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Resumo 

Esse artigo discute como as pessoas percebem as cores e como seu repertório 

pessoal pode influenciar em sua percepção. A partir do modelo SENS|ORG|INT, 

desenvolvido pela Dra. Paula Csillag, foi estudado o modo como duas dessas 

variáveis podem afetar uma a outra, no caso, como INT pode afetar ORG. Foi feita 

a investigação, através de questionários, de somente alguns casos em que uma 

interpretação pessoal, baseada em repertórios profissionais, de enfermeiras e 

surfistas, possa influenciar a percepção objetiva de uma cor, no caso, das cores 

azuis e vermelhas respectivamente. Assim, foi possível observar evidências de que 

uma reação psicológica possa influenciar uma reação fisiológica, ou seja, deixando 

clara a possibilidade de uma influência de INT sobre ORG. 

Palavras-chave: Cor; percepção visual; processos interpretativos; fenômenos 
organizativos; repertório. 
 

 

 

Introdução 

Ao ler o artigo “Um mapeamento de estudos de cores frente ao Modelo 

SENS|ORG|INT de percepção visual de modo a identificar princípios cromáticos que 

tendem a ser generalizáveis aos seres humanos” escrito pela Dra. Paula 

Csillag,  algumas perguntas intrigantes surgiram. Por exemplo, se seria possível que 
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o repertório pessoal de um indivíduo, tal como um trauma ou uma lembrança, 

pudesse afetar a percepção objetiva do mesmo. 

Assim o Modelo proposto pela Dra. Paula Csillag foi analisado, juntamente as suas 

três variáveis, e foram tiradas conclusões relacionadas ao modo como duas dessas 

variáveis podem afetar uma a outra, com foco em como INT pode afetar ORG. De 

modo a delimitar o tema, foi feita a investigação de somente alguns casos em que 

uma interpretação pessoal, baseada em repertórios profissionais, de enfermeiras e 

surfistas, possa sobrepor-se à percepção objetiva de uma cor, no caso, das cores 

azuis e vermelhas respectivamente.  

Esse artigo tem como função melhorar nosso entendimento de como as pessoas 

percebem as cores e de como seu repertório pessoal pode influenciar em sua 

percepção. Tais esclarecimentos são fundamentais para melhorar a aplicação das 

cores em projetos de diversas áreas, inclusive de design, facilitando e 

aprofundando o trabalho de profissionais qualificados.  

 

 

O modelo de percepção visual SENS|ORG|INT 

O modelo SENS|ORG|INT (veja Figura 1), desenvolvido pela Dra. Paula Csillag tem 

como principal objetivo “diferenciar conceitos e princípios de design e linguagem visual 

que tendem a ser generalizáveis a todos os seres humanos com visão normal, 

daqueles conceitos e princípios que não tendem” (CSILLAG, 2011, p.39). Tal 

modelo contém uma relação ORG|INT, onde ORG é uma variável que tende ser 

generalizável para todos, de modo que integra processamentos neuronais e está 

relacionada com fenômenos da percepção visual objetiva; e INT é uma variável que 

se relaciona com a elaboração de ORG (processamentos neuronais) a outras áreas 

do cérebro, o que causa cascatas neurais responsáveis pelas influências culturais, 

ou outras, que são diferentes para cada indivíduo (CSILLAG, 2011). Essa variável se 

relaciona, ao fenômeno da sensação, onde são, segundo Pedrosa (1995, p.18), “os 

dados psicológicos que alteram substancialmente a qualidade do que se vê”. Esta 

relação é tanto direcionada às influências de ORG sobre INT, quanto de INT sobre 

ORG, devido ao fato da flecha do modelo que une as duas variáveis ser de mão 

dupla. 
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Figura 1: Modelo SENS|ORG|INT. Fonte: CSILLAG (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

A variável ORG 

A variável ORG recebe denominação de “fenômenos organizativos” das imagens no 

cérebro. Ela se relaciona aos processamentos neurais iniciados na retina; é 

composta pelos fenômenos da percepção visual objetiva, que podem ser 

considerados como “leis” e carrega os fenômenos organizativos das imagens no 

cérebro (CSILLAG, 2011). Birren (1986) cita exemplos de fenômenos de percepção 

objetiva, tais como luminosidade e contraste. Estes são alguns fatores que podem 

alterar a percepção, que é a nossa compreensão sobre algo em adição à sensação 

(BIRREN, 1986). Segundo Pedrosa (1995, p.18), “na percepção distinguem-se três 

características principais que correspondem aos parâmetros básicos da cor: matiz 

(comprimento de onda), valor (luminosidade ou brilho) e croma (saturação ou 

pureza da cor)”. Os fenômenos da variável ORG são importantes segundo Csillag 

(2011, p.44) “para a compreensão de princípios de comunicação visual que tendem a 

ser generalizáveis”. Todos os processos organizativos do cérebro são ORG, esta 

variável, segundo Csillag (2011, p.45), “trata-se exclusivamente de como o olho em 

conjunto com o cérebro operam”. Assim tem um conceito de “natureza de visão”, 

onde, segundo Banks e Fraser (2007, p.10), “nossos olhos funcionam da mesma 

maneira, e o mesmo estímulo produz a mesma resposta no sistema visual de todos”. 
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Contrastes Crômaticos 

Do legado de Goethe (1970 [1840]), Chevreul (1987 [1854]) e Helmoltz (1925), entre 

outros autores, surge o estudo dos contrastes cromáticos que, segundo Csillag (2010, 

p.45), eram autores “intrigados com as variações na percepção humana da cor a 

partir de variações nas disposições e adjacências de cores dispostas diante do olho”. 

Segundo Farina (2011, p.74), são consideradas contrastantes, “a combinação entre 

cores totalmente diversas entre si”. Existem diversos estudos cromáticos, entre 

eles há o valor dos contrastes cromáticos. Eles se enquadram na variável ORG 

segundo Csillag (2011, p.43), pois são os que “tendem propiciar o mesmo efeito 

perceptivo a seres humanos com visão normal, independentemente de cultura, 

aprendizado anterior, gosto ou variável subjetiva”. Entre os contrastes há o 

simultâneo, de claro-escuro, de quente-frio, complementar, saturação, extensão e 

tonal. 

 

A variável INT 

A variável INT recebe o nome de “processos interpretativos” da percepção, é nela 

que se recebe interferências de motivação, emoção, personalidade, cultura, 

conhecimento, fatores culturais entre outros, segundo Banks e Fraser (2007, p.10), 

“as associações de cor diferem entre culturas e indivíduos”. Esta variável é 

responsável pelas interpretações que fazemos a partir de nosso próprio repertório 

(CSILLAG, 2011). Como dito por Banks e Fraser (2007, p.10), “uma cor, ou uma 

composição de cores, pode significar algo completamente diferente para cada 

pessoa que olha para ela”. Os princípios da variável INT não podem ser vistos como 

regras, segundo Csillag (2011, p.45), “fornecem material justamente para a 

vontade criativa e de subversão de regras”. Esta variável engloba interpretações 

subjetivas, criadas a partir influências emocionais, culturais, entre outras, que são 

pessoais do repertório de cada pessoa (CSILLAG, 2011). Como dito por Banks e 

Fraser (2007, p.10) “uma vez que nossos olhos nos permitem experienciar uma 

cor, é todo o resto de nós que determina o significado que lhe emprestamos”. 
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Psicologia das cores 

As cores podem, segundo Banks e Fraser (2007, p.20) “afetar nossas emoções”. A 

psicologia das cores é o modo como nos sentimos por conta das cores, que são, 

segundo o psicanalista Carl Jung (1875-1961), “a língua nativa do subconsciente”. 

“A reação humana a uma cor, uma combinação de cores, e ao meio ambiente é 

sempre, inicialmente, psicológica, mas também pode resultar em uma reação 

fisiológica” (MAHNKE, 1996, tradução do autor). Uma alteração emocional, 

diferente para cada ser humano, causada por uma mesma cor tem como explicação 

lógica a Psicologia, tendo em vista que cada pessoa tem suas próprias experiências 

e personalidade, coisas únicas de cada ser. Uma alteração física pode ter a mesma 

explicação? As cores vermelho e azul causam suas devidas alterações físicas nas 

pessoas, sendo elas a elevação da pressão arterial e a diminuição do ritmo cardíaco 

e respiração respectivamente (LUSHER, 1980).  

 

Segundo Csillag (2010, p.46), “os processos interpretativos são o que diferencia as 

percepções individuais. Se mostrarmos uma imagem a dez pessoas diferentes, 

obteremos dez diferentes pontos de vista sobre essa imagem”.  

 

Como dito pela Psicóloga Clarice Fernandes de Castro Guimarães (Informação 

Verbal) 3, “Qualquer percepção da vida adulta, percepção do mundo, qualquer 

escolha tem haver com o histórico, tem haver com a vivência que cada um teve”. 

Portanto, o fato das pessoas reagirem fisicamente dos modos citados anteriormente as 

cores azuis e vermelhas, ainda pode conter uma explicação puramente psicológica, 

também, a possibilidade de uma pessoa, por meio de efeitos emocionais passados, 

entrar em contato com a cor vermelha e não ter sua pressão arterial aumentada, 

ou com a cor azul, e não ter seu ritmo cardíaco e respiração diminuídos, é uma 

possibilidade ainda existente. 

 

                                         
3 Informação fornecida através da entrevista feita com a psicóloga e psicanálista Clarice Fernandes de 

Castro Guimarães, em São Paulo, no dia 20 de maio de 2015. 
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Cores em culturas 

Segundo Pedrosa (1995, p.99), “a variedade de significados de cada cor, ao longo dos 

tempos, está intimamente ligada ao nível de desenvolvimento social e cultural das 

sociedades que os criam”. Nossa herança cultural nos condicionou a captar as cores de 

acordo com o que nos foi ensinado, segundo Farina (2011, p.87), observamos que 

“derivando de hábitos sociais estabelecidos durante longo espaço de tempo, fixam-se 

atitudes psicológicas que orientam inconscientemente inclinações individuais”, e assim, 

com o passar do tempo os povos criaram diferentes tradições de representações, e 

devido a isso, hoje, as cores podem ter mais de um significado. O significado que será 

captado pelo observador dependerá de seu repertório cultural e “a coerência de um 

hábito cultural somente pode ser analisada a partir do sistema a que pertence” 

(LARAIA, 2001, p.87).  

 

Em seguida vemos uma pergunta fundamental analisada por Guimarães (2000, 

p.98): “pode um mesmo estimulo parecer diferente para diferentes povos 

simplesmente porque eles são membros de diferentes culturas?” Onde diversas 

respostas foram dadas uma se destaca; a conclusão de que o homem vê o mundo 

através de sua cultura e portanto, as pessoas veem o mundo de modos diferentes. 

 

 

Semiótica 

A Semiótica é “a ciência geral de todas as linguagens” (SANTAELLA, 2012, p.10), 

onde linguagem se refere a todos os tipos de produção de sentido. É o estudo dos 

signos, onde o signo é a soma do significante (aspecto concreto) e do significado 

(aspecto conceitual) (CUNHA, 2008).  

 

Assim, ela nos permite compreender melhor a vasta gama de interpretações e 

possíveis significados  que podem vir de um mesmo estímulo visual. Também nos 

faz compreender a atuação das variáveis culturais na criação desta infinidade de 

possibilidades de interpretações individuais. 

 

O signo, tem o poder de representação, ele substitui outra coisa.  Ele representa um 

objeto, porém, só pode faze-lo para um intérprete, e ao faze-lo, produz algo, que 
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não o objeto, na mente do intérprete (um signo, ou quase um signo), que está 

relacionado ao objeto pela mediação do signo e não diretamente (SANTAELLA, 2012).  

 

Figura 2: Quadro Ceci n’est pas une Pipe. Fonte: MAGRITTE, 1928 

 

 

 

 

Temos um exemplo famoso de tais interpretações, o quadro “Ceci n’est pas une 

Pipe” por Magritte (veja a Figura 2). Onde Magritte escreve em sua obra “Isto não é 

um cachimbo”, mostrando uma ambiguidade, onde o cachimbo é apenas uma 

representação do mesmo, uma imagem e não o objeto em si, em termos mais 

corretos, é um signo.  

 

A Semiótica se manifesta para cada individuo de modo diferente, pessoas percebem 

signos diferentemente umas das outras, reagem a situações de modos diferentes, 

isso ocorre em função do repertório cultural de cada um. 

 

 

Como as variáveis ORG e INT interagem entre si  

O fato da percepção objetiva, mais conhecida como “processos superiores” 

por Pedrosa (1995); e como “variável ORG” por Csillag (2011); poder influenciar a 

percepção subjetiva conhecida como “estruturalismo” por Pedrosa (1995); e como 

“variável INT” por Csillag (2011); se dá ao fato de que INT é determinada pela 

ampla gama de possibilidades dada por ORG (CSILLAG, 2011).  

 

Já o contrario, o modo como INT pode influenciar ORG, se baseia na maneira como a 

percepção subjetiva das cores pode influenciar a percepção objetiva. Por exemplo, a 

cor azul é uma cor que causa alterações físicas como a diminuição do ritmo cardíaco 

e respiração, este é um fato já comprovado científicamente, e também tende a 

ocorrer a todos os seres humanos com visão normal; sendo assim é um fato 

considerado como ORG. 



 

Anais do 4º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | 29 de outubro de 2015 

8 

Agora selecionando, por exemplo, um indíviduo que em seu passado fôra 

atropelado por um carro azul, assim lhe causando um trauma, vemos que por ser 

um acontecimento exclusivo a este indíviduo, e sendo um repertório individual do 

mesmo, o ocorrido é considerado como um fator INT. 

 

Pegando os dois fatos mencionados acima, a relação INT|ORG, se for possível, dita 

que no momento em que o indivíduo entrasse em contato com a cor azul, devido a 

seu trauma relacionado com a mesma, não teria o seu ritmo cardíaco e respiração 

diminuÍdos. Sendo assim tendo como a varíavel INT alterar fatores da varíavel ORG.  

 

O modo como INT pode alterar percepções objetivas (ORG) foi aprofundado com 

mais clareza através de questionários que foram realizados e da junção dos 

mesmos com a pesquisa bibliográfica. A partir disto mais esclarecimentos sobre o 

assunto serão revelados nas conclusões finais. Ainda assim, é, segundo Farina 

(2011, p.94), “indiscutível que o homem vai acumulando em sua memória 

experiências que o definem e o fazem agir de determinadas maneiras no decorrer 

de sua vida”. 

 

 

A cor azul e a cor vermelha 

A cor azul tem diversas funções e significados, que dependem de cada cultura ou 

indivíduo, porém os que mais se destacam são: que ela é considerada a cor do 

infinito, do sonho, na cultura ocidental, onde pode causar um estado melancólico 

e nostálgico e também é uma cor que acalma (PASTOUREAU, 1997). Essa 

consideração cita exemplos de interpretações ORG da cor azul, onde, segundo 

Santos (2000, p.7), a cor azul “é psicologicamente calmante e atua principalmente 

através do ramo parassimpático do sistema neurovegetativo”. Fatores de 

percepção ORG também são vistos por Lüsher (1989, p.20), onde diz que o azul 

tem o efeito inverso à cor vermelha, “a pressão desce, e o ritmo cardíaco e a 

respiração diminuem”. O azul tem um efeito “calmante”. 

 

Interpretações da variável INT mostram que a cor azul também é considerada a cor 

do frio, da água e da aristocracia, entre vários outros significados (PASTOUREAU, 
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1997). A cor azul é fisiologicamente associada a tranquilidade, enquanto 

psicologicamente se associa ao contentamento, que é a paz mais a satisfação 

(LÜSHER, 1989). 

 

Já a cor vermelha, segundo Santos (2000, p.18), “acelera a pulsação, eleva a 

pressão sanguínea, aumenta a respiração. Atua sobre os sistemas nervoso e 

endócrino”. Tal consideração também é feita por Lüsher (1989, p.20), onde diz 

que “esta cor é de efeito decididamente estimulante no sistema nervoso - a 

pressão arterial se eleva e a respiração e as batidas cardíacas se aceleram”, 

concluindo que a cor tem um efeito “excitante” sobre as pessoas. Esses fatos 

fazem parte da variável ORG, uma vez que é algo generalizável a todos os seres 

humanos com visão normal.  

 

Os significados INT da cor vermelha estão entre ser a cor do perigo e da 

proibição, a cor do sangue, do amor e do luxo, entre outros (PASTOUREAU,1997). 

A cor vermelha, é a cor mais conotada, isso se dá por razões culturais que se 

encontram em diversas civilizações; e é por esse fato que existem conotações 

negativas e positivas para a mesma cor (PASTOUREAU,1997). São algumas das 

conotações, a “proibição” do vermelho do semáforo e os doces e  lúdico dos jogos 

infantis. 

 

 

Pesquisa Empírica 

A pesquisa empírica foi feita por questionários através do computador; pelo e-mail 

ou redes sociais. A amostra dos sujeitos que responderam aos questionários foi 

composta por 20 pessoas, sendo estas, dez surfistas e dez enfermeiras, sem 

restrição de idade, sexo ou tempo praticando o ofício. Ao final desta amostra 

respondida, foi visto que 100% dos surfistas tinham mais de 20 e menos de 30 anos 

de idade e apenas 30% praticava o ofício a mais de 8 anos; já no caso das 

enfermeiras, 100% tinha mais de 20 e menos de 40 anos e apenas 20% praticava o 

ofício a mais de 6 anos. 
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A escolha destes profissionais deve-se ao fato de que eles têm um contato maior 

com algumas cores específicas, a saber, azuis e vermelhos. No caso dos surfistas, o 

contato com a cor mais predominante aqui é considerado o azul, em suas diversas 

variantes, considerando-se o azul do céu e da água do mar. No caso das 

enfermeiras, considera-se que a cor vermelha é muito presente no seu cotidiano 

profissional, devido ao contato direto com sangue. Abaixo serão mostrados alguns 

gráficos referentes aos dados que foram coletados durante a pesquisa: 

 

 

Figura 3: Gráficos da coleta de dados dos surfistas. Fonte: Elaborada pela autora 
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Figura 4: Gráficos da coleta de dados das enfermeiras. Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendo os resultados gerados pelos questionários, podemos notar várias aspectos 

relevantes para a pesquisa. Iniciando com os questionários dos surfistas; vemos 

que as respostas dos dez respondentes foram bem similares, quase que criando 

um padrão. A maior parte dos surfistas alegou ter tido uma mudança na relação 

com o azul após o inicío da prática do surf, criando expectativas favoráveis ao 

fato de experiências cotidianas poderem alterar sua relação com a cor.  

 

O quinto questionário referente aos surfistas trouxe uma característica 

importante, houve certa mistura nos aspectos que relacionavam o respondente ao 

oficío e à cor; enquanto o mesmo gosta da cor e tem experiências boas 

relacionadas com a mesma, ele também crê que sua função seja agitada e que já 

teve experiências negativas com a mesma mesmo sendo algo que aprecia muito. 

Assim, em sua resposta à pergunta “A cor azul te acalma ou te deixa inquieto?” 

ele disse: “acho que é um mix das duas sensações”. Isso revelou muito sobre como 

o cotidiano e as experiências pessoais e individuais podem ser importantes para o 

desenvolvimento de um ser como único, e com suas próprias percepções. 
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Em relação ao restante dos questionários, ficou evidente que a maioria dos 

surfistas tem uma relação positiva com o ofício e com a cor. Não gerando muitas 

alterações nos resultados. Porém é possível usar este resultado para ver como as 

experiências positivas com o ofício podem gerar uma relação positiva com a cor. 

 

Já referente aos questionários das enfermeiras, os resultados foram mais amplos e 

variados, neste caso fica mais evidente como as experiências podem mudar 

percepções; por exemplo, duas das enfermeiras afirmaram que a cor vermelha lhes 

acalmava mais que a cor azul; ambas disseram que seu oficío era tranquilo e que 

tinham experiências boas com a cor vermelha. Elas se destacaram das demais pelo 

fato de serem as únicas a afirmarem que a cor vermelha lhes acalmava mais que a 

azul, mostrando que há uma variável existente, e que talvez INT possa sim afetar 

ORG. 

 

Um dos questionários se tornou interessante quando a enfermeira afirmou que sua 

relação com a cor vermelha havia mudado; melhorado depois que começou o 

oficío; este fato dela afirmar que é um ofício tranquilo sem más experiências pode 

levar a pensar que sua relação com a cor pode mudar ainda mais, talvez até 

transformando a cor vermelha na cor que mais lhe acalma. 

 

Em outro caso, uma das enfermeiras afirmou que a cor vermelha lhe deixava 

inquieta e que era uma cor que desgostava, juntamente com os fatos de que 

achava seu oficío, ambos, tranquilo e agitado e que já havia vivenciado 

experiências ruins tanto com a cor vemelha quanto com seu oficío. Novamente, é 

possível que a vivência pessoal possa ter afetado o modo como o respondente vê a 

cor. 

 

 

Conclusão 

A partir da análise dos dados levantados pela pesquisa empírica, bem como da 

pesquisa teórica, foi possivel observar evidências de que uma reação psicológica 

poder alterar uma reação fisiológica. Enquanto a cultura cria uma certa polissemia 

para as cores, a memória e as experiências pessoais de um indivíduo têm a 
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capacidade de modificar e definir uma personalidade. O fato de também vermos que 

processos fisiológicos que expliquem as reações fisicas geradas pelas cores possam 

ser alterados por questões individuais de cada ser, corrobora com este fato do 

homem ver o mundo através de sua cultura além de por outros meios de percepção. 

 

A semiótica explica, um cubo só é percebido como um cubo por aqueles que já 

viram um, reforçando essa ideia da influência cultural forte e presente para todos, 

fato que não pode ser ignorado ou menosprezado. 

 

Este mesmo fato foi ainda mais intensificado durante a elaboração dos questionários, 

que trouxeram informações que mostram como é possivel uma mudança em ORG a 

partir de INT; no caso onde 2 enfermeiras mencionaram se acalmar mais com a cor 

vermelha, alterando uma percepção organizativa e trazendo fatos que corroboram com 

a ideia de que a mudança foi causada por processos interpretativos ao longo de suas 

vidas profissionais.  

 

Vemos que a partir do Modelo SENS|ORG|INT desenvolvido pela Dra. Paula Csillag  

a questão desta pesquisa, ou seja, do efeito da percepção objetiva sobre  a 

percepção subjetiva foi levantada e delimitada, de modo a criar a questão: Será 

que a influência do repertório profissional vivido diariamente por surfistas e 

enfermeiras pode influenciar a percepção objetiva das cores azuis e vermelhas, 

cores que conhecidamente possuem percepções objetivas?  

 

Fatos vistos na análise dos dados empíricos e bibliográficos como os mencionados 

acima, possibilitam uma melhor compreensão da percepção visual, deixando clara a 

possibilidade de uma influência de INT sobre ORG, incorporando uma melhor eficácia 

na comunicação com as cores assim como uma melhor compreensão da percepção 

visual. 
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