
P A U L A CSILLAG* 

Quando se prepara qualquer peça de comunicação 
usando cores, logo vem as dúvidas: Qual (is) cor(es) 
usar? O que elas comunicarão? Cor é cultural ou é fisi
ológica? Ou ambos? Se ambos, quais suas interfaces? 
Essas questões, importantíssimas para a produção e 
análise de comunicação visual, são tratadas aqui a partir 
de um modelo que foi elaborado pela presente autora, 
Trata-se de um modelo de percepção visual denomina
do de Sens-Org-lnt, que encontra-se na Figura 1. 



O intuito principal deste modelo é diferenciar os conceitos e princípios de 
design e linguagem visual, que tendem a ser generalizáveis a todos os se
res humanos com visão normal, daqueles conceitos e princípios que não 
tendem, uma vez que são culturais, aprendidos ou interpretados de alguma 
forma pelo observador. Além deste, há um outro motivo para a elaboração 
deste modelo que é a intenção de unificar a interdisciplinaridade do estudo 
da percepção. Encontram-se estudos sobre percepção visual advindos de 
diferentes disciplinas, como psicologia, neurologia, design e artes, Mesmo 

dentro da mesma disciplina, como, por exemplo, a psicologia, há diferen
tes abordagens para explicar a percepção, como as abordagens analíti
cas e sintéticas. O presente modelo unifica não somente essas diferentes 

disciplinas como também as diferentes abordagens, com o intuito de 
poder compreender melhor a análise e a produção de imagens. 
As variáveis intrínsecas ao modelo são: V1, V2 e V3, respectiva
mente explicadas a seguir. 
A variável V1 está relacionada com informações recebidas pelo 
olho, antes de atingir a retina, e, portanto, antes de se iniciar 
o processamento neuronal. Durante o processamento V1, a luz 
ainda não foi convertida em sinais neurais, Essa variável refere-

se às impressões sensoriais (Sens). 
A variável V2 refere-se aos aspectos da percepção visual que ocorrem 

a partir da retina e principalmente na zona occipital do cérebro, constituindo 
o que se chama processamento primário da visão. Essa variável está relacio
nada com as abordagens "bottom-up" da psicologia sobre percepção visual. 
Os fenômenos da percepção visual que ocorrem como V2 são os que podem 
ser considerados "leis" em design e arte, assim como foram denominadas as 
leis da Gestalt. No presente modelo a variável V2 recebe a denominação de 
fenômenos organizativos das imagens no cérebro (Org). 
A variável V3 está relacionada com a elaboração de V2 a outras áreas do 
cérebro. Esta variável refere-se às abordagens "top-down" da psicologia so
bre percepção visual, É nesta fase da percepção que ocorrem as cascatas 
neurais, que recebem interferências de motivação, emoção, personalidade, 
cultura, conhecimento, etc. É este aspecto da percepção que propicia varia
ção e interpretações em design e arte, e que no modelo proposto, recebe o 
nome de processos interpretativos da percepção (Int). 

ESTUDOS DE COMUNICAÇÃO CROMÁTICA 
RELATIVOS À VARIÁVEL ORG 
Expoentes no estudo cromático JOHANNES ITTEN (1973) e JOSEPH AL-
BERS (1974), demonstram em suas obras uma preocupação nítida em 
transmitir como princípios de comunicação cromática, aqueles fenômenos 
referentes aos contrastes cromáticos e às percepções obtidas a partir das 
interações de cores. À luz do modelo Sens-Org-Int, estes fenômenos dizem 
respeito exclusivamente à variável Org, ou seja, são fenômenos cromáticos 
que tendem a ser generalizáveis e por isso podem ser compreendidos como 
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princípios gerais de comunicação cromática, indepen
dente de aprendizado, cultura ou interpretação. 
O estudo dos contrastes cromáticos advém do legado 
de GOETHE (1970 [1840]), CHEVREUL (1987 [1854]), 
HELMOLTZ (1925), entre outros autores que ficavam in
trigados com as variações na percepção humana da cor 
a partir de variações nas disposições e adjacências de 
cores dispostas diante do olho. Esse autores não esta
vam satisfeitos com as explicações cientificistas da física 
(principalmente newtoniana) da cor para compreender 
a percepção humana da cor. Acredita-se aqui, importan
te ressaltar, que a contribuição de Newton para a com
preensão da natureza da cor como luz foi fundamental, 
e que Newton ainda teve a humildade de re
conhecer suas limitações, não arriscan
do qualquer especulação sobre "os 
modos ou ação pelos quais a luz 
produz em nossa mente os fan
tasmas das cores" (SACKS, 
2003, p. 57). Ocorre que ape
sar da valiosíssima contribui
ção de Newton, somente no 
século XIX, com Goethe, e 
posteriormente com outros 
estudiosos, os fenômenos 
variantes das percepções hu
manas de cor começaram a ser 
estudados, estudos esses que 
culminam com as contribuições de 
Albers e Itten referentes aos contrastes 
cromáticos. 

Em virtude da importância dos contrastes cromáti
cos, a presente autora reitera aqui o pequeno valor de 
"listinhas" de cores para o estudo cromático aplicado 
à comunicação visual, tão frequentemente encontradas. 
Além de não levarem em conta os fenômenos das in
terações das cores, listas absolutas de cores isoladas 
frequentemente carregam significados culturais e sim
bólicos (que se enquadrariam como variáveis Int) mis
turados com características perceptivas inerentes à va
riável Org. 
A importância da aplicação dos contrastes cromáticos é 
vital nas diversas esferas da comunicação visual. No de
sign de embalagens de alimentos, por exemplo, PEREI
RA (2007) afirma que os contrastes de cor contribuem 
para identificar o conteúdo, destacar visualmente a 

embalagem, caracterizar o padrão visual da categoria, 
diferenciar variedades do produto, sugerir atributos ao 
produto embalado, fazer apelo ao apetite, identificar a 
marca, diferenciar-se dos concorrentes, unificar uma li
nha de produtos, enfatizar informações na embalagem, 
proporcionar legibilidade, compor a estrutura gráfica 
do design e diferenciar ou unificar partes da embala
gem estrutural. 
Apesar da importância dos contrastes cromáticos aqui 
reiterada, na prática da comunicação visual, infelizmente, 
ainda são pouco aproveitados. Por exemplo, MARIANO 
(2007) aponta o pouco aproveitamento dos contrastes cro
máticos em embalagens transparentes. Tratando-se de 

embalagem transparente, a cor do produto é 
visível, colaborando com o reconheci

mento do produto pelo consumidor. 
Entretanto, segundo a autora, a 

relação cromática que se esta
belece com a embalagem é 
mal utilizada. No caso da apli
cação de cores em embala
gens em geral (não somente 
transparentes), MESTRINER 
(2008) afirma que "a cor é 

muito importante porque é a 
mais eficiente forma de discri-

minação que existe" (MESTRI
NER 2008, p. 45). 

Muitas empresas, vislumbrando 
o potencial perceptivo das cores, in

vestiram muito em cromatismo. JOHNSON 
(2005) apresenta a complexidade e refinamento das 

pesquisas para aplicação de cores em automóveis e 
reitera a importância desse investimento: é bem prová
vel que o consumidor tenha escolhido seu carro pela 
cor. FRANK (2002) relata que a empresa BAYER fez um 
grande investimento de produção de novas tecnologias 
em plásticos coloridos. Para tanto, realizou um grande 
evento em Nova York com a presença de mais de 150 
designers, incluindo Pólo Ralph Lauren e Náutica, com 
o intuito de que a empresa se tornasse referência em 
cor para os designers. NAUGHTON (2005) apresenta 
o alto investimento da empresa Lancôme em seu visual 
merchandising, assemelhando o display de seus esto
jos de sombras de olho a uma paleta de artista, valori
zando o aspecto cromático. 

Oval

Text Box
Foto



ESTUDOS DE COMUNICAÇÃO 
CROMÁTICA RELATIVOS A FENÔ
MENOS INTERPRETATIVOS (INT) 
Conforme descrito anteriormente, a variável V3 está 
relacionada com a elaboração de V2 a outras áreas 
do cérebro. Essa variável refere-se às abordagens 
"top-down" da psicologia sobre percepção visual. É 
nessa fase da percepção que ocorrem as cascatas 
neurais, que recebem interferências de motivação, 
emoção, personalidade, cultura, conhecimento, etc. 
É esse aspecto da percepção que propicia variação 
e interpretações em design e arte, e que no mo
delo proposto, recebe o nome de pro 
cessos interpretativos da percep 
ção (Int). O G D E N E RICHARDS 
(1972) citados por BLIKSTEIN 
(1983) explicam esta com 
plexidade interpretativa ao 
separar os significados 
dos significantes e refe
rentes, permitindo uma 
ampla variação de sig
nificados para um mes
mo objeto ou estímulo 
sensorial. 
No triângulo básico de 
Ogden e Richards estão 
relacionados (1) significan 
te, que pode ser entendido 
como a experiência verbal, (2) 
referente, remetendo aos estímu 
los sensoriais; ao objeto real e (3) sig 
nificado, representando a unidade cultural. O 
entendimento do triângulo semiótico de Ogden & Ri
chards permite compreender a ampla gama de pos
síveis significados e interpretações para um mesmo 
referente ou estímulo visual. Conforme apresentado 
por Barthes: 

"Em linguística, a natureza do significado 
deu lugar a discussões sobretudo referentes a 
seu grau de 'realidade'; todas concordam, entre
tanto, quanto a insistir no fato de que o signifi
cado não é uma 'coisa', mas uma representação 
psíquica da 'coisa'." (BARTHES, 1964, p. 57). 

Os processos interpretativos são o que diferencia as per
cepções individuais. Se mostrarmos uma imagem a dez 
pessoas diferentes, obteremos dez diferentes pontos de vis
ta sobre essa imagem. São as variáveis culturais, de apren
dizado, filosóficas, ideológicas, entre outras, atuando sobre 
os estímulos visuais elaborados no córtex Esse fator propi
cia a infinidade de possibilidades da variável Int. 

COR E CULTURA 
Apesar de ainda não haver estudos neurológicos aprofun
dados a respeito da variável Int no cérebro, há sim diversos 
estudos a respeito das interpretações das cores em diferen

tes culturas. Espera-se que em um futuro próximo 
tais estudos possam ser reunidos com as 

descobertas neurológicas por vir. No 
momento, entretanto, podemos reu

nir estudos culturais para tentar 
compreender elementos da 

comunicação cromática. 
GUIMARÃES (2000) reú
ne diversos estudos sobre 
cor a partir de um "mapa", 
termo usado pelo autor, 
encontrado na obra do se-
mioticista da cultura Ivan 
Bystrina. Segundo Guima

rães, a dimensão da cor que 
ele considera mais instigante 

e que tornou-se o foco de seu 
estudo é a dimensão da cultura, 

que em sua categorização trata-se de 
códigos terciários. Assim, Guimarães cita 

uma particularidade destes: 
"A partir de conceitos dos estudos dos russos e 
dos estruturalistas do Círculo de Praga, retoman
do conceitos de Lotman e Jakobson, Bystrina 
apresentou a estrutura fundamental dos códigos 
terciários, que é construída sobre oposições: ela é 
binária, a binariedade é organizada em polarida
des, e a polaridade é assimétrica" (GUIMARÃES, 
2000, p. 90). 

O autor continua discorrendo a respeito de codificações 
presentes nas simbologias das cores. Ele afirma que é 
possível encontrar uma codificação binária que já incor-
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pora as duas possibilidades de polaridade, dois sentidos 
opostos para a mesma cor: um sentido positivo e outro 
negativo. É dessa forma que encontraremos significados 
como violência e paixão, ou guerra e amor, convivendo 
na mesma cor (IDEM). 
Ao refletir-se sobre questões de cores em culturas recai-
se em um dilema que mostrou-se presente nas ciências 
sociais em diversas esferas: trata-se do dilema entre os 
conceitos (aqui agrupados de maneira muito genérica) 
de naturalismo /inatismo /estruturalismo fisicalismo /uni
versalismo /abordagens bottom-up versus culturalismo 
/disposicionismo /relacionalismo /abordagens top-down 
(as denominações variam pelas diferentes ciências). 
Partindo da vertente estruturalista, GUIMARÃES (2000) 
cita A L L E N (1879), que chegou à conclusão de que não 
há diferenças biológicas na percepção das cores. Para 
isso aplicou testes na Europa, Ásia, África e América. Já 
autores como HARMAN (1996) e HARVEY (2000) negam 
o fato de que o fator determinante para a percepção de 
uma cor é unicamente físico. Esses autores valorizam o 
grau em que cada cor pode ser sensual a cada observa
dor, e como esse grau pode afetar a construção de deter
minado conceito de cor. 

Em meio a esse aparente paradoxo, um autor muito eluci
dativo é SAHLINS (2004). Este autor apresenta uma inter
pretação das categorias de cor como a apropriação social 
de processos naturais a partir de estudos realizados por 
BERLIN & KAY (1969). Estes dois autores apresentaram as 
seguintes conclusões significativas para Sahlins: 

•Apesar da comprovada capacidade dos sujeitos 
humanos de discriminarem milhares de perceptos 
da cor, as línguas naturais exibem apenas um 
número limitadíssimo de "termos básicos de cor", 
aplicáveis a uma ampla variedade de objetos: esse 
número varia de dois a onze, correspondendo em 
português aos termos: preto, branco, vermelho, 
verde, amarelo, azul, marrom, cinza, roxo, laranja 
e rosa; 
• esses termos apresentam uma ordem de 
aparecimento regular e cumulativa em todas as 
culturas, de tal modo que é possível dispor as 
línguas naturais numa sequência progressiva de 
determinações de cor, na qual todas aquelas de 
um dado estágio discriminam as mesmas tonalida
des básicas; 
• os referentes empíricos dos termos básicos num 

espectro cromático são muito semelhantes de uma 
sociedade para outra: o vermelho, mais repre
sentativo ou focal, por exemplo, é praticamente o 
mesmo para os informantes de diferentes culturas 
(SAHLINS, 2004, p. 154). 
Os termos básicos por eles definidos, segundo 
Sahlins, podem ser denominadas de cores "primiti
vas" ou Urfarben, usando-se termos pertinentes em 
termos transculturais. 

SAHLINS (2004) comenta que essas conclusões de 
Berlin & Kay, apesar de apoiarem-se em valores uni
versais, não são embasadas biologicamente por es
tes autores: "Berlin e Kay se abstêm, eles próprios, de 
oferecer para suas descobertas linguísticas qualquer 
base na psicologia ou na fisiologia da percepção." 
(SAHLINS, 2004, p. 156). Essa base SAHLINS, sur
preendentemente, põe-se a oferecer, citando autores 
como HELMOLTZ (1925), GRAVES (1951), BIRREN 
(1978), MUNSELL (1916), ARNHEIM (1954), (comen
tados no presente estudo na parte que discute os fe
nômenos Org), Apesar do louvável empreendimento 
de Sahlins, nota-se algumas falhas referentes aos as
pectos neurais atualmente conhecidos da fisiologia 
da percepção, o que não desmerece sua contribui
ção, que veremos a seguir. 

É curioso notar o apoio de Sahlins aos argumentos universa
listas de Berlin e Kay, uma vez que logo em seguida, Sahlins 
os refuta em diversos momentos: 

"Outra maneira de discutir a insuficiência da 
interpretação naturalista é observar que, por seu 
compromisso com os testes empíricos de discri
minação da cor, ela se permite subsumir numa 
epistemologia pré-antropológica e pré-simbólica 
das relações sujeito-objeto. Identificando "catego
ria semântica" como a resposta verbal a estímulos 
físicos, o naturalismo confinaria o problema do 
significado no interior da endêmica antinomia 
ocidental entre um sujeito sem mundo confrontan
do um objeto sem pensamento: um antiquíssimo 
dualismo de mente e matéria, entre cujos poios 
2500 anos de filosofia conseguiram traçar, de 
maneira plausível, a linha da realidade em todas as 
posições concebíveis, desde o idealismo do bispo 
Berkeley até o materialismo de Vladimir llitch." 
(SAHLINS, 2004, p. 166). 



Sahlins, então, com os pontos de vista aparentemente pa
radoxais acima expostos, apresenta sua questão central: 
"Como conciliar então esses dois entendimentos inegáveis, 
porém opostos: o de que as distinções de cor têm uma base 
natural, e o de que as distinções naturais são culturalmente 
construídas?" (IDEM, p. 167) 
O autor põe-se então a apresentar sua solução, reafirmando 
o papel da cultura: 

"Devemos dar o devido crédito ao termo cultura, 
que existe paralelamente ao sujeito e ao objeto, 
ao estímulo e à resposta, e que faz a mediação 
entre eles pela construção da objetividade como 
significância."... "volto a enfatizar que adotar esse 
ponto de partida semântico não é ignorar os fatos 
biológicos da denominação da cor; é apenas 
atribuir a esses fatos seu lugar teórico adequado. 
(...) Não menos do que qualquer outro código, um 
sistema de significados de cores deve ancorar-se 
num conjunto correspondente de propriedades 
perceptuais distintivas. Daí os correlatos naturais 
dos termos de cor: eles compreendem os traços 
distintivos mínimos no plano do objeto - luz/escu
ridão, tom/neutralidade, singularidade/mistura e 
similares - pelos quais as diferenças de significa
dos são assinaladas." (IDEM, p. 168). 

Note-se uma observação importante no relato de Sahlins, e 
que é crucial para o presente estudo. Sua abordagem per
mite uma compreensão do papel que ambos fatores natura
listas e culturalistas proporcionam, abordagem essa que vai 
de encontro com o modelo aqui proposto, sendo considera
das as variáveis naturalistas, as variáveis Org e as variáveis 
culturalistas, as variáveis Int. Concorda-se aqui com Sahlins 
de que ambas naturezas de variáveis não necessitam ser 
mutuamente excludentes, mas, sim, podem complemen
tar-se mutuamente para uma compreensão da percepção 
cromática. 

a recorrência de algo parecido, que é a presença de listas 
de cores com uma relação de significados para cada uma. 
Essas listas, com frequência, são discutíveis por diversos 
motivos a seguir. 
Em primeiro lugar, nota-se que, com muita frequência, os 
autores dessas listas não apresentam qualquer embasa
mento empírico e/ou bibliográfico para as afirmações apre
sentadas. É certo que muitos livros não têm cunho acadê
mico e a falta de embasamento é às vezes até recomendada 
por alguns para não "cansar" o leitor. Acredita-se aqui que é 
mais "cansativo" ler tanta informação das quais não se sabe 
o grau de veracidade. A respeito da literatura sobre cor, o 
especialista em emblemas, cores e códigos sociais Michel 
Pastoureau, também diretor de estudos e titular da cadeira 
de história da simbólica ocidental da Sorbonne afirma: 

"As publicações sobre cor são inumeráveis, mas 
muitas vezes decepcionantes. Nomeadamente as 
publicações recentes, que pretendem estudar a 
psicologia ou a simbólica das cores. Trata-se de 
uma literatura frequentemente esoterizante, que faz 
malabarismos com o tempo e espaço, que procura 
arquétipos ou uma 'verdade' transcultural da cor, 
e portanto sem qualquer interesse, nem para o 
investigador nem para o público." (PASTOUREAU, 
1997, p. 169). 

"LISTAS" DE SIGNIFICADOS 
DAS CORES 
Nas publicações sobre cores, nota-se um fenômeno recor
rente, remetendo a uma tentativa universalista de categori
zação dos significados das cores. No que tange à aplicação 
das cores ao marketing, embalagens e vendas, encontra-se 

Em segundo lugar, geralmente as listas de significados de 
cores são restritas, pois referem-se a categorias amplas. Por 
exemplo, o significado do "azul". Ocorre que o matiz azul 
pode variar de um azul turquesa externamente refrescante 
até um azul da prússia, profundo e misterioso, MAHNKE 
(1996) apresenta um motivo para isso, afirmando que, infe
lizmente, os autores, ao falarem sobre psicologia das cores, 
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podem apenas citar generalidades, pois é impossível cobrir 
todas as situações, caso a caso. 
Terceiro, essas listas costumam misturar aspectos de as
sociação psicológica com aspectos emotivos, simbólicos e 
culturais. Por associação psicológica entende-se a associa
ção que um ser humano faz de uma cor a partir de algum 
elemento da natureza que possui a mesma cor, conforme 
HERRNSTEIN e BORING (1965). 
Cabe aqui uma nota referente ao papel que as cores na 
natureza exercem na experiência da cor e nos consequen
tes simbolismos e rituais, que é reafirmado por MAHNKE 
(1996), citando o psicólogo RIEDEL (1991). Para a mesma 
argumentação, MAHNKE (1996) ainda cita experimentos 
psicológicos independentes dos autores Frieling, Pfister, 
Lüscher, Stefanescu-Goanga, que compararam o simbolis
mo das cores em diferentes culturas; todos evidenciaram o 
simbolismo ritual como sendo baseado nas cores da natu
reza. 

Quarto, as listas de significados de cores raramente con
sideram contextos onde cada cor é aplicada, e com quais 
contrastes presentes. Faz-se aqui uma reiteração às teorias 
de Albers e Itten: ambos teóricos enfatizando a relatividade 
da cor, a importância dos contrastes e o fato de que a cor 
sempre interage com seu redor, teorias essas amplamente 
abordadas na seção Org. 
Quinto motivo: ao fazer uma análise comparativa de diferen
tes listas, encontra-se elementos contraditórios. Uma mes
ma cor significando questões opostas. 
Sexto e o fator mais relevante para o presente estudo com 
relação a essas listas: geralmente misturam aspectos da va
riável Org com aspectos da variável Int. O grande problema 
com essa mistura, e tese aqui, é que assim não é possível 
saber o que pode ser considerado generalizável para a es

pécie humana (e portanto considerado um princípio de de
sign) e o que não pode ser considerado generalizável pois é 
necessariamente variável. 
A seguir exemplificaremos alguns elementos dessas listas 
propostas, no caso do branco, conforme proposto por FA
RINA (2006). Reitera-se que não pretende-se aqui desme
recer os esforços de Farina ou outros autores em questão; 
todos eles apresentaram contribuições muito significativas; 
ocorre que simplesmente partiram de vertentes diferentes 
da aqui proposta baseada no estudo científico da percep
ção cromática. 
Antes de iniciar sua lista, Farina apresenta uma afirmação 
que chama a atenção: "Entretanto, os psicólogos e agentes 
culturais estão de comum acordo quando atribuem certos 
significados a determinadas cores que são básicas para 
qualquer indivíduo que viva dentro da nossa cultura" (FA
RINA, 2006, pág. 96). Postam-se aqui diversas questões: a 
qual cultura referem-se quando afirmam "nossa"? Quem 
são os agentes culturais e psicólogos? Quando entraram em 
acordo? De que maneira entraram em acordo? Quais são 
as evidências científicas para esse acordo? Essas questões 
pairam na mente do leitor ao continuar na mesma página e 
encontrar outra frase: "Mas, desde a Antiguidade, o homem 
tem dado um significado psicológico às cores e, a rigor, não 
tem havido diferença interpretativa no decorrer dos tempos" 
(Idem). É curioso, uma vez que as possibilidades interpre
tativas do microcosmo da psique humana não costumam 
entrar em acordo com muita facilidade. Não estariam os au
tores querendo afirmar "leis" onde elas não podem existir? 
(CSILLAG, 2008). 

Um ponto forte da lista de Farina é sua categorização em 
associação material e associação afetiva, A associação ma
terial refere-se à associação psicológica citada acima. Um 
problema reside, entretanto, no fato de que o que ele chama 
de associação material estende-se para elementos culturais, 
não somente os da natureza. 
Por exemplo, o autor discorre sobre o branco, afirmando: 

"Por um lado, é a cor do leite ou da neve, indicia 
neutralidade, pureza, vida quando associada à 
alimentação (leite), limpeza, castidade, liberdade, 
criatividade; por outro lado, distante de significar 
simplesmente paz, o branco representa a adição 
de todos os comprimentos de onda, tomando-se 
a mais intensa e irritante cor do espectro. Remete 
também a algo incorpóreo, a cor dos fantasmas e 
dos espíritos." (FARINA, 2006, P. 97). 
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Note-se nestas afirmações a presença da variável Org, 
quando o autor faz referência a comprimentos de ondas 
que irritam o olho (sem embasamento) misturados com 
aspectos de associação psicológica (leite) e aspectos 
culturais elaborados a partir de codificações sígnicas 
(neutralidade, paz) e com aspectos isentos de cientifi-
cismo (fantasmas e espíritos), 

A POÉTICA DA COR 
LICHTENSTEIN (1993) apresenta algumas considera
ções a respeito do que denominou como "a eloquência 
da cor". A autora afirma que a cor sempre estabeleceu 
uma tensão sobre todas as teorias da representação, 
sendo que ela é o componente da representação que 
escapa à hegemonia da linguagem. Para ela, a cor é a 
pura expressividade de uma visibilidade silenciosa que 

constitui a imagem. A autora enfatiza a impotência das 
palavras para explicar a cor e as emoções que ela pro
voca, argumentando que as categorias da racionalidade 
nunca podem captar adequadamente a cor. 
LICHTENSTEIN (idem) traça um paralelo da cor com a 
retórica e a eloquência corporal, lembrando que a elo
quência ciceroneana deu a uma ação corporal, à voz e 
ao gesto uma tensão à retórica. A retórica não poderia 
legitimar uma eloquência expressada pela imagem de 
um corpo que fica silencioso para oferecer-se sem pa
lavras aos olhos de seu público. O corpo encarna a pre
sença real, traduz afetos e manifesta poderes. Na pintu
ra (e imagética), a cor tem a mesma relação ao desenho 
que o corpo tem ao discurso na retórica; o mesmo local 
desconfortável que a metafísica platônica designou ao 
visível e às imagens. 

IMPORTÂNCIA DOS FENÔMENOS 
ORG PARA A COMPREENSÃO DE FUN
DAMENTOS DE COMUNICAÇÃO VISU
AL CROMÁTICA GENERALIZÁVEIS 
Um argumento justificador da importância dos fenôme
nos Org para a compreensão de princípios de comunica
ção visual generalizáveis reside no fato de que V3 somen
te pode ser determinada pelo espectro de possibilidades 
proposto por V2. Para ilustrar isso, veja-se as figuras 2 e 
3. A figura 2 apresenta linhas em uma composição es
tática, enquanto que a figura 3 apresenta uma composi
ção dinâmica, ambas elaboradas a partir de princípios 
clássicos de linguagem visual, segundo KEPES (1995 
[1944]), ARNHEIM (1966, 1969, 1997 [1954],), MUNARI 
(2000 [1968]), OSTROWER (1983), SCOTT (1979), GO
MES, (2000), WONG (1993) e DONDIS (1999). Cada uma 

das duas composições pode ser interpretada a partir de 
conotações positivas ou negativas. Por exemplo, a com
posição estática (Fig. 2) poderia ser interpretada como 
tediosa (negativa) ou serena (positiva). A composição di
nâmica (Fig. 3), poderia ser interpretada como confusa 
(negativa) ou alegre (positiva). 
O caráter estático e o dinâmico de cada esquema compo-
sitivo está relacionado com os processos organizativos do 
cérebro (V2), e as interpretações das composições como 
serena ou alegre são interpretações subjetivas (V3). Ago
ra, o aspecto importante dessa discussão é apontar que 
a composição da Figura 2 provavelmente não seria per
cebida como alegre nem a composição da Figura 3 seria 
percebida como serena. Isso é relevante no sentido de 
evidenciar a importância de V2 nos ensino de princípios 
básicos de linguagem visual aplicados a design, 



Este argumento refere-se a questões de forma, a seguir 
serão apresentados argumentos cromáticos. Um deles 
refere-se ao fato de que a importância de diferenciar 
aspectos da percepção cromática que são general
izáveis (Org) de aspectos não generalizáveis (Int) para 
a produção e análise de imagens é vital e esbarra em 

questões sígnicas que às vezes são consideradas er
roneamente como certezas, Isso pode ser visualizado 
com a representação de um cubo, conforme mostrado 
na Figura 4. De acordo com ITTEN (1979), a maneira 
como percebemos valores tonais varia de acordo com a 
tonalidade do fundo. Afigura 5 mostra esse princípio, no 
qual pode-se ver que no fundo preto a tonalidade mais 
clara avança perceptivamente e o mais escuro recua. O 
oposto ocorre com o fundo branco, e isto é devido aos 
contrastes tonais, Esses contrastes e os efeitos espaci
ais percebidos podem ser classificados como V2 (Org); 
qualquer um, vindo de qualquer cultura, com qualquer 
conhecimento prévio, veria da mesma maneira. 
Entretanto, ao ver-se a representação de um cubo con
forme mostrado na Figura 4, essa não pode ser gener
alizada a todos os seres humanos (e normalmente é!), 
pois essa imagem somente poderia ser percebida como 
um cubo por pessoas que já tivessem visto um cubo (ou 
similar) antes em suas vidas. Obviamente, é um elemento 
muito presente na vida humana diária, mas esse fato não 
deve confundir nossas percepções. A compreensão de
sta imagem como um cubo é uma compreensão semi
ótica e portanto classificada como V3 (Int). Somente uma 
situação extrema como a vivida por Kaspar Hauser, ao 
viver em um sótão preso por 18 anos no filme de Werner 
Herzog poderia demonstrar isso. Kaspar Hauser, ao ser 
libertado, entrou em choque extremo com a realidade do 
mundo exterior e sua percepção era muito diferente de 
pessoas convivendo com o mundo exterior. Faltava a Kas
par os códigos sígnicos normalmente conhecidos para 
compreender o mundo (BLIKSTEIN, 1983). 
Enfatizando essa questão, separando-se os três valores 
tonais usados na Figura 4 (vide Figura 6), pode-se ver que 
o tom mais escuro é aquele que perceptivamente avan
ça, de acordo com os princípios de ITTEN (1979). Mas, 
como pode-se ver, o tom mais escuro não é o utilizado na 
posição frontal do cubo na Figura 4. Para utilizar tons mais 
precisos de maneira a se obter uma espacialidade do 
cubo deve-se usar os tons conforme exemplo na Figura 
7A. As Figuras 7B e 7C também poderiam representar o 
cubo signicamente, mas em 7A tem-se um efeito espacial 
melhor, considerando-se o fundo branco. 
Assim, de toda a literatura consultada, encontrou-se 
que, no que tange aos aspectos de percepção cromáti
ca, são os contrastes cromáticos que referem-se aos 
fenômenos Org da percepção. Conforme ALBERS 



(1974) já afirmara, "a cor é o meio mais relativo de todos 
na comunicação visual". São as interações das cores, 
mediante os contrastes cromáticos, que determinam 
as bases da percepção cromática. Atualmente, com 
os recentes conhecimentos de neurologia e fisiologia 
do cérebro, temos condições de comprovar cientifica
mente o que artistas como Albers e outros começaram 
a relatar intuitivamente. E agora temos o privilégio de 
poder ainda ampliar esses estudos e suas aplicações 
para a comunicação visual. 

Text Box
Fonte: Estudos ESPM, São Paulo, p. 43-52, jan. 2010.




