
constata na arte, que usa e abusa das
cores da nossa natureza e de nosso coti-
diano. Cores que invadiram as telas
expressionistas de Anita Malfatti,
Cândido Portinari e Alffredo Volpi e
fizeram possíveis a arte primitivista de
Djanira e Mestre Vitalino. Essa quase
devoção pela multiplicidade cromática
do Brasil sai das telas e do artesanato e
também invade a moda, hoje, palco de
audaciosas combinações de cores e tex-
turas inspiradas em nosso cotidiano.
Estamos diante de um fato: criamos
nas cores a nossa identidade, que vai
além do verde, azul e amarelo da nossa
bandeira, símbolo maior mas que pare-
ce tímido na tentativa de representar a
nossa terra e nosso povo. E essa tese, tal-
vez, explique o sucesso de produtos e
marcas que caíram no gosto do brasilei-
ro pelo uso das cores. Provavelmente,
as boas e velhas sandálias Havaianas res-
suscitaram e se tornaram ícone pop
nacional quando explodiram coloridas
nas gondolas das lojas. Um degrade
que foi usado, também, pela Hering e
que fez da World T-Shirt uniforme da
juventude dos anos 80 e 90.
As cores têm influência sobre a imagem
das marcas, têm significados implícitos
e traduzem o que elas são. E nós, de um
jeito quase instintivo, aprendemos a
entender a linguagem das cores. Isso
despertou nossa publicidade, fazendo

ientificamente, cor é uma
sensação visual produzida
pelo cérebro humano,
resultado da decodificação
de uma onda luminosa.



tornando sua comunicação institucio-
nal e de produtos, um diálogo gostoso
com o seu público. Essa identidade foi
absorvida também pelo design gráfico
que, assim como a arte plástica e a publi-
cidade, se entregou aos prazeres cromáti-
cos. Nosso design foi buscar inspiração
na arte, moda, cotidiano e natureza, foi

ler a alma brasileira
e descobriu o nosso
segredo: o brasileiro
gosta de cor e é toca-
do por ela.
Para cumprir seus
objetivos, o design
foi estudar a psicodi-
nâmica das cores para
trazer para os produ-
tos os seus significa-
dos. Nenhuma expe-
riência é tão visual-
mente intensa como
um passeio num bom
s u p e r m e r c a d o .
Milhares de marcas e embalagens pare-
cem dançar nas gôndolas um carnaval
de cores e formas. Cores que atraem
nossa atenção, transmitindo sabor, cui-
dado, carinho, calor, refrescância, tecno-
logia. As marcas mais jovens nascem nas
cores certas para falar com mais intimi-
dade com seu consumidor.
As mais antigas são, pouco a pouco, reno-
vadas com o mesmo objetivo.
Para suportar essa profusão cromática, até a
indústria, sempre racional, se sensibilizou e

hoje são as mais fer-
renhas defensoras

da qualidade de
reprodução de
cores e imagens.
Assim, as embala-
gens de cosméticos,
alimentos, produtos de higiene pessoal e
produtos de limpeza se juntam ao gran-
de repertório visual brasileiro, ajudando
a construir e reforçar a nossa identidade
cromática, que começou nas matas, nos
manacás, nos tucanos e nos cocares dos
primeiros brasileiros.

da propaganda brasileira uma das mais
vivas e coloridas expressões de identida-
de do País. Um dos maiores exemplos é
o banco Itaú, que, acertadamente, rom-
peu com a visão antiga de que banco
tinha de significar uma sobriedade
monocromática e se coloriu, se aqueceu,

Anúncio
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