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RESUMO 
 
A pesquisa se baseia em estudar a teoria da cor sob o aspecto físico e os 

aspectos culturais e simbólicos. Foi investigado o conceito de cor e como ele se aplica ao 

preto, branco e transparente. Realizou-se experimentos com o disco de Newton, testes 

com lanternas e papel celofane, que são da cor-luz. Para demonstrar a teoria do cor-

pigmento, foram produzidos pigmentos naturais e as misturas do círculo cromático. Um 

questionário foi aplicado nas turmas do Ensino Fundamental II sobre a psicologia das 

cores para buscar compreender o comportamento humano em relação à elas. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Desde muito tempo, o ser humano vem se perguntando sobre a origem do 

fenômeno das cores. Ao passar do tempo, as teorias vem aumentando devido às dúvidas, 

de muitos filósofos, sobre aspectos físicos, culturais, e simbólicos da cor. Esta pesquisa 

originou-se  dessas dúvidas de antigamente, e também, de reflexões atuais, baseadas em 

como nós nos vestimos, nos expressamos. 

Há diferença entre cor-luz e cor-pigmento: A cor-luz é toda cor formada pela 

emissão direta da luz, como televisão, monitores e lanternas. E já a cor-pigmento é a cor 

das tintas, isto é, a cor refletida por um objeto, que o ser humano percebe. Ambos os 



 

sistemas (cor-luz e cor-pigmento) possuem cores primárias, que podem ser misturadas. 

No entanto, são cores distintas, e o efeito entre elas é diferente. 

Além do aspecto físico também existe o aspecto simbólico, que tem sido 

explorado por diversas culturas, desde que a humanidade passou a estabelecer relações 

simbólicas. Sabe-se que a cor age enquanto facilitador do processo de entendimento e 

assimilação de símbolos. Portanto, o colorido exerce extraordinário efeito nas sociedades, 

em decorrência de seu papel secular de comunicar e transmitir mensagens. Sendo assim, 

é principalmente através da cor que o homem identifica o universo ao seu redor e é por 

esse  motivo que a mesma é alvo constante de estudos e levantamentos. 

Muitos teóricos compreendem a cor em uma relação comparativa, a chamada 

harmonia cromática. Ela ocorre, em sua maioria, quando as cores se combinam por 

contraste ou por semelhança. Com os estudos sobre harmonia, visa-se comprovar a 

capacidade efetiva das cores de modificarem a percepção sobre determinada imagem e, 

consequentemente, medir a influência de ambos sobre o homem.  

 

OBJETIVO  

 

Objetivo geral: 

- Estudar a teoria da cor sob o aspecto físico e os aspectos culturais e 

simbólicos. 

Objetivos específicos (se houver):  

- Compreender as diferenças entre cor-luz e cor-pigmento;  

- Verificar se todo material é composto por uma cor; 

- Investigar o efeito psicológico das cores; 

- Descobrir a relação entre o conforto térmico das roupas e as cores; 

 

PROBLEMA E JUSTIFICATIVA  

Segundo Silveira (2015), “a cor seria o resultado da ação da luz sobre os olhos, 

primeiramente” (SILVEIRA, p.18). Portanto, de início, devemos estudar a relação da cor 

com a visão e a diferença entre o que se chamou de cor-pigmento e a cor-luz. A relação 

da cor com a luz e a sua relação com diversos suportes existentes despertaram algumas 

provocações que poderão ser respondidas, ao longo da pesquisa, como: tudo tem cor, ou 

seja, a cor é uma propriedade do objeto? Existe algo que não tenha cor, como, por 



 

exemplo, os vidros e transparências? O branco e o preto são cores, ou a mera ausência e 

presença  de cor? Se estivermos em um cômodo inteiramente iluminado por uma luz 

colorida (vermelha, por exemplo), não conseguimos diferenciar a cor dos objetos? Isaac 

Newton, Leonardo da Vinci, Goethe são alguns dos interlocutores escolhidos para estas 

discussões.  

Ainda no aspecto físico da cor, é possível abordar a capacidade que a cor tem de 

alterar a temperatura dos objetos e das roupas. Afinal, muitos estudos de arquitetura 

dedicaram-se a pesquisar a influência das cores no ganho térmico de ambientes.  

Mas a cor não pode ser resumida a seus aspectos somente físicos. A percepção 

das cores está relacionada também a aspectos sociais e psicológicos.  Assim, iremos 

trabalhar a psicologia das cores, por exemplo: por que gostamos da cor verde? Por que 

dizem que a cor laranja dá mais fome? As cores influenciam o nosso consumo?  

 

METODOLOGIA  

Uma das dúvidas norteadoras é se todos os objetos contém cor. Especialmente, 

objetos preto, branco e transparente. Em um questionário aplicado aos alunos do colégio 

Interativa, foi possível constatar opiniões diferentes sobre o conceito das cores, e a 

qualidade de preto branco e transparente. A teoria aponta que o preto não é bem uma cor 

e sim uma ausência dela, sua aparência indica a privação da luz. Já o branco provém das 

cores-luz, simultaneamente, por isso representa o vazio e a claridade. 

 Para comprovar a teoria da cor-luz e da cor-pigmento, foram feitos testes com 

lanternas e tintas, sintéticas e naturais. Os experimentos de Newton, como o disco e o 

prisma também foram feitos, para constatar a aplicabilidade e a validade de sua teoria. 

Materiais utilizados para comprovar a teoria da cor-luz: 



 

 

Fig.1: papel celofane nas cores: amarelo, verde, azul e vermelho, tesoura, lanternas e elásticos. 

Fonte: a autora. 

 

Sobre a cor-luz, foram feitos testes com lanternas e papéis celofane para verificar 

sobre a mistura das cores primárias. Ainda sobre este tema, pretende-se realizar, na 

prática, experimentos com o prisma de Newton e o disco cromático. 

 

Fig.2: Disco de Newton. Fonte: a autora. 

 

Até o momento, foi confeccionado o disco cromático e, em breve, será testado em 

um motor para verificar se há a mistura óptica de tons. 



 

 Para alguns testes da cor-pigmento foram utilizados alguns pigmentos naturais: 

flores, páprica, açafrão e folhas.  

 

Fig.3: Pigmentos naturais utilizados nos experimentos: flor, açafrão, páprica e folha de limão.  

Fonte: a autora. 

 

O açafrão foi diluído em um pouco de água, e após virar uma pasta, foi adicionado 

cola branca. Já a flor rosa arroxeada, foram maceradas as pétalas até soltar uma tinta, a 

ideia era testar a tinta pura, e a tinta da flor com cola e água. A folha de limão o processo 

foi um pouco diferente, adicionei a folha com água no liquidificador Por final a páprica, que 

foi o mesmo processo do açafrão. 

Todas essas tintas naturais foram testadas com desenhos para ver a qualidade 

delas, após, foi feita uma comparação entre as tintas industriais e naturais, e o teste da 

comparação será no círculo cromático. 

A teoria das cores-pigmento foi testada, também, reproduzindo o círculo cromático 

de Johannes Itten e o modelo de síntese subtrativa de cores opacas. Para alcançar todas 

as cores e tons, foram utilizadas somente as cores primárias, conforme a figura a seguir. 

 



 

 

Fig.4: folha A4 180g/m, Tinta Gouache, marca Talens, 16ml, cores: Amarelo, Ciano, Magenta. 

Fonte: a autora. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A primeira parte dos experimentos refere-se às cores-pigmentos, tanto aquelas de 

fabricação natural quanto de fabricação artificial.   

O açafrão foi diluído em um pouco de água, e após virar uma pasta, foi adicionado 

cola branca.  

 

Fig.5: Tinta de açafrão sobre papel. Fonte: a autora. 

 

Já a flor rosa arroxeada, foram maceradas as pétalas até soltar uma tinta. Foram 

realizados testes com a tinta pura, e com a tinta da flor misturada com com cola e água.  



 

 

Fig.6: Tinta de flor sobre papel. Fonte: a autora. 

 

Resultado maceração da flor rosa arroxeado: o resultado dela pura foi: ela 

aplicada mas após alguns segundos já oxida, e com cola e água oxida também, mas é 

mais demorado. 

A tinta extraída da folha de limão passou por um processo de liquefação, a folha 

foi batida com água no liquidificador. 

 

Fig.7: tinta de folha de limão sobre papel. Fonte: a autora. 

 

Resultado da folha de limão: então ficou com pedaços de folha a tinta. e mais 

triturou toda a folha, 

Por final, a tinta com páprica, foi obtida pelo mesmo processo do açafrão, a 

diluição em água.  



 

 

Fig.8:tinta com pigmento de páprica Fonte: a autora. 

 

Para reproduzir com tintas artificiais os experimentos de mistura de cores, foram 

utilizadas somente tintas guache, nas cores primárias.  

 

Fig.9: Mistura de cores subtrativas, guache sobre papel. Fonte: a autora. 

 

Nota-se que da mistura das cores azul ciano e magenta formou-se o violeta. Na 

sobreposição do azul ciano e amarelo formou-se o verde. E a mistura do magenta e 

amarelo formou-se o alaranjado. Portanto, a teoria da mistura subtrativa das cores 

primárias opacas foi satisfatoriamente comprovada. 

Para comprovar a qualidade das tintas e a replicabilidade do círculo cromático de 

Itten, as misturas foram realizadas passo a passo.Como as tintas são bem densas, com 

um conta gotas, foi medida a água até chegar em uma textura consistente para podermos 

aplicar no papel.  Ao todo foram utilizadas 7 gotas de água para chegar a consistência 

desejada. 



 

 

Fig.9: Círculo cromático com cores primárias, secundárias e terciárias. Fonte: a autora. 

 

Sobre os resultados obtidos da mistura de cor-luz. 

A teoria aponta que as cores-luz se misturam de forma diferente das cores 

pigmentos. o modelo de cores-luz admite como cores geratrizes (primárias) o vermelho, 

verde e azul-violetado (RGB). Como secundárias: ciano, magenta e amarelo. A junção 

das cores totaliza o branco.  

 

Fig.10: Mistura subtrativa de cor-luz. 

 

Para alcançar cada cor primária, foram sobrepostas, duas a duas, as cores 

disponíveis, por meio de lanternas cobertas por papel celofane colorido. 

A expectativa, portanto, era atingir os resultados acima.  



 

 

 

Fig.11: foto da realização do experimento.  

 

Mistura de Amarelo esverdeado (12 folhas de papel celofane) com Vermelho (4 

folhas de papel celofane) 

 

  

Fig.12: Resultado da mistura de amarelo com vermelho 

 

A mistura com amarelo e vermelho não atingiu o resultado esperado, pois quando 

as lanternas se juntaram ficou branco e não uma mistura das cores. 

Azul: 12 folhas de papel celofane Verde: 12 folhas de papel celofane 

 



 

 

Fig.13: Mistura de azul com verde  

 

A mistura de azul e verde atingiu o resultado esperado, a mistura ficou um ciano, 

e os dois se posicionaram bem.  

Verde: 2 folhas de papel celofane Vermelho: 4 folhas de papel celofane 

 

Fig.14:  mistura de vermelho e verde 

 

Mesmo com o excesso de papel celofane vermelho, o verde não apareceu diante 

vários papéis vermelhos, então chegamos a um resultado negativo. 

Azul: 12 folhas de papel celofane Vermelho: 4 folhas de papel celofane 



 

 

Fig.15: Mistura de vermelho e azul 

 

Como o verde não funcionou diante o vermelho então azul não era de se esperar, 

mas neste utilizamos 12 folhas de azul, mas mesmo assim não funcionou.  

Análise do questionário. 

Muito dos alunos, como esperado, responderam que consideram o branco 

transparente como uma cor, e um exemplo do nosso questionário foi como as pessoas 

consideravam a cor como conceito de paz, e disseram o branco também como já 

esperado.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Bom, sobre o preto, brancos transparente, chegamos no resultado que o preto 

não é bem uma cor, e sim uma ausência dela, que indica a privação da luz. Já o branco 

ele é todas as cores-luz juntas, por isso o aspecto de vazio e claridade, e o transparente, 

através de pesquisas chegamos a conclusão que não. 
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