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RESUMO 
 

 
Ciência e Arte são dois conceitos que mudaram muito ao longo da história, 

sobretudo, em decorrência da própria evolução cultural vivida pela humanidade. A 

Ciência, em seu estágio primitivo, como sinônimo de conhecimento, antecedeu a 

Arte, todavia, segundo sua concepção atual, em razão da proposta do Método, por 

Francis Bacon, é algo recente em comparação ao tempo de existência do ser 

humano na Terra. E, nesse sentido, a Arte antecedeu a Ciência, pois desde o seu 

princípio ela sempre se configurou como tal, não obstante as várias formas com as 

quais se apresentou, por isso, por diversas vezes menciona-se Artes ao invés de 

Arte. No rol das Ciências, agrupadas em Ciências Naturais e Ciências Humanas, 

destaca-se a Física, que mesmo no estágio primitivo das ciências, referiu-se sempre 

à Natureza como um todo, justificando sua própria etimologia – Física, do Grego, 

Physis – que significa Natureza e, deste modo, de acordo com os registros 

disponíveis, acompanha as Artes desde a Pré-história. Neste contexto, o presente 

trabalho, que apresenta um breve histórico da evolução da percepção e da 

reprodução das cores pelo homem, tem como principal atributo um estudo do 

conceito de cor, como pigmento e como luz, tendo a Física como alicerce, de acordo 

com o ramo de conhecimentos denominado Óptica. A partir de uma pesquisa 

bibliográfica, de experiências do autor e de outros especialistas, tanto nas Artes 

como nas Ciências em Geral, proporcionou-se uma ampla abordagem das Artes e 

da Física, em termos da interdisciplinaridade que se verifica entre o tema Cor e os 

conceitos físicos da Óptica, como um dos ramos desta ciência. Os registros 

utilizados são fundamentados por obras ainda existentes, desde o tempo das 

pinturas rupestres até a contemporaneidade, em seus diversos processos, incluindo 

objetos tridimensionais, como esculturas, dentre outros. Esta fundamentação inclui 

também a bibliografia, documentos localizados em museus, espaços culturais e 

bibliotecas, bem como depoimentos de pesquisadores, em função de seus 

respectivos trabalhos. Contempla-se ainda a evolução de algumas técnicas de 

reprodução de cores, tanto na Arte Pictórica, com o uso de pigmentos, como na 

iluminação de ambientes, produção de vidros incolores e coloridos e a Arte 

Fotográfica, Cinematográfica e Digital, a partir de fontes de luz, em suas diversas 

formas de obtenção e de algumas aplicações. 

Palavras chave: Arte; Ciência; Cor; Física; Óptica. 
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ABSTRACT 
 
 

 

Science and Art are two concepts that have been greatly evolved throughout history, 

mainly due to cultural evolution experienced by humanity itself. Science, in its 

primitive stage, as synonymous of knowledge, preceded the Arts. However, 

according to its current concept considered as a result of the proposed method, by 

Francis Bacon, it is a recent phenomenon when compared to the period of human 

existence on Earth. Thus, Art preceded Science, because from its beginning it 

always configured as such, despite the different ways in which it has been presented. 

This is why the term Arts is used instead of Art. Among the Sciences, separated as 

Natural Sciences and Humanities, Physics stands out, even in the primitive stage of 

science, always referred to Nature as a whole, justifying its etymology — Physics, the 

Greek Physis — that means Nature and, according to available records, developed 

with the Arts since prehistory. In this context, this work, which presents a brief history 

of the evolution of perception and color reproduction by man, has as main attribute a 

study of the concept of color, pigment and light as taking Physics as a foundation, 

according to the branch of knowledge called Optics. From a literature search, the 

author’s and other expert’s experiences, both in Arts and in Science in General, an 

approach of Arts and Physics is presented, in terms of interdisciplinarity that exists 

between the color theme and concepts of physical optics, as one of the branches of 

this science. Records used are based on works that still exist, such as cave paintings 

and paintings in other processes, frescoes and sculptures, as well as the 

bibliography, documents preserved in museums, libraries and cultural venues, and 

statements from researchers, due to their own works. It was also included in this 

compilation the development of some technics of color reproduction, both in pictorial 

art, using pigments, as in architectural lightening projects, fabrication of transparent 

and colored glasses and at photographic, cinematographic and digital arts from light 

sources, in its different ways of generation and applications. 

 

Key-words: Art; Science; Color; Physics; Optics 
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INTRODUÇÃO 

 

 Ao se desenvolver qualquer trabalho que envolva o ser humano, tem-

se por base o sujeito atingido e beneficiado. 

 Particularmente no que diz respeito a um grupo social ou, de forma 

abrangente, uma cultura com identidade reconhecida, os elementos de estudo 

podem ser muitos. E, diante das dificuldades de se reunir todos esses elementos 

num só projeto de pesquisa, o presente trabalho limitou-se a um estudo das cores, 

sua importância no desenvolvimento cultural de determinados grupos sociais, 

assimilação de conceitos, reprodução e evolução de técnicas e processos para essa 

reprodução, tanto sob o ponto de vista técnico científico, como nas Artes Visuais. 

 A Humanidade, por muito tempo, desenvolveu-se sobre o 

conhecimento empírico, todavia, é certo também de que o conhecimento adquirido 

pelas pessoas foi legado às suas sucessivas gerações, dando ao longo do tempo 

subsídios, tanto para a antiga Filosofia, como para as modernas Ciências. Jean 

Rosmorduc (1983) em seu livro intitulado De Tales a Einstein – História da Física e 

da Química, afirma que como toda a criação humana, qualquer ciência é um produto 

social. Portanto, ela se deve a indivíduos que trabalham numa dada sociedade, que 

dispõem de certas condições de existência e de determinados meios (intelectuais e 

materiais) de investigação, e que pensam no âmbito da mentalidade dominante da 

sua época. 

 O ser humano surgiu e vem se desenvolvendo sem considerar 

inicialmente qualquer especificidade. A organização do conhecimento e, 

posteriormente, dos ensinamentos desenvolveu-se ao longo do tempo. 

 Todavia, Demétrio Delizoicov (2002) pondera que é consensual e 

inquestionável a necessidade de um sujeito que ensina ter domínio satisfatório de 

teorias e possíveis vinculações com as tecnologias, deixando claro também que isso 

apenas não basta.  

 Esta plenitude infere o conceito de interdisciplinaridade, pois, se a 

humanidade surgiu interdisciplinar e depois se encaminhou com especificidades e 

especialidades, se torna cada vez mais evidente que conteúdos independentes são 

limitados, não constituem plenitude do saber, mas fragmentos de conhecimentos. 
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 No entanto, a forma de transmissão de conhecimento utilizada hoje não 

é igual à de outras épocas no passado. Os conhecimentos legados às sucessivas 

gerações de grupos sociais e mesmo de povos maiores foram deixados de 

diferentes maneiras, como a tradição oral, por exemplo. 

 Olga Pombo (2004) reitera o pensamento de que a ciência moderna se 

constituiu pela adoção da metodologia analítica proposta por Galileo  

Galilei1 e René Descartes2. Desta forma, a partir do desenvolvimento do método, 

seguiu-se a fragmentação do conhecimento, com o suposto propósito de que, após 

o domínio destes fragmentos, recompor-se-ia o todo. 

 

A necessidade de interdisciplinaridade na produção do conhecimento 

funda-se no caráter dialético da realidade social que é, ao mesmo 

tempo, una e diversa e na natureza intersubjetiva de sua apreensão. 

O caráter uno e diverso da realidade social nos impõe distinguir os 

limites reais dos sujeitos que investigam os limites do objeto 

investigado. Delimitar um objeto para a investigação não é fragmentá-

lo, ou limitá-lo arbitrariamente. (Gaudêncio Frigotto - apud JANTSCH 

e BIANCHETTI, 1999, p.27) 

 

As Ciências são estudadas atualmente sob a observação de 

características próprias, que serviram de base para sua denominação. 

De acordo com estas características, as Ciências Modernas são 

genericamente classificadas em dois grandes grupos, denominados Ciências 

Naturais, ou Ciências da Natureza, e Ciências Humanas ou, de forma simplificada, 

Humanidades. Paralelamente, discute-se a situação da Matemática, que, vista como 

uma Linguagem Universal, permeia tanto as Ciências Humanas, como as Naturais. 

                                            
1 Galileo, Galilei: Pensador, Físico e Matemático italiano nascido em 1564, na cidade de Pisa, faleceu 
em Firenze, no ano de 1642. Com diversos e destacados trabalhos que deixou, é considerado o 
criador do Método Experimental, que proporcionaria uma revolução no comportamento dos que 
estudavam os fenômenos naturais, a partir do século XVI. 
2 Descartes, René: Filósofo e Matemático francês nascido em 1596, na cidade de La Haye, província 
de Touraine, faleceu em Estocolmo – Suécia, no ano de 1650. Deixou importante legado de trabalhos 
matemáticos, dentre os quais, conceitos que embasariam a Geometria Analítica. Foi um filósofo com 
ideias inovadoras para sua época e discutiu sobre o Método. 
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Entretanto, esta abordagem, além de não ser rígida, tanto na 

classificação, quanto nas características especificas, também é relativamente 

recente, se for considerado o tempo de existência do Universo Físico, ou mesmo o 

da própria humanidade na Terra. Esta interpretação se difundiu no decorrer do 

século XX, a partir do “surgimento” de novas ciências, que somente foram assim 

chamadas, depois de se ter a certeza da observância ao Método Científico, proposto 

por Francis Bacon3 e Descartes, nos séculos XVI e XVII. 

Segundo Gibert (1982), baseando-se em dados obtidos a partir de 

estudos desenvolvidos em Física, chegou-se a conclusão de que o Universo Físico 

conhecido tem entre 10 e 15 milhões de anos e que a Terra também estaria nesta 

avaliação.  Como o tempo estimado de existência do ser humano na Terra é de até 

200 mil anos, os registros mais confiáveis, raramente com mais de 10 mil anos, 

podem ser considerados recentes, quando se faz esta comparação de “idades”. 

 Partindo-se desses registros, que compõem documentos respeitados 

no meio acadêmico e científico, conclui-se que as ciências, entendidas sob a 

concepção do Método Científico são extremamente recentes, todavia, entendidas a 

partir da análise etimológica, infere-se que elas surgiram juntamente com o homem 

na Terra. 

 Quanto à Arte, tendo em vista que o tempo conhecido como Pré-

história tem limites cronológicos estabelecidos por definição, por historiadores na 

literatura, delimita-se seu início a partir dos registros mais antigos conhecidos, que, 

segundo Argan (2003), datam do final do período Paleolítico, aproximadamente 

10000 a.C.. 

Não obstante estas interpretações, o presente trabalho contempla a 

evolução4 do pensamento científico e da Arte, especificamente com a evolução da 

                                            
3 Bacon, Francis: Filósofo e político inglês nascido em 1561, na cidade de Londres, faleceu nessa 
mesma cidade no ano de 1626. Seu trabalho de destaque apresentou discussões sobre o Empirismo 
e o Método Científico. 
4 Evolução: Segundo o Dicionário Aurélio, é o processo lento e contínuo de transformação, 
especialmente aquele em que certas características ou elementos, a princípio simples, parciais ou 
indistintos, tornam-se mais complexos, mais completos ou mais pronunciados. Ou, o processo que, 
segundo certas teorias, determina o surgimento de novos elementos socioculturais (técnicas, formas 
de organização social, crenças, costumes, conhecimentos, etc.), mais complexos e diferenciados, 
como resultado de adaptações e modificações contínuas e progressivas de elementos anteriores, 
mais simples. 
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utilização das cores, a partir do período histórico denominado Antiguidade Clássica5, 

adotado, conforme Bandinelli (2008), aproximadamente depois do século VIII a.C, 

com o “surgimento” da poesia grega de Homero6. 

Considerando-se que é a partir desta época que datam os registros 

mais confiáveis das atividades de grande influência na cultura ocidental, incluindo-se 

o desenvolvimento da Matemática e o da Física Antiga, a pesquisa desenvolvida 

envolveu também a utilização das cores na Arte neste mesmo período. 

Locqueneux (1989) cita uma afirmação feita inclusive por outros 

autores, reiterando que a Física Antiga era parte da Filosofia, mais precisamente da 

Filosofia Natural, cujo destaque era o próprio mundo Físico – a Natureza7. Além 

disso, a Filosofia também inseria nas suas preocupações a cidade e o indivíduo. 

Assim, esta Física buscava os princípios que permitiriam apreender 

simultaneamente a ordem estabelecida e a sucessão dos seres. Sua ideia era a de 

que o homem engendra o homem – A Natureza é a organização interna de cada ser, 

ela é também o conjunto de todos os seres que compõem o Universo organizado, o 

Cosmo. 

 Abordando-se a Arte, verifica-se que o pensamento grego, 

caracterizado por Aristóteles8, sugeria um perfeito equilíbrio entre o ser humano e a 

Natureza. Segundo Rosmorduc (1983), Aristóteles destacava que o primeiro estágio 

é o da família ( – oikía), o segundo é a aldeia ( - koinè) e o terceiro, a 

cidade ( - polis). Para Aristóteles, o que existe na realidade toma forma ou é 

definido na consciência humana. 

 Embora aparentemente sistematizada, a vida na cultura grega sugeria 

a busca do ideal, a perfeita liberdade Natural. Por isso os embates com a cultura 

                                            
5 Antiguidade Clássica: Intervalo de tempo da História compreendido entre os séculos VIII a.C e        
V d.C.  
6 Homero: Suposto poeta épico grego, de identidade controversa, a quem se atribui tradicionalmente 
a autoria dos poemas Ilíada e Odisseia, com conteúdos mitológicos. Segundo algumas fontes, teria 
vivido no século IX a.C, embora outros registros históricos sugiram o século XII a.C. 
7 Natureza: Do Latim, Natura, representa o conjunto de tudo o que existe e se conhece, incluindo-se 
seres vivos, animais e vegetais, toda a constituição da Terra e de demais astros visíveis e não 
visíveis. Originalmente inclui também os sentimentos e todas as reações humanas. 
8 Aristóteles: Filósofo e Pensador Grego nascido em 384 a.C, na cidade de Estagira, faleceu em 
Atenas, no ano 322 a.C. Discípulo de Platão, é conhecido também por Aristóteles de Estagira. Suas 
ideias influenciaram durante muito tempo outros pensadores da Antiguidade e Idade Média, 
orientando-os ao enunciado de alguns conceitos acerca do comportamento físico humano e de 
fenômenos da Natureza. 
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persa, que representava o derradeiro despotismo asiático, e que apontava ainda 

para uma ameaça à liberdade de consciência. Nesse aspecto, a Arte e 

especialmente aquela desenvolvida com a pintura representativa de seres e objetos, 

que permite reconhecer suas formas pelos seus observadores, conhecida por Arte 

Figurativa, era concebida como o mais puro e perfeito dos fenômenos naturais, 

revelando na clareza de suas formas o modelo ideal da Natureza. 

 Sob o ponto de vista filosófico, a Arte teria uma função ativa, pois 

estaria aliada ao pensamento dos filósofos e à inspiração poética, na busca da 

verdade que estaria “dentro” das coisas. 

 A cultura grega, tomada a partir do século VIII a.C, que influenciaria 

fortemente desde a Antiguidade não somente o ocidente, mas, indiretamente em 

longo prazo, quase que todas as culturas atuais, abrangeu praticamente todas as 

áreas do conhecimento, tendo como suporte a Filosofia Natural9. 

 Simultaneamente, porém, com muitas intervenções, a Matemática 

representou significativa importância, uma vez que não se estava ditando somente 

uma linguagem universal, mas também sua aplicação. Rosmorduc (1983) cita 

também que, desde os estágios mais primitivos, a Matemática representou atos de 

sobrevivência em diversas culturas, como a Egípcia desde o quarto milênio antes de 

Cristo, a Chinesa, a partir do terceiro milênio, e a Indiana, depois do segundo 

milênio.  

Quando se aborda a cultura grega, portanto, deve-se relevar o fato de 

que esta é herdeira de outras culturas que a precederam e que foram influenciadas 

por essas culturas mais antigas. O Conhecimento grego, do século XII a.C até o 

século III a.C, ou a “ciência” grega, decorreu das culturas Micênica e Dórica, que 

ocuparam a região desde o século XV a.C, e prosseguiu, então com características 

que passaram a identificá-la especificamente.  

O desenvolvimento da Geometria10, desde Tales11 e Pitágoras12, 

passando, sobretudo, por Euclides13, proporcionou tanto o desenvolvimento da 

                                            
9 Filosofia Natural: Ramo da Filosofia Antiga no qual se abordava o estudo e explicações de 
fenômenos naturais, sem a utilização do Método Científico, ainda desconhecido na época. 
10 Geometria: Ramo da Matemática originalmente desenvolvido para descrever as “medidas da 
Terra”. Atualmente refere-se ao conjunto de estudos do espaço, envolvendo formas e medidas. 
11 Tales: Filósofo e Matemático Grego nascido no final do século VII a.C, na cidade de Mileto, faleceu 
nessa mesma cidade, nos meados do séc. VI a.C. Prestou significativa contribuição no 
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Física Antiga, da Astronomia e suas aplicações, como também, de certa forma, da 

Arte, que, a partir destes conhecimentos, se aprofundaram e diversificaram. 

 Apesar de não se ter atualmente quantidade desejável de exemplares 

da pintura grega, os registros literários e as poucas peças encontradas dão 

informações de sua qualidade. 

 Se por um lado, tradicionalmente se evidencia a escultura grega, 

devido a obras ainda existentes, a pintura não foi menos importante nesta cultura. A 

função social do pintor era evidente nas obras expostas em ornamentos de edifícios 

públicos ou mesmo em ambientes restritos. 

 Ressalta-se que, mesmo sob forte influência grega, a cultura romana 

deixaria suas características nas culturas modernas e contemporâneas. Por isso, 

destaca-se neste trabalho o intercâmbio cultural da pintura entre algumas 

sociedades. E mostra-se também que a própria arte romana, por exemplo, 

independentemente do legado grego, foi significativamente mesclada com a Arte 

Etrusca e de outras regiões centrais da Europa e Médio Oriente, inclusive na 

concepção das cores. 

 Verificou-se que após esta etapa, em face da difusão do Cristianismo, 

e particularmente nas culturas mediterrâneas, houve paulatinamente um 

redirecionamento de objetivos e, consequentemente, de estilos nas ações sociais, 

quer nas “Ciências”, como na Arte. 

 No capítulo 1 deste trabalho mostrar-se-á que o ser humano tem 

sensações inerentes a ele e que as mesmas não são manifestações recentes, são 

características próprias que o acompanham desde a sua existência e que 

possibilitaram e continuam possibilitando o desenvolvimento de suas percepções e 

ideias. Tal fato é constatado por meio dos registros históricos contidos na bibliografia 

                                                                                                                                        
desenvolvimento da Geometria, figurando entre os nomes de maior destaque da História da 
Matemática. É conhecido também por Tales de Mileto. 
12 Pitágoras: Filósofo e Matemático Grego nascido por volta do ano 570 a.C, na cidade de Samos, 
faleceu em Metaponto, no início do séc. V a.C. Desenvolveu relevantes estudos de Geometria, 
estabeleceu a primeira escala musical de que se tem registro e teria deixado uma sequência de 
ensinamentos de caráter filosófico e de mística cultuada. Passou um tempo de sua vida na cidade de 
Crotone, localizada no sudeste da península itálica. É conhecido também por Pitágoras de Samos. 
13 Euclides: Matemático, possivelmente de origem grega, viveu do ano 360 a.C ao ano 295 a.C, na 
cidade de Alexandria, norte do Egito. De formação platônica, deixou respeitado legado para a 
Geometria, cujos conceitos continuam sendo utilizados ainda hoje. É apelidado de o “Pai da 
Matemática” e conhecido também por Euclides de Alexandria. 



26 
 

utilizada e estudos de Psicologia e de Medicina com distinguida participação no 

desenvolvimento de temas ligados ao comportamento social do homem. 

 Delimitando-se também a evolução do pensamento científico e da Arte 

na Idade Média14, têm-se nesta etapa da história inúmeras mostras de evidentes 

mudanças de atitudes sociais. Desde o início clandestino do Cristianismo, passando 

pelo seu reconhecimento oficial no mundo romano e culminando com a forte e 

abrangente presença em quase toda a Europa e Oriente Médio, durante o Medievo, 

observaram-se marcantes mudanças e novos estilos na Arte de uma maneira geral. 

 Mesmo sob rigorosa vigilância da Igreja Católica sobre o 

comportamento social e do cerceamento a possíveis interferências de novos 

pensamentos científicos à doutrina e respectivos dogmas, ocorreram nesta época 

mudanças que culminariam com o movimento conhecido por Renascimento das 

Artes e a chamada Revolução Cultural e Científica do século XVI. 

 Se não ocorreram mudanças bruscas, sobretudo nas “ciências”, a Arte 

teve certamente grande avanço, inclusive devido ao desenvolvimento de novas 

técnicas de pintura e escultura. Este desenvolvimento está contemplado nos 

Capítulos 2 e 3, com uma visão interdisciplinar entre a Óptica15, como ramo de 

estudo da Física, e a Arte da pintura, uma vez que a interlocução entre sujeitos 

oriundos de diversos meios culturais implicaram num sinergismo daqueles que se 

encontravam numa mesma realidade, tanto social, como política. 

 Enfatizando-se o tema abordado, com especial atenção para o 

desenvolvimento conceitual da Luz16, mostra-se também no capítulo 1 que foram 

vários os modelos sugeridos para se ter uma “verdade” sobre o assunto. E, no caso 

específico da Arte, estas concepções tiveram interferência marcante. 

 Nas atividades didáticas e de pesquisa experimental, a Física é 

tradicionalmente abordada nos chamados ramos, como, por exemplo, a Mecânica, a 

Termodinâmica, a Óptica, a Acústica, a Eletricidade, dentre outros. Estes ramos se 

                                            
14 Idade Média, Medievo, Idade Medieval ou Era Medieval: Denominação do intervalo de tempo 
compreendido, aproximadamente, entre o final do século V da era Cristã (476 d.C), fim do Império 
Romano do Ocidente, e meados do século XV (1453 d.C), com a queda de Constantinopla – fim do 
Império Bizantino. 
15 Óptica: Ramo da Física, por meio da qual se estudam os fenômenos da Natureza relacionados com 
a Luz. 
16 Luz: Designação atual do conceito primitivo de “Luz Visível”. Corresponde à faixa do espectro 
eletromagnético compreendida entre os comprimentos de onda de 4. 10 – 7m e 7. 10 – 7m. As ondas 
eletromagnéticas deste intervalo são percebidas pelo olho humano e permitem o sentido da visão. 
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desenvolveram praticamente de forma natural, devido ao conhecimento acumulado, 

com especificidade de assuntos e combinação de características fenomenológicas. 

 No que concerne à pesquisa, neste trabalho, reafirma-se que o ramo 

da Física enaltecido, sem a desvalorização dos demais, foi a Óptica, pois é dele que 

se “extraem” os conceitos enfatizados na temática proposta. A Óptica é o ramo da 

Física no qual se estuda a Luz e divide-se em Óptica Geométrica e Óptica Física. 

 Das diversas interpretações propostas para a natureza da Luz, 

destacam-se o modelo pitagórico, que dizia ser a luz constituída de partículas de 

formato tetraédrico e o dos atomistas, que reiteravam o conceito material da luz, 

porém, com partículas esféricas, constituídas de átomos de fogo. Para os atomistas 

a natureza seguia o modelo de Empédocles17, cuja constituição seria de Terra, 

Água, Ar e Fogo. A Luz era integrante do Fogo. 

 Entretanto, estes modelos não tratavam da propagação da luz. O 

modelo que contemplava simultaneamente natureza e propagação da luz era o de 

Aristóteles de Estagira. Segundo ele, a luz proviria dos olhos, em forma de raios 

(visuais), que se propagariam em linha reta. 

 De acordo com Rosmorduc (1983), a interpretação aristotélica incluía 

também uma comparação da propagação da luz com a do som, sugerindo que 

ambos se propagariam da mesma forma, sendo o som através de relações 

numéricas e a luz através de relações das cores – as cores “mais agradáveis”. 

 O conceito de raio visual, ou raio luminoso18, foi aprimorado por 

Euclides de Alexandria, com o desenvolvimento da Geometria e, embora com 

ressalvas, continua a ser utilizado até hoje em situações nas quais são desprezíveis 

os efeitos relativísticos abordados em Física Moderna e na Teoria da Relatividade 

estabelecida por Albert Einstein19. 

                                            
17 Empédocles: Filósofo, médico, político e escritor grego, viveu durante o século V a.C, na cidade de 
Akragas, hoje Agrigento, localizada na ilha da Sicília, na época pertencente à região conhecida por 
Magna Grécia e atualmente território italiano. Participou da vida política de sua região e deixou 
conceitos acerca da Physis (Natureza em Grego) e de medicina. É conhecido também por 
Empédocles de Akragas. 
18 Raio Luminoso ou Raio Visual: Modelo geométrico criado por Euclides de Alexandria, no século      
III a.C, para representar a direção de propagação da luz.  
19 Einstein, Albert: Físico, de origem judaica, nasceu na cidade alemã de Ulm, em 1879, e faleceu na 
cidade de Princeton, EUA, em 1955. Considerado um dos maiores cientistas de todos os tempos, 
destacou-se com diversos trabalhos originais na Física, especialmente a Teoria da Relatividade. 
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 Com relação às causas e aos efeitos das cores, Guaydier (1972) afirma 

que até o século XVII não havia consenso. Todas as suposições se baseavam em 

causas externas para a ocorrência das cores. A luz em si seria incolor. A primeira 

explicação, baseada no método experimental, que fixava a natureza das cores foi 

dada por Isaac Newton20 e é a aceita atualmente.  

Segundo Alberti (1999), com várias técnicas, alicerçadas em tradições 

de legados culturais, as cores foram obtidas pela combinação de materiais. Por isso, 

nos Capítulo 2 e 3 mostram-se suas concepções, que resultaram na reprodução e 

na interpretação de que as mesmas se deviam a causas externas. 

 Os estudos atuais desenvolvidos em Física e em Química, que dão 

suporte às modernas técnicas de obtenção de cores, se norteiam por dois conceitos 

de cor21: a cor luz e a cor pigmento. Porém, o conceito que prevalece para o efeito 

das cores e sua percepção é o do efeito ondulatório, que está pormenorizado no 

capítulo 2. 

 Com base nestes conceitos, o presente trabalho trata da 

interdisciplinaridade entre Física e Arte, de forma particular entre a Óptica e a 

reprodução de cores, mostrando algumas técnicas, sua evolução, em função da 

realidade vivida nas respectivas épocas abordadas, e sua importância na cultura 

atual.  

 Um ponto importante, relevado na pesquisa, é a percepção dos efeitos 

ópticos, em todos os seus detalhes. Para tanto, tornou-se necessária a 

fundamentação científica, encontrada na evolução dos estudos da Fisiologia 

Humana, abordada no capítulo 1.  

 Tortora (2006) afirma que as diversas percepções do ser humano, 

como as cores, por exemplo, são devidas em parte a aspectos culturais, mas, 

também a aspectos fisiológicos. O sujeito que produz ou reproduz uma cor o faz 

com certo objetivo, alicerçado em heranças culturais, sua própria percepção e, por 

vezes, no destinatário da mensagem. Entretanto, todos esses fatores decorrem de 

                                            
20 Newton, Isaac: Filósofo, Matemático e Físico inglês nascido em 1643, na cidade de Woolsthorpe, 
faleceu em Londres, no ano de 1727. Seu legado é entendido como de continuidade ao deixado por 
Galileo Galilei. 
21 Cor: efeito óptico percebido pela visão humana decorrente da recepção da luz pelo olho e 
interpretada por meio do sistema nervoso. 
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efeitos que envolvem características do meio ambiente, portanto, características 

físicas, como iluminação, temperatura e umidade, por exemplo. 

 Isto justifica em parte a importância de determinadas informações, seja 

para o sujeito preocupado com as Ciências, como com a Arte, enfatizando-se tanto 

os conceitos científicos, como também a mensagem que o autor pretende passar. 

 

Entender o fenômeno cromático exige abertura para as contribuições 

da Física da Luz, da Óptica, da Fisiologia, da Neurologia, da Química, 

da Psicologia, da Matemática, da Antropologia, da Sociologia, da 

História, etc. Nenhuma ciência tem invalidado as contribuições das 

outras, embora também não tenha havido comunicação eficiente 

entre elas para a compreensão mais aprofundada do fenômeno da 

cor. (GUIMARÃES, L., 2004, p. 105). 

 

Em face dos diferentes conceitos de luz registrados na história da 

humanidade, o conceito de cor, por consequência, também mudou. Por isso, 

tomando-se a concepção de Alberti (1999) de que as cores são elementos das 

Artes, como as Artes Plásticas, a Fotografia, o Cinema e a obtenção de imagens por 

meios eletromagnéticos, a pesquisa foi desenvolvida com estudo específico da 

evolução das formas de reprodução das cores sob o aspecto científico. 

 

Na história das ideias estéticas, a hegemonia do conceito de imitação 

constitui a principal homenagem que as Artes e a Teoria podem ter 

prestado à Filosofia. Nada indica, aliás, que a Filosofia tenha jamais 

entendido o alcance deste elogio. Depreciado por Platão e reabilitado 

por Aristóteles, o conceito de imitação foi constantemente examinado 

e redefinido em função do desenvolvimento das Artes e das Teorias. 

Ainda que conceba o conceito de Arte em um sentido muito amplo, a 

frase de Aristóteles – “A Arte imita a Natureza” – foi para a Teoria da 

Arte uma espécie de fiat lux, um princípio inabalável na prática da 

pintura até muito recentemente. (Jean-Francois Groulier, apud 

LICHTENSTEIN, J., 2004, p. 9). 

 

 A imitação da natureza feita pelo homem incluiu e continua incluindo, 

de forma marcante, sua manifestação artística e, independentemente da cultura, tal 
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manifestação resulta na cópia de elementos naturais. Para tanto, tornou-se 

necessário a obtenção de recursos que possibilitam reproduzir cores, sugerindo 

assim o problema aqui tratado: a reprodução das cores. Desta forma, se 

desenvolveu a pintura, com uma evolução lenta, porém, geralmente atrelada à 

cultura local. 

 Diversos registros históricos inferem que as cores eram motivo de 

admiração e encantamento, por isso, no Capítulo 1 mostrar-se-á que sua 

reprodução cada vez mais fiel aos motivos naturais configurou-se não só em 

desafio, como também uma realização. 

 Rousseau (1999), em sua obra “A Linguagem das cores”, referenda 

este pensamento, citando os arquétipos22 que basearam a escola Junguiana23. 

Considerando esta concepção das cores, e particularmente da pintura, 

chegou-se ao desenvolvimento da fotografia, tratada no Capítulo 4. 

 

  “As cores nos parecem signos de alcance universal. Elas nos 

conduzirão à noção platônica das ideias (imagens) ou, se preferirmos 

o vocabulário aristotélico, aos arquétipos sobre os quais a escola de  

C. G. Jung fundou uma ciência da Alma inteiramente nova. As cores 

se referem aos arquétipos que se tornam, ao mesmo tempo, a  

essência do Vermelho, do Azul, etc. e os complexos “universais” 

válidos para o mundo psíquico, o qual se confunde, em sua 

infraestrutura, com o mundo físico, prolongando-o, exprimindo-o.” 

(ROUSSEAU, R. L., 1999, p. 14). 

 

 Inicialmente em tonalidades de cinza, popularmente conhecido por 

“branco e preto”, a fotografia representou uma interface entre a imagem fixa e a 

imagem móvel, a pintura e o cinema. 

 Daí resultou o objeto de pesquisa proposto no projeto deste trabalho, 

em que os conceitos de cor luz e cor pigmento se configuram como elementos 

                                            
22 Arquétipo: Modelo de seres criados. Segundo C. G. Jung, arquétipos são imagens psíquicas do 
inconsciente coletivo, que são patrimônio comum a toda a humanidade. 
23 Escola Junguiana: refere-se a Carl Gustav Jung, médico psiquiatra suíço nascido em 1875 e 
falecido em 1961. É considerado o criador da Psicologia Analítica. 
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básicos na reprodução de imagens, desde a pintura e até as imagens digitais, 

conforme tratado no capítulo 4. 

 Ressalta-se que ao se abordar a pintura, necessariamente se trabalhou 

com sua origem e posteriores evoluções, chegando-se até outras formas de 

obtenção das cores. E, com relação à Fotografia e ao Cinema, estende-se a 

temática, passando-se pela Fotografia e o Cinema Colorido, chegando-se ao estudo 

das imagens digitais, obtidas por meios eletrônicos. 

Por meio de pesquisa bibliográfica acompanhou-se o desenvolvimento 

da pintura desde a Antiguidade, observando-se que a mesma foi em diversos 

momentos uma forma de linguagem, utilizando-se para tanto a reprodução de cores, 

que eram obtidas com materiais naturais. A reprodução de objetos, pessoas e 

demais componentes da Natureza passou a representar uma forma de registro que 

seria deixada às gerações posteriores, como se pode ver, por exemplo, na figura 1, 

uma pintura, cuja estimativa de tempo é da ordem de 18 000 anos, encontrada nas 

grutas de Lascaux24, no sudoeste da França. 

 

 
 

Figura 1 – Bisões policromáticos – Gruta de Lascaux  
– França – 3,20 m x 2,34 m – Argan, p.48 (2003) – 16 000 a.C 

 

 
 

A evolução das formas de reprodução veio acompanhada do 

desenvolvimento de técnicas que proporcionaram a obtenção de substâncias para 

serem utilizadas como matéria prima na produção de tintas, que permitiram atingir o 

                                            
24 Lascaux: Conjunto de grutas, que contêm pinturas rupestres bem preservadas, localizado na região 
de Périgueux, sudoeste da França. 
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objetivo de se conseguir a imagem fiel ao pensamento do reprodutor. E, com o 

surgimento da Fotografia, da Cinematografia, Televisão e as modernas Imagens 

Digitais, a Física, com seus conceitos de Óptica, que ajudam a entender a cor luz, 

tem significativa relevância. 

Em seguida, como resultado de uma pesquisa exploratória 

constataram-se características próprias do ser humano que, independentemente da 

época de sua história, foram preservadas. E isto se deve a propriedades fisiológicas 

do corpo. Tais características foram referendadas por literatura específica, inclusive 

interdisciplinar, como por exemplo, a obra de Luciano Guimarães (2004), mostrando 

que, mesmo com um pequeno espaço amostral, tais características não se 

restringem a um pequeno grupo, mas, estendem-se a todas as pessoas. 

Assim, por meio desta pesquisa, verificou-se de forma destacada a 

importância de conceitos de Óptica na Arte, que como conceitos de uma ciência 

natural, os mesmos muitas vezes estarão inseridos no contexto, podendo passar até 

despercebidos e serem assimilados de várias formas, inclusive empiricamente.  

O presente trabalho partiu da hipótese de que as características de 

quem produz Arte ou de quem faz Ciência são discutíveis diante dos aspectos 

culturais do meio em que vive o sujeito. Todavia, quaisquer que sejam as 

características socioculturais e o contexto no qual se insere este sujeito, o mesmo 

deve possuir conhecimentos que superam os aspectos técnicos e que abrangem 

suficientemente os princípios científicos. 

Tais princípios são os norteadores dos próprios conceitos artísticos, 

importantes como subsídios fundamentais para a inovação. 

Assim, o sujeito com este perfil desempenha sua atividade não 

somente como um reprodutor, mas, sobretudo, como criador e inovador. 

Especificamente na obtenção de cores, por ser necessária a 

atualização diante da tecnologia moderna, quem faz Arte poderá ser conhecedor de 

princípios físicos e particularmente da Óptica, não obstante o meio utilizado para 

adquirir esse conhecimento, de forma científica, empírica ou até no Senso Comum. 

Verificou-se que, independentemente do método, a capacidade de 

distinção entre os conceitos de cor pigmento e cor luz levou o ser humano da pintura 



33 
 

rupestre até as imagens digitais, passando por várias etapas, apesar de esta 

evolução ter levado milênios para ocorrer. 

A percepção de luz e particularmente a de cor é inerente ao ser 

humano, independentemente de seu nível de conhecimento e discernimento de Arte 

e de Ciência. A concepção de luz e de cor por parte de um observador pode ocorrer 

apenas em nível perceptivo, mesmo sem a existência de uma base teórica. 

Independentemente da base cultural que referencia uma crença, o ser 

humano manifesta seus sensos25 naturalmente. 

 Ver, ouvir, tocar, cheirar e degustar são manifestações que levam o 

indivíduo a perceber a natureza da qual é integrante. 

 A expressão Physis (φύσις), do idioma grego, traduzida por Natura 

pelos romanos, carrega um significado muito profundo para a humanidade. A priori a 

Natureza representa o Universo em sua plenitude, o todo. Gibert (1982) diz que 

desvendar a Natureza é sentir-se dominador, possuidor e administrador deste todo. 

 Dentre as manifestações de poder que o homem apresenta, uma delas 

é o da possibilidade de imitar elementos da Natureza. Ou de tentar imitá-la. E 

quando isto não é possível, busca-se uma adequação. Exemplos que podem ser 

citados são os atos de voar e nadar. 

 Embora não consiga voar, como as aves, ou nadar, como peixes ou 

outros animais, desenvolveram-se mecanismos que permitiram o deslocamento pelo 

ar ou pela água. 

Segundo Sjoberg (1970), a fixação de uma população deveu-se à 

necessidade de abrigar-se com segurança, não obstante o tempo que fosse 

necessário. E isto levou à criação de aldeias e cidades. 

 No início houve a ocupação de cavernas, imitando-se o comportamento 

de animais que se encontram na Natureza. Todavia, em face do aumento da 

população, a quantidade de cavernas deixou de ser suficiente, inclusive seu espaço 

já não era mais satisfatório, por isso, o homem não só teve de imitar a caverna, 

criando outros abrigos, como também construir recintos mais adequados às suas 

necessidades. Inclusive as roupas, feitas com folhas de árvores ou peles de animais, 

                                            
25 Senso: Característica dos animais e, em particular, dos seres humanos de apreciar, julgar e 
entender uma informação recebida. 
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proporcionaram a adequação da humanidade à Natureza, podendo desta forma 

adaptar-se às condições climáticas e às intempéries.  

Outras demonstrações de poder sobre a Natureza foram a criação de 

ferramentas, meios de deslocamentos de grandes massas e de transporte e a 

produção controlada de alimentos.  

 Entretanto, percebeu-se que a vida não era somente uma superação 

de dificuldades físicas ou fisiológicas, como abrigo e alimentação, por exemplo, mas 

também satisfação emocional. A reprodução ou imitação de cores encontradas na 

Natureza, percebidas e apreciadas pelo homem, produziu bem estar e sentimento 

de realização. Por isso, este trabalho destaca a reprodução de elementos da 

Natureza em suas formas, e especificamente as cores e abstrações, mostrando que 

o ato da reprodução é precedido pela percepção, e seguido pela Percepção 

Criadora. 

 

A percepção criadora nos levou à conclusão de que o surgimento de 

uma experiência autêntica implica no restabelecimento de uma 

relação originária da existência humana e do mundo, capaz de 

restabelecer novamente o sentido potencial e germinativo do qual 

nasce a totalidade de significados possíveis e sobre aqueles que 

fundamentam o desenvolvimento da sensibilidade, a presença de 

algo, a reflexão e a contemplação de tudo o que é abrangido por esta 

relação primordial e importante. (OÑATIVIA, 0. V.,  1977, p. 23). 

 

 Portanto, as cores também são percepções do homem, explicadas 

inclusive como ilusórias. Não é possível confirmar que a percepção de “um 

vermelho” por um indivíduo é a mesma para outro. Entretanto, é possível ter dois 

indivíduos que identifiquem o “mesmo vermelho”, distinguindo-o dentre outros. 

Assim, uma vez percebida a cor e desejada sua reprodução, busca-se o meio para 

atingir-se o objetivo. 

 Argan (2003) apresenta registros de que a partir da Pré-história26 o 

homem tenta reproduzir formas naturais por meio de formas gráficas, incluindo 

                                            
26 Pré-história: Denominação do intervalo de tempo da História que antecede a criação da escrita, 
pelo homem. Observada até, aproximadamente, 4000 a.C.. 
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cores. A suposta técnica utilizada nesta etapa do conhecimento da humanidade, 

obtida empiricamente, se sustentou pelo conceito hoje denominado Cor Pigmento. 

Esta concepção transmitiu-se durante quase todo o tempo e, sobre ela, chegou-se à 

obtenção de diversas cores, utilizadas para diversos fins, incluindo-se as Artes. 

 Desde a pré-história, passando-se pela Antiguidade27 e Idade Média, 

as cores estudadas e reproduzidas eram todas baseadas no conceito físico antigo 

de luz. Havendo grandes conflitos sobre o que é realmente a luz. 

 Hooper (1999) cita que Galileo Galilei e Isaac Newton desenvolveram 

diversos trabalhos sobre a luz e Newton, em particular, demonstrou inclusive a 

existência de um espectro contínuo que pode ser obtido a partir da luz natural, por 

ele denominada branca. Assim, o branco seria a mistura de todas as cores.  

No dia-a-dia, este espectro pode ser visualizado no efeito conhecido 

por Arco Iris, embora Newton tenha demonstrado o fato por meio de uma atividade 

experimental, com o uso de um prisma reto, de base triangular, constituído de 

material transparente e homogêneo, como se vê na figura 2, conhecido 

didaticamente, como Prisma Óptico. 

 

 
Figura 2 – Dispersão da luz, com o uso de um Prisma Óptico. 

      do autor - 2012 

 

Contemporâneo de Galileo e de Newton, Christiaan Huygens28 (1629 – 

1695), deixou um trabalho científico que referencia o estudo da Óptica, sem, 

                                            
27 Antiguidade: Denominação do intervalo de tempo compreendido, aproximadamente, entre a criação 
da escrita, por volta de 4000 a.C, e o fim do Império Romano do Ocidente, no final do século V d.C 
(476 d.C). 
28 Huygens, Christiaan: Físico, Matemático e Astrônomo holandês, nascido em 1629, na cidade de 
Haya, faleceu nessa mesma cidade, no ano de 1695. Pesquisador dos movimentos de planetas, 
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contudo, na época, enriquecê-lo o suficiente para ficar registrado como 

revolucionário. Este trabalho consistiu na formulação de um modelo ondulatório para 

a luz, semelhante ao proposto para o som. 

 Hoje, entretanto, embora se tenha também um modelo ondulatório para 

a luz, sua natureza física é bem diferente. Trata-se de um modelo conhecido por 

onda eletromagnética, discutido no Capítulo 2, enquanto o de Huygens era de uma 

onda mecânica. 

 Com o avanço da Física, através dos trabalhos de Michael Faraday29 e 

James Clerk Maxwell30, e a descoberta das ondas eletromagnéticas por Heinrich 

Rudolf Hertz31, o conceito de luz atingiu o estágio que se configura hoje. Daí a 

possibilidade do estudo das cores como resultado de combinações de pigmentos, 

assim, um conceito químico, e das cores como luz, pertencendo a um intervalo do 

espectro eletromagnético, dentro do chamado “luz visível”, ou simplesmente luz.  

Convém mencionar, no entanto, que, embora essas observações 

sejam importantes, como citado anteriormente, este trabalho norteia-se pela 

interdisciplinaridade entre Física e Arte, e de forma particular entre a Óptica e a 

reprodução de cores. E os resultados obtidos são específicos para o estabelecimento 

de conceitos, uma vez que suas etapas se baseiam no Método Científico.  

Para Severino (2008), o Método Científico é o elemento fundamental 

do processo do conhecimento realizado pela Ciência para diferenciá-la não só do 

Senso Comum, como também das outras formas de expressão da subjetividade 

humana, como a Filosofia, a Arte e a Religião. Todavia, destacando-se o fato de que 

as Ciências Naturais e as Ciências Humanas possuem diferenças significativas no 

                                                                                                                                        
deixou também importantes trabalhos em Óptica, destacando resultados de estudo sobre a 
propagação da luz em diferentes meios materiais e sobre as cores. 
29 Faraday, Michael: Físico Inglês, nasceu em Newington, no ano de 1791, e faleceu em 1867, no 
antigo palácio real conhecido por Hampton Court, nas proximidades de Londres. Seu legado científico 
é centrado nos estudos de Eletricidade e Eletromagnetismo, que permitiram grande avanço nesses 
ramos da Física e outros ramos da ciência, tecnologia e engenharia.   
30 Maxwell, James Clerk: Físico e matemático britânico, nasceu em Edimburgo, capital da Escócia, 
em 1831 e faleceu em Cambridge, no ano de 1879. Maxwell notabilizou-se pelos aprofundados 
estudos em Eletricidade, Eletromagnetismo e Óptica, e tem distinguida importância na Física Teórica 
até os dias atuais, por ter equacionado o Eletromagnetismo Clássico, tornando-o baseado 
praticamente em  quatro leis matemáticas conhecidas por Equações de Maxwell. 
31 Hertz, Heinrich Rudolf: Físico alemão, nasceu na cidade de Hamburgo em 1857 e faleceu em 
Bonn, no ano de 1894. Sua obra de maior destaque, que participaria diretamente com a revolução 
dos conceitos físicos no século XX, foi a descoberta das ondas eletromagnéticas, base da Óptica 
moderna. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Newington_(Surrey)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hampton_Court
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tocante à prática da investigação científica, decorrem diversidades epistemológicas, 

que levam a enfoques diferentes diante dos objetivos ou eventuais destaques. 

 Ressalta-se, no entanto, que, não obstante os objetivos do trabalho 

realizado e, de acordo com Eco (1989), independentemente de se querer uma Tese 

Teórica32 ou uma Tese Experimental33, o mesmo foi precedido de uma Pesquisa 

Bibliográfica. 

 Severino (2008) diz que a pesquisa bibliográfica é aquela realizada a 

partir de registros disponíveis, decorrentes de pesquisas anteriores, publicadas em 

livros, revistas, teses ou outros textos impressos. 

Desta forma, desenvolveu-se inicialmente uma pesquisa bibliográfica 

que, além de possibilitar a fundamentação teórica, e contextualização histórica e 

filosófica, permitiu também a apuração da evolução dos conceitos científicos 

assimilados pela humanidade, bem como da Arte, e especialmente o conceito de cor 

e suas aplicações. 

 Como objeto conclusivo, acerca do estudo e reprodução de cores, por 

meio material, caracterizando a cor pigmento, e por meio eletromagnético, 

caracterizando a cor luz, a base foi uma pesquisa exploratória, com a delimitação do 

assunto, levantando-se informações, com consulta bibliográfica e por meio de 

entrevistas com especialistas. 

Por fim, seguiu-se uma pesquisa explicativa, com o objetivo de registrar 

e analisar os resultados obtidos na pesquisa exploratória, mediante comparações 

com os resultados decorrentes da observação de trabalhos e documentos que 

figuram em museus, bibliotecas e outros espaços culturais, como teatros e demais 

locais de exposição, referenciados na bibliografia consultada. 

 

 

 

                                            
32 Tese Teórica: É aquela que se propõe atacar um problema abstrato, que pode já ter sido ou não 
objeto de outras reflexões, como, por exemplo, o conceito de liberdade, a existência de Deus, o 
código genético, etc. (ECO, U., p. 11 - 1989) 
33 Tese Experimental: É aquela na qual se registram pesquisas de campo, fruto de longo trabalho de 
observação, dependendo, sobretudo, do assunto abordado, podendo-se desenvolver tanto em 
laboratórios, como em outros meios. (ECO, U., p. 77 - 1989) 
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Capítulo 1 –  COR – INFORMAÇÃO E LINGUAGEM 

 

 O objeto de estudo é a Cor e nesta etapa, em especial, a informação 

por meio da Cor. Diversos documentos históricos, citados na literatura consultada, 

mostram que o ser humano tem utilizado a cor como linguagem, numa informação, 

há muito tempo. E, como o período de estudo aqui abordado inicia-se no final do 

Paleolítico, as referências estão centradas a partir desta época. 

Dentre as diversas características do ser humano, que o diferenciam 

na Natureza, destaca-se sua capacidade de adequar a comunicação com seu 

semelhante. 

 A partir de informações recebidas por meio de seus órgãos dos 

sentidos, o homem percebe a Natureza como um todo e pormenoriza essas 

informações que recebe, de acordo com sua própria sensibilidade. 

 Embora todos os seres humanos considerados fisiologicamente 

normais apresentem comportamento genérico semelhante, existem fatores 

intrínsecos, particulares de cada indivíduo, devido ao que se denomina Sensação. 

 Segundo Tortora e Grabowski (2006), cada indivíduo tem suas próprias 

sensações, entendidas como a impressão física causada por um estímulo. E para 

que uma sensação ocorra são necessárias quatro condições: 

 - Estímulo ou alteração no ambiente, que ativa um receptor sensorial34. 

 - Conversão do estímulo em um pulso elétrico que se reproduz através 

do sistema nervoso. 

 - Condução do pulso elétrico ao encéfalo, ao longo de uma via nervosa. 

 - Integração dos sucessivos impulsos elétricos recebidos pelo encéfalo 

causando a sensação. 

 As sensações ocorrem a partir de estruturas associadas ao olfato, a 

visão, a audição, ao tato e a gustação, conhecidos como Sentidos Especiais, 

todavia, a partir destes, têm-se os chamados Sentidos Somáticos, como a 

temperatura, a dor, a pressão e as cores, por exemplo. 

                                            
34 Receptores sensoriais: Estruturas localizadas nos órgãos dos sentidos, constituídas de células 
nervosas e que consistem em receber um estímulo e transformá-lo em um impulso elétrico. 
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 Em face do objetivo específico do presente trabalho, a ênfase dada é 

na sensação da visão e mais especificamente no Sentido Somático da Cor. As 

sensações, por sua vez, ocorrem a partir de informações, as quais podem ser dadas 

de diversas formas, incluindo-se a informação proporcionada espontaneamente pela 

Natureza. 

 Desta forma, uma pessoa pode receber informações, tanto dirigidas ou 

provocadas, quanto acidentais ou inesperadas. 

 Por meio da visão, tem-se a sensação da Cor, que o presente trabalho 

tem como objeto de estudo e esta por sua vez é recebida por meio da visão como 

informação. Um indivíduo desprovido do sentido da visão não tem a informação da 

cor, uma vez que esta informação é recebida pelo órgão da visão na forma de Luz, 

cujo conceito será abordado, com maior detalhamento, a partir do Capítulo 2. 

 Levando-se em consideração aspectos históricos, associados às 

características fisiológicas do ser humano, verifica-se que a Cor, ou as cores, 

exercem estímulos que influenciam o receptor, permitindo-lhe diversas ações. 

 Com base em registros científicos e artísticos de respeito a pesquisa 

deste trabalho desenvolveu-se sob o ponto de vista da Física, particularmente na 

Óptica, com o conceito de Luz. E, como elemento da Arte, com o conceito de 

pigmento. Não obstante a dificuldade de se ter precisão sobre o tempo, a partir do 

qual o homem passou a apreciar as cores na Natureza, não se fez distinção se esta 

apreciação foi de forma serena ou um fascínio eventualmente despertado por algum 

detalhe estimulante.  

 Partindo-se do princípio de que o homem se sensibilizou com as cores 

há milênios, devido inicialmente à sua própria fisiologia, e acompanhando-se 

diversas obras por ele deixadas ao longo de sua existência na Terra, chega-se aos 

dias atuais com inúmeras possibilidades de análises. 

 Verificando-se que, especialmente a partir da segunda metade do 

século XX, houve significativo avanço do espaço das imagens sobre o espaço das 

palavras, e que estas imagens são desenvolvidas de várias formas, com o uso das 

cores, estas imagens passaram a ser utilizadas como fontes de informação e as 

cores, como sua linguagem. 
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 De acordo com Hans Beltin, apud Guimarães (2004), a imagem em si 

antecede a Arte. Antes da Arte, as imagens já se prestavam ao culto, às religiões e 

suas práticas. Desta forma, o uso da imagem e da cor tem implicações culturais, que 

vão além dos processos comunicativos meramente pragmáticos. 

 Reiterando-se a proposta da abordagem das cores no presente 

trabalho, releva-se a necessidade do conhecimento da natureza física das cores, 

que leva aos conceitos distintos de Cor Luz e Cor Pigmento. 

 A diversidade das cores é fato notório no Universo Humano, desde sua 

existência, porém, sua percepção, sensibilidade e sensação são discutíveis. 

 O ponto de partida, adotado no presente trabalho, deu-se, como citado 

anteriormente, com base na literatura atual e em particular na citação de Argan 

(2003), que considerou o final do período Paleolítico como o início do que poderia 

ser considerado Arte. Segundo registros mencionados por Argan (2003), a partir 

dessa época o homem já se preocupou em reproduzir imagens com o requinte de 

cores, apesar das inerentes dificuldades que possivelmente teve. 

 A partir de então, mesmo considerando-se uma lenta evolução, o 

homem passou a desenvolver técnicas de reprodução de cores, que lhe permitiram 

exprimir obras que pudessem traduzir tanto parte da Natureza que o cercava, quanto 

seus próprios sentimentos. 

 As cores não foram somente utilizadas em imagens reproduzidas, mas 

serviram como linguagem, na forma de mensagens explícitas e na composição de 

adereços. 

 Segundo Dondis (2007), no modo visual, diversos objetos ou imagens 

foram e continuam sendo utilizados para glorificar ou preservar a memória de 

pessoas ou de grupos de pessoas, tanto com alcance amplo, quanto específicas. 

Mas, as mesmas imagens podem muitas vezes transmitir informações, 

intencionalmente, com objetivos definidos, ou de forma indireta.  

De qualquer modo, constata-se que a Arte, particularmente as 

imagens, com múltiplas cores, ou mesmo com poucas, apresenta sempre uma 

informação, traduzindo-se, portanto em uma forma de linguagem.  
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 Atualmente, pode-se mencionar que as cores desempenham 

específicas funções, compreendendo sintaxes35 e relações taxionômicas36, com 

objetivo de organizar, chamar a atenção, destacar, criar planos de percepção e até 

de direcionar uma leitura, a exemplo do que ocorre na Gramática Clássica. 

 Luciano Guimarães (2003), em sua obra As Cores na Mídia, apresenta 

diversos exemplos de aplicações das cores nas mensagens em jornais e revistas. 

 Rigorosamente, pode-se dizer que as cores são infinitas e seus limites 

variam de acordo com a percepção do observador. 

 Em face dessa característica, como saber, por exemplo, até que ponto 

determinada cor é rosa e então passa a ser vermelho; ou então, até que ponto é 

vermelho e depois passa a ser bordô, é possível utilizar-se dessas incertezas para a 

transmissão de uma informação. 

  De acordo com Albers (2009) as cores podem ser utilizadas numa 

informação, como as letras numa mensagem escrita. Da mesma forma que se 

utilizam vários tipos de letras para se grafar uma mesma palavra, com seu 

significado específico, podem ser utilizadas várias cores para se transmitir uma 

mesma informação. 

 Entretanto, não se pode concluir que uma simples composição de 

cores seja necessariamente uma mensagem. No caso das letras que se combinam 

na formação de uma palavra, e as palavras que se combinam para a formação de 

uma mensagem, existe o Idioma, organizado em regras que orientam para se atingir 

o objetivo da mensagem. No caso do artista, que utiliza a pintura para transmitir sua 

informação, não existe especificamente um conceito equivalente a um Idioma. Em 

cada época e circunstâncias o artista desenvolveu formas próprias de organizar 

imagens, em função de seus objetivos. 

 Para justificar esse fato, poder-se-iam citar diversos exemplos, e 

alguns até contundentes, como o caso do Maneirismo37 verificado a partir do século 

                                            
35 Sintaxe: Na gramática, é entendida como a parte em que se estuda a disposição das palavras na 
frase e a das frases no discurso. 
36 Taxionômica ou Taxinômica: Relativo a Taxionomia ou Taxinomia, que significa Classificação da 
Palavra.  
37 Maneirismo e Maneirismo Acadêmico: O Maneirismo, assim denominado, por se originar do termo 
italiano Maniera, que significa maneira ou forma, pode ser entendido como um estilo desenvolvido, 
sobretudo, na pintura do início do século XVI, que dava novas formas às figuras representadas, 
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XVI, desenvolvido por artistas renascentista italianos, em que os traços da pintura 

seguem uma mesma ordem, sugerindo-se uma linguagem de movimento. Mas, 

mesmo nesse caso, a linguagem estaria no traço e não na composição das cores.  

O quadro de Tintoretto38, na figura 3, mostra esse modo de pintar como 

sugestão de movimento, conseguido pelo traço e pela combinação de cores. 

 

 

Figura 3 – Paraíso – Tintoretto – 1579 
Óleo sobre tela, 1,43 m x 3,62, exposto no museu do Louvre - Paris 

 

 Alguns autores sugerem que determinadas cores e suas tonalidades 

trariam alguma regra na mensagem. O vermelho, por exemplo, daria uma ideia de 

proximidade e qualquer azul, uma ideia de afastamento. Dustan (1982) diz que esse 

conceito não é de todo correto, pois, embora com diferentes tonalidades de azul se 

possa dar a ideia de profundidade, não se pode generalizar que o azul 

rigorosamente dá ideia de afastamento. E o mesmo ocorreria com outras cores.  

Desta forma, para o transmissor da informação atingir seu objetivo, e 

nesse caso, a informação com o uso de cores, desenvolveram-se ao longo da 

história da humanidade diversas formas de se obter a cor ou a tonalidade desejada. 

                                                                                                                                        
diferenciando-se do estilo renascentista da época. Pode ser entendido também como um rompimento 
com o estilo clássico da pintura renascentista. Chegou a ser, inclusive, repudiado pela própria Igreja 
Católica, por se julgar que as imagens ofendiam suas tradições. Um dos pintores censurados foi o 
italiano, nascido em Verona, Paolo Cagliari (1528-1588), que produzia figuras disformes em seus 
trabalhos.  
38 Tintoretto: Psudônimo de Jacopo Comin, também identificado por Jacopo Robusti, nascido 
provavelmente em Lucca, mas registrado em Veneza, no ano de 1519, faleceu nessa mesma cidade 
em 1594. Seu apelido deriva da ocupação profissional de seu pai, que trabalhava com tintura de 
seda. Tintoretto, como ficou conhecido, destacou-se na pintura, dentro do estilo Maneirista, mas 
passou a ser identificado principalmente como um dos precursores do Barroco. 
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Além disso, aliado a esse escopo, o homem continuava (e continua) buscando o 

segredo da Cor. O que era, ou o que é, realmente a Cor. 

 

1.1 – INFORMAÇÃO 

 

 Observando-se os sentidos do ser humano, conclui-se que os mesmos 

se prestam à sua interação com a Natureza. Contudo, não se pode negligenciar que 

estes, por sua vez, são os responsáveis também pela percepção dos diferentes 

fatos, acontecimentos e manifestações em geral. 

 Considerando-se que o indivíduo percebe e sente tais fatos, 

acontecimentos, etc., tal ocorrência é interpretada como uma informação por ele 

recebida. Assim, a percepção e o consequente sentimento são decorrentes de uma 

informação recebida. Não havendo informação, não há percepção e, não havendo 

percepção, não há sensação. 

 Segundo Guimarães (2004), Informação, do latim, informatione, é o 

processo de formação e educação por meio de instruções e ensinamentos recebidos 

e como resultado desse processo. 

 Todavia, esta concepção nos dias atuais é limitada. Hoje o conceito de 

informação é muito mais abrangente, pois outros fatores devem ser destacados, 

inclusive devido ao avanço das Ciências, Humanas e Naturais. 

  Embora os conceitos de percepção e de sensação possam ser 

estudados exclusivamente sob os aspectos fisiológicos, portanto, em Biologia ou em 

Medicina, deve-se relevar também que são elas as “interlocutoras” do ser humano 

com a Natureza, incluindo-se também o contexto social. Assim, estas podem ser 

estudadas também sob o aspecto físico e sociológico. 

 Do mesmo modo que um indivíduo recebe informações, também dá 

informações, voluntaria ou involuntariamente e a partir daí, cria-se a 

correspondência mútua entre o informante e o receptor, tendo como interlocutor a 

informação.  A fonte de informação é o Informante e quem recebe a informação é o 

Receptor. Informante e Receptor não subsistem separadamente. 
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 Como o ser humano não interage somente com seres vivos, mas 

também com o restante da Natureza, e considerando que, particularmente nesse 

caso, somente ele possui percepções e sensações, a Natureza como um todo se 

prestaria como uma fonte inesgotável de informações que o ser humano as 

receberia de acordo com suas características pessoais. Daí, reitera-se novamente a 

limitação da concepção antiga de Informação. 

 Nesse contexto, vê-se, portanto, que a informação pode ocorrer de 

várias maneiras. E, por meio de seus órgãos dos sentidos, o ser humano age tanto 

como informante e também como receptor. 

 Como a cor pode ser utilizada para enviar uma informação, 

consequentemente, servirá também na recepção dessa mesma informação. E isso 

não se aplica somente no campo da Arte, mas também em diversos ramos das 

Ciências Humanas e Ciências Naturais. 

 Na área das Comunicações Sociais, como Propaganda e Marketing, a 

informação por meio das cores tem sido cada vez mais utilizada, assim como em 

estudos do comportamento, com a chamada Psicologia das Cores. 

 Particularmente na Física, a informação por meio da cor é muito 

explorada, seja, por exemplo, no campo das Ciências dos Materiais, quando, pela 

cor que determinado corpo possui, pode-se determinar sua temperatura e saber até 

sua constituição, ou na Astronomia, quando, pela cor de uma estrela, diversas de 

suas características físicas podem ser conhecidas. Por meio de uma análise de 

cores é possível saber que material ou materiais constituem essa estrela, localizada 

a uma grande distância da Terra.  

Também na Botânica, as cores podem ser utilizadas como fontes de 

informações relevantes. Verificando-se a cor de uma folha, pode-se concluir se o 

vegetal ao qual pertence está morto ou não, e que problemas teria enfrentado. 

 Entretanto, as cores também são utilizadas nas informações sociais, 

externando diferentes sentimentos. Dondis (2007) afirma que, embora a cor não seja 

absolutamente necessária para a criação de mensagens visuais, por estar 

impregnada de informação, contribui muito quando é utilizada. 
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Uma composição cromática, como toda experiência visual, é 

dinâmica. As cores apresentam características de peso, distância e 

movimento que, combinadas à proporção e localização de formas, 

constroem uma informação complexa cuja totalidade provoca reações 

diversas no observador. (GUIMARÃES, L., 2004, p. 75) 

 

Desta forma, ao se analisar um trabalho que tem por base a utilização 

das cores, pode-se ter nele uma rica fonte de informações, como tempo, material 

utilizado, uma possível mensagem sentimental de caráter estritamente pessoal, ou 

então em nível social, uma manifestação artística, como também uma expressão de 

fé religiosa, dentre tantas outras possíveis. 

A informação é sempre decorrente de um pensamento, seja ele 

científico ou de natureza artística. O uso da cor como linguagem na informação 

somente será possível depois de se decidir por ela. Por isso, independentemente do 

fato de se ter uma composição de cores, obtidas por pigmentos, ou por meio da 

moderna tecnologia eletrônica, em que se explora a Cor Luz, o informante deverá ter 

domínio da forma de obtenção. Nesse momento, os conceitos de Ciência e Arte 

podem se confundir. 

Thomas Kuhn (1989) aborda com detalhes a ideia de como se 

desenvolveram as Ciências, sobretudo sobre o mecanismo das mudanças de 

paradigmas39, com trocas de regras e mesmo de leis, concebidas originalmente 

durante a percepção de efeitos de um fenômeno e, posteriormente, alteradas, 

devido a inconsistências observadas. Os diferentes conceitos de luz, assimilados 

pela humanidade em diversas épocas, passaram por estas experiências. 

Mas, Kuhn (1989) também discute os paradigmas na Arte, 

argumentando haver muita semelhança com os da Ciência, na forma em que se 

estabelecem.  Segundo ele, a Sociologia Moderna não confere a prática da Ciência 

exclusivamente ao cientista, ponderando que a sociedade40 como um todo exerce 

forte influência sobre ela. E da mesma forma a Arte. Existem diversos setores da 

sociedade que influenciam o artista, interferindo no processo utilizado, embora se 

                                            
39 Paradigma: Termo utilizado por Thomas Kuhn para designar realizações científicas que serviriam 
de modelos para outras observações e conclusões. Em alguns contextos pode-se entender como o 
mesmo que Referencial ou Modelo de Referência. 
40 Sociedade: Nesse contexto, é o conjunto de pessoas que viveram ou vivem num certo intervalo de 
tempo e local, seguindo normas comuns, e que são unidas pelo sentimento de consciência do grupo. 
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destaque o fato de que as discussões acerca de uma obra artística não obedecem à 

mesma sistematização de um resultado científico. 

Quando um artista desenvolve sua obra, objetivando alguma 

mensagem, o resultado ficará disponível, independentemente de este objetivo ser ou 

não atingido. A mensagem dependerá também do receptor, que a receberá como 

uma informação. 

Utilizar a técnica da Perspectiva Cavaleira41, por exemplo, ou 

tonalidades mais claras ou escuras sugerirão ao observador da imagem uma 

percepção de altura, largura e profundidade, mesmo sabendo-se que a figura foi 

produzida numa superfície plana. 

A peça de forma aleatória, da figura 4, sugere as três dimensões de 

espaço, na Geometria Euclidiana42, embora se saiba que foi desenhada numa folha 

plana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Peça aleatória, em perspectiva cavaleira 
            do autor - 2012 

 

 Efeito semelhante, que proporciona uma percepção tridimensional, 

sugerindo profundidade, se verifica na obra de Escher43, apresentada na figura 5. 

                                            
41 Perspectiva Cavaleira: Artifício geométrico utilizado na reprodução de imagens em superfícies 
planas, que possibilita ao observador a impressão de altura, largura e profundidade. 
42 Geometria Euclidiana: Geometria baseada nos postulados de Euclides de Alexandria, utilizada 
ainda hoje pela maior parte da população mundial, em todas as áreas do conhecimento. 
43 Escher, Maurits Cornelis: Artista gráfico, conhecido principalmente pela produção de “meios-tons”, 
produziu também diversas xilogravuras e litografias. Deixou um legado singular, com diversas obras 
que proporcionam percepções de imagens tridimensionais. Nasceu nos Países Baixos, no ano de 
1898, e lá faleceu, no ano de 1972. 
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Figura 5 – Relatividade - Maurits Cornelis Escher – 1953 
Medidas originais – 4,00 m x 3,75 m 

 

 

A busca por variedade de formas de reprodução de imagens levou à 

descoberta da fotografia, cujo processo se iniciou com imagens em tonalidades de 

cinza, indo do branco ao negro num mesmo objeto. Seu aprimoramento levou à 

fotografia em cores, cujo resultado é uma combinação de processos que utilizam 

necessariamente o conceito de Cor Luz, na “captação” da imagem, e o de Cor 

Pigmento, na elaboração do objeto final. Numa interpretação ampliada, a técnica da 

reprodução fotográfica, ou a Fotografia, levou à Cinematografia. 

A informação visual também passou a ser dada a partir da utilização de 

recursos eletrônicos, seja através da televisão, de novas formas de produção 

fotográfica e cinematográfica, como também por informações passadas diretamente 

no meio-ambiente do receptor. 

Em qualquer uma destas utilizações, o produtor da imagem, que 

dominar as diversas técnicas utilizadas, poderá explorar o máximo de possibilidades 

na obtenção das linguagens adequadas à mensagem que pretende transmitir, de 

acordo com seus próprios objetivos. Para tanto, no caso da mensagem visual, a 

melhor exploração desses recursos significa obter, dentre outras possíveis 

linguagens, a cor, ou as cores que julgar melhor. 
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1.2 – LINGUAGEM 

 

 Apesar de etimologicamente a palavra linguagem estar ligada a um 

meio de comunicação por meio da língua, seu conceito evoluiu muito e atualmente 

se concebe em diversos aspectos e circunstâncias. 

 Segundo o dicionário Aurélio, Ferreira (2005), linguagem é todo 

sistema de signos que serve de meio de comunicação entre indivíduos e pode ser 

percebido pelos diversos órgãos dos sentidos. 

Deste modo, pode-se entender que é possível existir uma linguagem 

visual, uma linguagem auditiva, uma linguagem tátil, etc., ou, ainda, outras mais 

complexas, constituídas, ao mesmo tempo, de elementos diversos. 

Entretanto, a exemplo da gramática, qualquer outra linguagem, para 

ser utilizada convenientemente vem acompanhada do conceito de sintaxe, que 

proporciona a organização da informação. 

No caso específico da Cor, pode-se ter a mesma concepção, assim é 

totalmente válida a ideia de se ter a Cor não só como uma simples informação, mas 

inclusive como uma linguagem. 

Novamente nesse caso, podem ser retomados aspectos históricos da 

humanidade para se acompanhar como possivelmente as cores foram utilizadas sob 

a forma de linguagem nas diversas culturas, incluindo-se rituais religiosos. Na Arte 

Sacra, as cores são utilizadas indiretamente como linguagem. No Cristianismo, em 

particular, ainda hoje são utilizadas cores específicas para os diversos momentos 

litúrgicos, como, por exemplo, o vermelho, que simboliza o “fogo” do Espírito Santo e 

o sangue dos mártires. Por isso é geralmente utilizado na liturgia do dia de 

Pentecostes ou em celebrações alusivas aos mártires da Igreja. 

Centrando-se no objetivo do presente trabalho, que contempla a 

Pintura, Corpos Coloridos em sua constituição, a Fotografia, o Cinema e as Imagens 

Digitais, verifica-se que a linguagem das cores será aqui muito utilizada. 

Independentemente de se ter um conceito genérico de linguagem, 

extraído de um dicionário, como o citado anteriormente, ou mesmo num momento de 

abstração, cada uma das linguagens que se utilizam apresenta detalhes que não 
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são necessariamente compartilhados entre elas. No caso particular da Cor esse 

pormenor poderá estar relacionado com os diversos matizes de uma mesma cor. 

Nesse aspecto, torna-se relevante o objeto que utiliza a cor. 

Na elaboração de uma pintura, por exemplo, é importante conhecer o 

processo e a forma de obtenção da cor, a superfície que serve de apoio e, 

sobretudo, o conceito de Cor Pigmento, uma vez que, nesse caso, fundamenta sua 

utilização. Mas, também é conveniente saber as circunstâncias históricas da obra, o 

objetivo da pintura, se é de cunho especificamente artístico, se será desenvolvida 

com certo objetivo e depois se prestará a outra finalidade, se apresentará 

inicialmente um caráter comercial ou se será produzida com outras peculiaridades. 

Fato semelhante pode ser destacado para a Fotografia, o Cinema ou 

qualquer outra base de utilização das cores. 

Guimarães (2004) cita que na mídia44 atual, todos os elementos que 

suportam cor são potenciais condutores de Cor-Informação, seja em jornais, 

revistas, televisão ou cinema. Por isso, nesse caso a Cor é trabalhada numa forma 

de linguagem. 

Em seu livro A Linguagem das Cores, Rousseau (1999) cita a 

importância da Cor como linguagem em alguns tipos de tratamentos psiquiátricos 

utilizados nas últimas décadas. Devido à sensibilidade que o ser humano tem pelas 

cores, adapta-se em cada situação uma ou mais cores para se atingir o objetivo 

esperado. 

A Cor como linguagem é o resultado de um legado de informações, 

ricas em conceitos, que servem de subsídio em diversas áreas do conhecimento, 

sustentadoras de técnicas e processos utilizados na transmissão de mensagens.   

Com base em experiências de profissionais que utilizam as cores em 

seu dia-a-dia, verificou-se a importância da forma de obtenção das cores, os 

conceitos de Cor Luz e Cor Pigmento, a influência de experiências do passado nas 

diversas mudanças decorrentes de movimentos artísticos, e outras informações que 

se tornam importantes para a utilização das cores, diante dos objetivos hoje 

propostos. 

                                            
44 Mídia: conjunto dos meios de comunicação que inclui, indistintamente, diferentes veículos, recursos 
e técnicas. 
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Como exemplo pode-se observar a obra impressionista de Monet45, 

com o quadro Nascer do Sol, da figura 6, no qual a simples aplicação de cores, 

mesmo sem contornos definidos, transmite a mensagem, ou as cores bem definidas 

em contornos destacados, na obra expressionista de Anita Malfatti46, denominada A 

Onda, na figura 7. 

 

 

         

             Figura 6 – Nascer do Sol – Claude Monet – 1872                                   Figura 7 – A Onda – Anita Malfatti – 1915 - 17 
                               Óleo sobre tela, 0,48 m x 0,63,                                                                  Óleo sobre madeira, 0,265 m x 0,36 
                               exposto no museu Marmottan – Paris                                                   coleção Paulo Prado Neto 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
45 Monet, Oscar–Claude: Pintor francês, nascido em Paris no ano de 1840, faleceu em Giverny, no 
ano de 1926. Celebrizou-se, sobretudo pelo seu estilo de trabalho, transmitindo a mensagem de suas 
obras sem o detalhe do contorno, explorando apenas as cores. Pelas características de seus 
quadros, deu origem à denominação Impressionismo, para esse estilo de pintura. 
46 Malfatti, Anita: Anita Catarina Malfatti foi uma pintora brasileira, nascida na capital Paulista em 1889 
e falecida na mesma cidade, em 1964. Iniciou seus estudos em São Paulo e passou por Barcelona, 
na Espanha e Paris, na França. Participou da primeira fase do movimento modernista brasileiro, 
destacando-se em participações de eventos de grande reconhecimento no Brasil e em outros países. 
Dentre diversas obras de destaque, uma de suas pinturas mais prestigiadas é A onda, ilustrada na 
figura 7. 
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Capítulo 2 –  PERCEPÇÃO - PERCEPÇÃO DAS CORES 

 

 Discutir ou apreciar Arte, discutir ou apreciar Ciência, são algumas das 

ações que não se sabe ao certo há quanto tempo fazem parte do cotidiano da 

Humanidade. 

 Refletindo-se sobre estas ações, pode-se pensar num primeiro 

momento que antes de se discutir, deve-se apreciar e, considerando-se 

conjuntamente a discussão e a apreciação, ambos somente seriam possíveis após o 

surgimento, tanto da Arte como da Ciência. Entretanto, embora pareça lógico, isto 

não é necessariamente uma ordem efetiva. 

 Outra reflexão pertinente é sobre o próprio conceito de Arte e de 

Ciência e, mesmo sem precisão absoluta, tentar inferir em que instante da história 

da Humanidade elas apareceram. São várias as interpretações apresentadas por 

diversos autores, e todas com argumentações. 

 Cada povo que cultiva tradições tenta apresentar conceitos adotados 

de forma soberana, como se estes fossem realmente os verdadeiros. 

É o caso, por exemplo, da cultura ocidental.  Em face da forte influência 

da cultura dos povos que viveram ao redor do Mar Mediterrâneo, cujo próprio nome 

carrega uma avaliação endógena47 dos habitantes desta região, que a consideravam 

como “Centro do Mundo”, Sjoberg (1970) destaca o fato de se considerar em 

diversos registros históricos que o início da própria Humanidade teria ocorrido ali. 

Por consequência, o início de sua própria cultura. 

 Todavia, respeitados registros falam também sobre outras culturas, 

inclusive milenares, como as de povos do oriente e do extremo oriente, a exemplo 

dos Hindus e dos Chineses, dentre outros, bem como de culturas Pré-Colombianas 

na América e outras no Continente Africano. Desta forma, a promoção de reflexões 

que abranjam estas temáticas requer grande subsídio histórico, sobretudo, de muita 

confiança. 

 A abordagem feita aqui se refere à percepção e ao senso de Arte e de 

Ciência, por isso, como fator complicador, além das colocações preambuladas, 

                                            
47 Endógeno: que se origina no interior do organismo, ou por fatores internos. 
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levanta-se a necessidade dos conceitos humanos de Percepção e Sentimento Físico 

e o destaque de sua diferença. Qualquer resposta dada, mesmo acompanhada de 

experiências por parte de quem a discute, poderá ser questionada. 

 Wilson (2005) diz que os seres humanos aprendem a agrupar 

características a partir de experiências, tanto pessoais, como de seus semelhantes, 

e utilizam palavras para representar tais grupos. Desde criança, desenvolve-se uma 

classificação das experiências sensoriais quanto à distinção de objetos ou de 

resultados de uma interação social. Este comportamento leva à formação de 

conceitos. 

 Expressões ou vocábulos que se tornaram comuns, vêm carregados de 

experiências decorrentes de hábitos e costumes agregados ao longo da história. 

Palavras utilizadas durante certo tempo por um grupo social evoluíram e têm hoje, 

senão um significado ambíguo, um significado diferente do original. 

 Por isso, avaliações como as expostas aqui podem também ser 

discutidas e levadas por outros caminhos. 

 Para se considerar um início, seja da Arte, quanto da Ciência, Argan 

(2003) faz referência às divisões da História promovidas em diversos trabalhos 

publicados. Assim, adotou-se a presença do homem de características atuais, a 

partir do fim do Período Paleolítico Superior (35 000 a.C – 8000 a.C), época da qual 

datam algumas obras de manifestações artísticas, com imagens e figurações, 

qualificadas como de grande relevância, inclusive por respeitados artistas modernos. 

Entretanto, diversas menções enfatizam o período Neolítico (6 000 a.C – 4 000 a.C), 

relativo aos registros do suposto início das culturas Mediterrâneas. 

 De acordo com Devis (1970), mesmo sabendo-se que as primeiras 

cidades apareceram há cerca de 5 500 anos, estas eram pequenas e circundadas 

por um número muito maior de pessoas que viviam no campo. Por isso, as 

atividades que hoje se considerariam científicas e (ou) artísticas a partir desta 

época, se restringiam a minorias, podendo-se, portanto, não se ter informações 

seguras para traçar um perfil, senão igual, nem mesmo próximo daquela realidade. 

 Tomando-se uma experiência vital, como a sobrevivência da espécie, 

uma citação interessante é a da evolução da cultura alimentar. Poirier (2000) cita 

que, em princípio, o homem serviu-se de alimentos vegetais nascidos 
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espontaneamente e que, embora se verifique um aprimoramento na sua seleção, 

estas práticas subsistem até os dias atuais. Sabe-se, no entanto, que os alimentos 

foram predominantemente explorados por tentativa e erro e que somente após a 

prática da agricultura as pessoas conseguiram chegar a um estágio de tranquilidade, 

com relação ao “ter o que comer”. Esta mudança está situada entre 13 000 a.C e     

8 000 a.C.. 

 Fato equivalente ocorreu com a exploração animal para a mesma 

finalidade, da auto alimentação. O controle da quantidade e do tipo de carne só se 

deu com eficiência, após a domesticação de diversos animais. 

 No contexto da busca pela sobrevivência, os sentidos do homem se 

manifestaram e, através deles, sua percepção do Universo, do qual é parte 

integrante. 

  

A percepção não é a priori um sentimento que se encontra na 

construção elementar de toda a visão do mundo, senão um produto 

cultural complexo e, afinal, antes de ser um fato isolado em termos de 

sensação e impulsos primários, é, em sua totalidade, uma variável da 

personalidade e da conformação histórica desta última, com relação a 

determinado contexto histórico-social, com o qual se baseia toda a 

vida humana. (OÑATIVIA, 1977, p. 47) 

 

Em todos estes aspectos, como em outros que poderiam ser citados, a 

Humanidade interagiu com a Natureza e desenvolveu suas habilidades e 

competências. Nesse contexto surgiram as manifestações artísticas e também um 

“Embrião das Ciências”. 

 Um exemplo de que a percepção de elementos da Natureza se 

manifestou há muito tempo é o das Pinturas Rupestres existentes nas grutas de 

Lascaux, na França, citadas anteriormente, das quais Pablo Picasso48, numa visita 

que fizera em 1940, teria exclamado: “Não inventamos nada!”. 

                                            
48 Picasso, Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Maria de los Remedios Cipriano 
de la Santíssima Trinidad Ruiz y: Pintor e escultor espanhol, nascido em Málaga, no ano de 1881, 
faleceu na França, em Mougins, no ano de 1973. Deixou um importante legado na pintura, 
destacando-se, dentre outras formas, como um dos criadores do cubismo, juntamente com o pintor 
francês Georges Braque. 
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 Sentir através da audição, olfato, paladar, tato ou visão, é algo inerente 

a todos os animais que dispõem tais sentidos, todavia, a percepção tem-se 

mostrado estar em constante evolução. 

 Seres humanos distintos podem ter diferentes percepções para um 

mesmo sentimento. 

 Lembrando que Arte e Ciência, independentemente de suas 

respectivas concepções e (ou) significados, acompanham a Humanidade há muito 

tempo, constituindo-se num constante e renovado legado para as sucessivas 

gerações, diversos acontecimentos, tanto artísticos, como científicos, ocorridos em 

diversos momentos da História, poderiam ser abordados, incluindo-se a 

possibilidade de diversas percepções, todavia, o escopo do presente trabalho 

restringe-se à percepção das cores. 

 As cores percebidas no céu, durante um entardecer, ou durante um 

incêndio numa floresta, foram interpretadas de diversas formas, em diferentes 

épocas, pelo ser humano, sugerindo inclusive mitos, que perduram até hoje. 

Sugeriram-se deuses, que justificariam tais percepções, como para o Sol, por 

exemplo, ou para o fogo, de maneira geral. 

 As cores percebidas numa cena como a da foto da figura 8 abaixo, 

dependem certamente de características fisiológicas do observador, e em particular 

de seu órgão de visão, porém, há também a influência cultural, que poderá ou não 

dar-lhe um efeito emocional singular, como o de um sentimento de beleza, que varia 

de um sujeito para outro. 

 

 

Figura 8 – Por do Sol em Colônia Del Sacramento – Uruguai.  
                                                                  do autor – janeiro de 2011 



55 
 

 Não obstante sua qualidade de ser racional, e isenta de qualquer 

conotação doutrinária, de cunho filosófico ou mesmo religioso, a questão da 

sobrevivência é inerente ao ser humano, desde seus primeiros instantes na Terra. 

 Entretanto, tal prerrogativa não diz respeito somente à humanidade, 

mas a qualquer ser vivo, seja ele animal ou vegetal. 

 Particularmente no caso do homem, sujeito deste trabalho, sua 

sobrevivência depende de muitas variáveis. 

 Não se saberia dizer, por exemplo, se haveria vida ou não, e em caso 

afirmativo, como seria ela, num local onde a constituição atmosférica fosse diferente 

daquela existente hoje no planeta Terra. Ou então, se para um corpo em queda livre, 

a intensidade da aceleração gravitacional49 fosse muito diferente de 9,8 m/s2. 

Estas e outras características, que não dependem diretamente de 

ações humanas, embora sejam vitais para a preservação dos Reinos Animal e 

Vegetal, fazem parte da Natureza, a despeito da existência ou não do homem. 

Porém, a procura de abrigo, para usufruir maior conforto ambiental; a 

utilização de roupas ou agasalhos, para uma melhor adequação climática; ações 

para satisfazer-se na fome ou na sede, com a busca de alimentos ou de água, são 

ações desenvolvidas diretamente pelo ser humano. 

Outra observação, foi a de que estes exemplos, com pequenas 

variações, são aplicados também a outros animais. Daí, a importância da Fisiologia 

e, em particular, do conhecimento dos órgãos dos sentidos, e seu funcionamento, e 

da percepção que se tem, em função dos estímulos fisiológicos proporcionados por 

meio deles, em particular a visão e a percepção das cores. 

Particularizando os sentidos e percepções relativas ao homem, verifica-

se que, de acordo com as experiências vividas, estímulos fisiológicos que 

proporcionam a visão, olfação, paladar, tato e audição, proporcionam a formação de 

um arquivo de informações que permite a percepção em outros diferentes 

momentos. Mesmo quando existe uma percepção dúbia, que remete a uma falsa 

conclusão. 

                                            
49 Aceleração gravitacional: Aceleração que um corpo adquire ao ser abandonado de certa altura, em 
relação à superfície de um astro qualquer. No planeta Terra, ao nível do mar e a 45o de latitude, 
qualquer corpo, independentemente de sua massa, é acelerado a razão de 9,81 m/s2. Esta medida 
sofre variações dependendo da altitude em que o corpo se encontra. 
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Pensando-se no início da existência do homem na Terra e certo tempo 

depois, registros históricos, diretos ou indiretos, permitiram concluir que a formação 

destes “arquivos”, decorrentes das percepções, ocorre fundamentalmente de forma 

empírica. 

Por isso, especialmente a sobrevivência do ser humano, apesar de se 

poder pensar também dos outros animais, é decorrente não somente de estímulos 

fisiológicos a partir de seus órgãos dos sentidos, mas dos “arquivos” de experiências 

vividas, que somente foram possíveis por meio da percepção. 

De acordo com Oscar V. Oñativia (1977), os caracteres fundamentais 

do processo perceptivo são antes de tudo dependentes de conformidade, 

identificação, classificação e estabilização das práticas cotidianas, do mundo ao 

derredor, daquilo que se “vê”. A perspectiva corrente da percepção humana tem 

também um caráter “sociocêntrico”, isto é, a centralização do sentido em referências 

e valores compartilhados pela maioria dos indivíduos que integram sua sociedade ou 

grupo de pessoas. 

 A partir do interesse da humanidade pelo conhecimento cada vez mais 

abrangente e aprofundado da Natureza e do próprio comportamento pessoal no 

Meio Ambiente, seguiram-se várias etapas que são atualmente abordadas por 

historiadores, geógrafos, físicos, químicos e demais pesquisadores, de acordo com 

sua especialidade e objetivos. 

 Sem considerar especificamente cada etapa da evolução do 

pensamento científico do ser humano e mesmo limitando-se apenas ao chamado 

Senso Comum e ao desenvolvimento do Método Científico, percebeu-se através de 

documentos históricos que esse interesse despertado pelo homem ocorre há muito 

tempo. 

 A Natureza em si fascinou e continua fascinando pela sua grande 

diversidade de manifestações. O dia e a noite, o ar que se respira, a água que se 

bebe, os alimentos ingeridos, a sensação térmica, os sons, as cores, dentre outras, 

são manifestações da Natureza que intrigaram a humanidade desde os tempos mais 

remotos. 

 As diversas formas que a Natureza se manifesta e que caracterizam os 

chamados Fenômenos Naturais são objetos de estudo das ciências modernas, as 
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quais para efeito didático são comumente agrupadas nas chamadas Ciências 

Naturais e Ciências Humanas. No primeiro caso, os fenômenos se referem à 

Natureza como um todo e no segundo, se referem exclusivamente ao Homem ou 

têm o mesmo como elemento principal. 

 Segundo registros disponíveis, verificou-se que o interesse pelos 

fenômenos da Natureza é algo inerente ao ser humano, independentemente de sua 

cultura. Entretanto, Guaydier (1972) mostra que, em face de crenças, dogmas, 

hábitos e costumes, a concepção dos fatos e sua transmissão para as gerações 

subsequentes nem sempre convergem para uma “única verdade”. Muitos 

conhecimentos foram disseminados às populações pelo mundo todo, durante 

séculos, e, com o avanço das ciências modernas foram significativamente alterados. 

 Considerando-se a evolução do pensamento científico da humanidade, 

bem como a evolução da Arte e da Tecnologia, e no caso específico do presente 

trabalho os processos de obtenção e reprodução das cores, surgem diversos 

problemas que, em princípio, parecem ser semelhantes aos de outras modalidades 

de pesquisa, como dificuldades de registro, fontes de pouca consistência ou de 

credibilidade duvidosa, dentre outras. 

Todavia, neste propósito específico, existem dificuldades singulares 

que permeiam com exclusividade a temática. Particularmente com a evolução das 

ciências, ficam bem delineados o empirismo, predominante na Antiguidade e Idade 

Média, e o método científico, praticado a partir do século XVI. 

Quanto às Artes, e especialmente a pintura, Janson, Almeida e Santos 

(1979) destacam que, apesar de se ter a elaboração de alguns trabalhos durante o 

intervalo histórico denominado Idade Média, os trabalhos que figuram com maior 

destaque situam-se predominantemente até o início dessa etapa, ou então a partir 

dos séculos XIII e XIV, com o “renascimento” da Literatura e logo em seguida da 

própria Arte. 

Este “ressurgimento” da Literatura, como o da Arte, foi tão contundente 

que, por conta de sua importância na história da humanidade, serve de interface 

entre dois tempos marcantes: A Idade Média e a Renascença50. 

                                            
50 Renascença ou Renascimento: Denominação do movimento artístico iniciado na Itália, no Século 
XIV, que alcançou seu auge durante o século XVI, influenciando artistas dos demais países 
europeus. Este movimento caracterizou-se pelo “renascimento” das Letras e das Artes, após longo 
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Considerando-se que diversos pensadores, artesãos e supostos 

técnicos devem ter atuado de forma significativa em diversas comunidades das 

culturas antigas, uma vez que resistem até hoje marcos de desenvolvimento de 

novos materiais, do desenvolvimento de ferramentas, da construção de edifícios de 

grande porte, como os de cidades Egípcias, Hebraicas, Persas, Gregas e Romanas, 

por exemplo, é necessário que a análise conceitual do que vem a ser um Cientista 

ou um Técnico passa a ser muito rica em pormenores. 

Algo semelhante acontece com a Arte, pois existem também muitos 

trabalhos desta época que, sob avaliação criteriosa, certamente figuram como Arte. 

No entanto, o que se mostra para o pesquisador, quando se processam 

tais avaliações são os conceitos modernos que passaram a ser cultivados a partir da 

Renascença e mais especificamente a partir do século XVII.  

Delimitando-se, a partir da interação humana com a Natureza, a 

generalidade da Arte e da Ciência, ao objeto do presente trabalho, as Cores e a 

Física, ou particularmente a Óptica, inferiu-se um profundo significado nesse 

contexto: o da Percepção e mais especificamente, a Percepção Criadora, colocada 

por Oñativia (1977) e já citada anteriormente. 

Aceitando-se, portanto, que a Natureza é efetivamente o manancial 

que abastece o homem na observação, interpretação e criação, tem-se, 

particularmente a Física como a primeira ciência. E, em conjunto, sem nenhuma 

conotação hierárquica, a Matemática, protagonizada e robustecida durante longo 

tempo pela Geometria. 

Com relação à manifestação artística do homem, seu ponto de partida 

é mais incerto ainda, pois, com a própria dificuldade em se definir Arte e suas 

diversas formas, julgou-se conveniente estabelecer inicialmente uma época, a partir 

da qual os registros disponíveis são mais confiáveis. 

E, como citado anteriormente, o marco adotado foi o “surgimento” da 

poesia grega (de Homero), no século VIII a.C, conhecido como período da 

Antiguidade Clássica. 

                                                                                                                                        
tempo de poucas produções. Por se destacar entre o final do século XIII e meados do século XVII, a 
denominação Renascimento ou Renascença passou a identificar este intervalo de tempo na História 
da Humanidade. 
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 Desta época em diante verifica-se, sobretudo no Ocidente, e Médio 

Oriente, o interesse cada vez maior pelo entendimento da Natureza, pois é a partir 

desta época que se têm trabalhos que levam a esta concepção. Segundo Oñativia 

(1977), Merleau-Ponty51 afirmava que o centro da discussão do conhecimento é o 

próprio homem, daí a importância da percepção no contexto da sobrevivência. Para 

o ser humano, viver não é sobreviver, mas sentir-se plenamente integrado à 

Natureza como um todo, ou, para os crentes a um Deus, integrado à própria criação 

Divina.  

As Mitologias e as religiões advêm desta necessidade. O 

antropocentrismo52, destacado a partir do período renascentista, pode ser sentido 

também nesta época, com o desenvolvimento da Filosofia, que ia muito além do 

simples significado obtido da etimologia da palavra, “o gosto pelo saber”. E, a própria 

Física, em particular a Física Antiga, que era parte da Filosofia, mais precisamente 

da Filosofia Natural, cujo destaque era o próprio mundo Físico – a Natureza.  

 Quanto ao comportamento humano, mesmo sem muitos detalhes, 

verificou-se que, embora as reações fisiológicas manifestadas por meio dos órgãos 

dos sentidos tenham se mantido praticamente inalteradas, o homem apresentou ao 

longo do tempo uma evolução de suas percepções. 

 No ensaio intitulado “EXISTÊNCIA – A Razão entre o Empirismo e o 

Intelectualismo”, Leandro Neves Cardim (2009), baseado na reflexão de Merleau-

Ponty, “Contrastando o empírico e o transcendental”, coloca em relevo uma visão 

alargada da razão e aborda o conceito de “senso”, estabelecido por René Descartes. 

Ele aponta o significado de “senso” como faculdade de julgar. O próprio conceito da 

expressão popular “bom-senso” refletiria a busca de uma ampliação da sabedoria, 

do conhecimento. Todavia, só o “bom-senso” não bastaria para se chegar à 

verdade, que por sua vez é relativa. A verdade é decorrente de regras 

estabelecidas. 

                                            
51 Merleau-Ponty, Maurice: Filósofo e escritor francês, nasceu no ano de 1908, em Rochefor-sur-mer, 
e faleceu em 1961, na cidade de Paris. Seu centro de discussão foi o conhecimento adquirido pelo 
ser humano. 
52 Antropocentrismo: Expressão que coloca especificamente o homem como o centro do 
conhecimento da própria humanidade, sugerindo que a Natureza deve ser estudada a partir de seu 
relacionamento com ele. 
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 Como as regras variam, a própria razão varia e, com base na visão de 

Merleau-Ponty, a percepção é quem leva às novas relações entre razão e 

experiência, desde que se abandonem as tradições científicas e filosóficas. 

 Quando se trabalha com determinada ciência, tem-se adotado uma 

classificação, já citada anteriormente, que rotula o conhecimento adquirido e 

difundido pela humanidade. Ciências Exatas ou Não Exatas, Ciências Humanas ou 

Ciências Naturais, é uma classificação decorrente da própria interpretação da 

Natureza, feita pelo homem. 

 Considerando-se que a Natureza é, a priori, o conjunto universo do 

qual tudo o que se conhece é parte integrante, deve-se pensar que todo 

conhecimento ou toda Ciência é em princípio Ciência Natural. Todavia, sobretudo na 

linguagem acadêmica, tem-se trabalhado com a denominação Ciência Natural, 

quando o conhecimento se refere à Natureza como um todo e destacado desse 

conjunto as chamadas Ciências Humanas, quando o conhecimento se refere 

exclusivamente ao homem, ou que, pelo menos, o atenda diante de suas 

necessidades. 

 Outra discussão costuma ocorrer, com a classificação conhecida por 

Ciências Exatas. A esse respeito, tratando-se especificamente dessa denominação, 

a rigor, somente a Matemática estaria aí abrigada, no entanto, embora não 

recomendável, não é raro se agregar a essa denominação outras ciências ou 

segmentos tecnológicos, como Física, Química e Engenharias. Existe inclusive o 

exagero de se agregar áreas do conhecimento como Economia e Arquitetura, por 

exemplo, pelo simples fato de as mesmas terem necessidade da Matemática como 

uma das linguagens aplicadas. 

 Oñativia (1977) referenda o pensamento de Merleau-Ponty ao referir-se 

a esse tipo de prática, que se configura em tradições. É isso, portanto, que ele 

sugere “quebrar”.  

Boaventura de Souza Santos (1987) em seu livro, Um discurso Sobre 

as Ciências, reitera o modelo de racionalidade utilizado pela ciência moderna, 

estabelecido a partir da revolução científica do século XVI, particularmente para com 

as Ciências Naturais, e posteriormente, por volta do século XVIII e XIX, estendido 

também para as Ciências Humanas. No entanto, Souza Santos (1987) configura tal 
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classificação como um modelo totalitário, onde não se permite divergência. Desta 

forma, conclui-se ser de bom alvitre que a percepção de um sujeito seja livre, como 

de certa forma o fora durante muito tempo ao longo da história da humanidade. 

Senso e Percepção não são sinônimos, mas, o Sentir e o Perceber 

constituem uma correspondência biunívoca entre si. 

 Tentar trabalhar Arte e Ciência, sem considerar como estas se 

manifestaram e continuam se manifestando através de seu protagonista, o ser 

humano, configura-se num ato incompleto, pois poderá levar o sujeito a pensar que 

o seu trabalho é sempre original. 

 

A Arte e a Ciência, como faces do conhecimento, ajustam-se e 

complementam-se perante o desejo de obter entendimento profundo. 

Não existe a suplantação de uma forma em detrimento da outra, 

existem formas complementares do conhecimento, regidas pelo 

funcionamento das diversas partes de um cérebro humano e único. 

(ZAMBONI, S., 2006, p. 23). 

 

 Além desta observação, deve-se relevar também que trabalhar Arte e 

Ciência requer significados e conceitos, por parte de quem o faz. E, mesmo sendo 

relativos, uma vez que dependem da própria cultura, não podem faltar. 

 Por fim, verificou-se que Arte e Ciência possuem estreito laço de 

origem. Estão diretamente ligados à configuração do homem como ser social e que 

a manifestação e desenvolvimento se dão pelo sentir e pelo perceber. 

 A liberdade de pensamento e de expressão é inerente ao homem, 

todavia, embora aparentemente livres para cada sujeito, é direcionada em função de 

sua interatividade com a Natureza, com as experiências adquiridas. Mesmo 

colocando-se o sentir como uma revelação fisiológica, a experiência do ser humano 

é importante e a percepção é diretamente dependente. 

 Por isso, neste estudo, estabelece-se a importância da tradição 

cultural. Não é raro verificar que a percepção é por vezes “orientada” pela 

experiência ou pela cultura do sujeito. Cores, odores, sabores, etc., são também 

conhecimento recebido como legado de gerações anteriores. 
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2.1  – CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS 

 

O corpo humano, constituído de diversos órgãos, possui características 

que, embora possam ser por muitas vezes generalizadas, não é raro constatar 

situações em que algumas destas características sejam peculiares para cada 

pessoa.  

Considerando-se o sistema oftalmológico, compreendendo 

especificamente o globo ocular e sua conexão com o cérebro, a partir do nervo 

óptico, a percepção de imagens resulta de um arquivo mental que o sujeito forma ao 

longo de sua vida.  Tortora e Grabowski (2006) mencionam que mais da metade dos 

receptores sensoriais do corpo humano se localiza nos olhos e uma parte 

significativa do córtex cerebral destina-se ao processamento das informações da 

visão. 

A partir da observação, ondas eletromagnéticas, na faixa conhecida por 

luz visível, ou simplesmente luz, incidem no olho e, após sua penetração, têm sua 

energia transformada em energia elétrica. 

Segundo Douglas (2006), o estímulo provocado ao nervo óptico ocorre 

na forma de pulso elétrico, e este pulso é enviado ao cérebro, fazendo com que haja 

a percepção da imagem e sua consequente identificação. No caso de ser uma 

primeira experiência com determinada imagem, haverá o registro e seu 

“arquivamento”. 

Entretanto, a imagem, cuja informação é enviada ao cérebro, formou-

se na retina. E o estudo da formação desta imagem pode ser desenvolvido com um 

modelo geométrico semelhante ao utilizado no estudo de uma imagem formada 

sobre um anteparo, como por exemplo, uma tela de projeção ou uma parede, a partir 

da incidência de luz numa lente biconvexa53. Este exemplo pode ser visualizado  

pelo esquema da figura 9 seguinte. 

 

 

                                            
53 Lente biconvexa: Lente cujas faces externas são superfícies esféricas ou parabólicas convexas. É 
uma lente convergente, pois, um feixe luminoso paralelo, incidindo em uma de suas faces, ao 
atravessá-la, converge em um ponto, denominado Foco Principal Imagem. 



63 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9 – Esquema gráfico da formação da imagem conjugada de um objeto 

                                                      diante de uma lente delgada convergente – sem escala.   
                                                      do autor – 2011  

 
 
 
 

Neste esquema, a lente ilustrada representa o cristalino do olho 

humano e a respectiva imagem conjugada, relativa ao objeto situado diante do olho, 

se forma na retina, representada simbolicamente pelo anteparo, na figura.  

Embora a fisiologia humana seja estudada de forma única, mesmo 

desconsiderando-se os casos excepcionais, cada sujeito tem suas manifestações 

próprias, que levam a diferentes percepções. E, no caso particular da visão, a 

percepção do indivíduo é extremamente relevante durante a execução de uma 

pintura, por exemplo. 

Seguindo-se a ideia de que o homem, em algumas situações, tenta 

imitar a Natureza e em outras, pensa em criar, seus órgãos dos sentidos são a 

“porta de entrada” das informações. No caso particular da produção ou reprodução 

de cores, a percepção é o elemento desencadeador da ideia e a “porta de entrada” 

destas informações é o olho. 

Ao atingir a retina, a luz é absorvida por substâncias fotossensíveis54 

dos cones e bastonetes55 e provoca efeitos nelas de modo que sua estrutura se 

modifica, representando o mecanismo químico responsável pelo início da atividade 

nervosa da retina. De acordo com Douglas (2006) como cada sujeito reage 

distintamente a esses efeitos, a percepção da visão é individual. 

                                            
54 Substâncias fotossensíveis: substâncias encontradas na natureza que se sensibilizam pela 
incidência de luz. 
55 Cones e bastonetes: receptores de luz, localizados na retina, componente do globo ocular. 

 C              F                     C’             F’ 
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Apesar dessas distinções, tanto o reprodutor de cores, quanto o 

observador, podem manifestar a identificação de um mesmo objeto, classificando-o 

de mesma forma. Por isso, a reprodução de cores é feita a partir da disponibilidade 

de recursos extraídos da própria Natureza. 

É possível obter as cores fazendo uso de materiais que podem ser 

utilizados separadamente, como também misturados. Materiais sólidos, líquidos ou 

gasosos. Mas, também é possível obter cores fazendo uso da luz produzida por 

lâmpadas, de diversas modalidades e tipos, ou dispositivos eletrônicos. 

Um resultado que se releva, porém, é o de que as cores reproduzidas, 

de acordo com o respectivo processo, seja por meio material ou eletromagnético, ao 

serem recebidas pelo sujeito, por meio de seus olhos, produzem o mesmo efeito 

fisiológico no sistema oftalmológico. 

 

2.2 – A NATUREZA DA LUZ – AS CORES 

 

Dentre os vários mistérios apresentados ao homem desde os tempos 

mais remotos, o da natureza da luz ocupa boa parte dos registros históricos 

disponíveis. 

Em diversas culturas, a luz foi vista sempre com especial destaque, 

tendo-se, inclusive, em algumas o “status” de divindade. Na antiga mitologia egípcia, 

a luz tinha “status” de deusa e na cultura judaico-cristã, por exemplo, a luz ganhou 

“status” de elemento universal. 

Sob interpretação maniqueísta56, vê-se no livro de Gênesis57 uma 

diferença marcante entre o “claro” e o “escuro”, sem citações que possam inferir a 

existência de situações intermediárias. A diferença entre escuro, ou Trevas, e claro, 

ou Luz, é evidenciada no início do texto: 

- “A Terra, porém, estava sem forma e vazia; havia trevas sobre a face 

do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: Haja luz; e 

houve luz.” (Gênesis – Antigo Testamento Cristão). 

                                            
56 Maniqueísta: Diz-se daquele ou daquela que compartilha o sincretismo religioso denominado 
Maniqueísmo, o qual divide o mundo de forma dualística, não havendo, portanto, situações 
intermediárias. O bem e o mal, o claro e o escuro, etc.  
57 Gênesis: Primeiro livro sagrado da cultura judaico-cristã, aceito como inspirado por Deus. 
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Rosmorduc (1983) cita que para os Egípcios Antigos, a Luz era uma 

divindade, era a emanação do deus Sol, Maât, filha de Rá. 

Estes são apenas alguns dos registros encontrados na literatura 

existente, todavia, além desses conceitos, existem os aceitos a partir do senso 

comum e finalmente os que foram propostos por pesquisadores, segundo modelos 

baseados no Método Científico. A partir do conceito de Luz veio o conceito de Cor, 

utilizado ainda hoje para manifestar diferenças entre “cada luz utilizada”. 

Os primeiros modelos mais consistentes, mesmo os que já não são 

aceitos atualmente, datam do século V a.C. Esses modelos eram essencialmente 

materialistas e tinham a Luz como elemento constituinte do Universo. 

Porém, mesmo sob este aspecto, existiriam “luzes diferentes”, 

identificadas por suas respectivas cores. 

Em meados do século IV a.C, Aristóteles de Estagira atribuía o efeito 

das cores a propriedades particulares dos corpos, sendo, portanto um modelo 

essencialmente material para a própria cor, pois com a mistura de materiais de cores 

diferentes se poderiam obter outras cores.   

Segundo Guimarães (2004), no final do século IV a.C, Euclides de 

Alexandria elaborou um modelo diferente. Para ele, as cores eram uma qualidade da 

luz que incidia sobre os corpos e que era por eles refletida. Tinha-se a Óptica e a 

Catóptrica58.  

Independentemente da cor, a propagação da luz, segundo Euclides de 

Alexandria, ocorria por meio dos raios luminosos, cujo conceito se aplica até hoje, 

quando se estuda a reflexão e a refração59 da luz em pequenas distâncias. 

No entanto, os diversos estudos desde a Antiguidade até o século XVII 

da era atual, não apresentaram modelos consistentes, que pudessem ser aceitos 

como verdades perenes, mesmo porque, ao tratar da Luz, a ênfase era para sua 

propagação, pouco importando sua “constituição”. Assim, a verdade aceita desde o 

século IV a.C e, embora com algumas restrições, até atualmente, é referente à 

                                            
58 Catóptrica: Parte da Óptica, por meio da qual se estudam os fenômenos relacionados com a 
reflexão da luz. 
59 Refração: Refração da Luz é o fenômeno óptico sofrido pela luz que se propaga num determinado 
meio e passa a se propagar num outro meio contíguo. 
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propagação da luz, baseada no conceito geométrico de Raio Luminoso, apresentado 

por Euclides de Alexandria.  

De acordo com Gibert (1982), modelos para a “natureza íntima” da Luz, 

que se basearam no Método Científico, surgiram somente a partir do século XVII. E, 

atualmente, o modelo aceito para a Luz inclui o conceito de Cor. 

Na obra de Serway & Jewwett (2004), Luz, ou Luz visível, de acordo 

com a denominação utilizada até meados do século XX, é entendida como onda 

eletromagnética. Rigorosamente, deve-se dizer que a Luz é o intervalo do espectro 

eletromagnético, percebido pelo olho humano, considerado normal. Constitui-se por 

ondas que caracterizam desde a cor violeta, de comprimento de onda 4 . 10– 7 m, até 

a cor vermelho, de comprimento de onda 7 . 10– 7 m. A sensibilidade máxima do olho 

humano é para comprimentos de onda da ordem de 5,5 . 10– 7 m, portanto, entre o 

amarelo e o verde. 

Na figura 10, descreve-se o espectro eletromagnético, com destaque 

para o intervalo denominado Luz ou, na terminologia antiga, Luz Visível. 

 

 

 

 

     

     

                             

 

 

 

   
 

Figura 10 – Espectro Eletromagnético.   
adaptdo: SERWAY, Raymond A.; JEWETT, Jr., John W. (2004, p. 967). 

 
 
 
 

FREQUÊNCIA () (Hz)        1020         1019        1018        1017        1016        1015        1014       1013       1012      1011        1010     10 9      10 8       10 7      10 6       10 5       10 4       10 3  

 

 

COMPRIMENTO DE ONDA ()  10– 12 m           10– 9 m             10– 6 m               10– 3 m  10–2 m      1 m               1 . 103 m      1 . 106 m 
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2.3  – COR PIGMENTO E AS ARTES PLÁSTICAS VISUAIS – PERCURSO 

NA HISTÓRIA DA ARTE E PERÍODOS DA HISTÓRIA DA 

HUMANIDADE 

 

 Embora se saiba que a percepção da cor se deva a um efeito 

fisiológico, por meio do sentido da visão, quando ondas eletromagnéticas na faixa da 

Luz Visível atingem o olho, a cor pode ser obtida não somente por fontes que 

emitem essas ondas a partir de dispositivos eletroeletrônicos e materiais aquecidos, 

mas também a partir de superfícies cobertas com materiais que produzem este 

efeito. 

 Reitera-se neste ponto o fato de que a humanidade reproduz cores 

desde os tempos mais remotos, utilizando misturas de materiais que pudessem lhe 

dar o efeito desejado. 

 Este processo de obtenção de cores a partir de misturas de materiais 

será identificado neste estudo com a denominação de Cor Pigmento, respeitando-se 

rigorosamente a literatura tradicional existente. 

 Desta forma, entende-se por Cor Pigmento um conjunto de partículas 

sólidas, de material orgânico60 ou inorgânico61, branco, preto ou colorido, que não 

seja solúvel na substância que vier a ser acrescentado e que não reaja 

quimicamente ou fisicamente com a mesma. 

 Cada material, com sua respectiva cor, é identificado como um 

pigmento e quando se misturam materiais de cores diferentes numa substância, 

obtendo-se cores diferentes das de cada material misturado, pode-se ter um novo 

pigmento. 

 Conforme orientação da Società ceramica italiana, publicada em seu  

livro “Colore, pigmenti e colorazione in ceramica”, pela S.A.L.A. Editore (2003), sob a 

coordenação de Bruno Burzacchini, os pigmentos podem ser classificados de várias 

                                            
60 Material Orgânico: Material de corpos vivos ou não, constituídos de compostos cujas moléculas 
possuem Carbono e Hidrogênio. Ex: Materiais provenientes de seres vivos, como madeira e tecidos 
de origem animal ou vegetal, polímeros (plásticos de origem petrolífera e seus derivados, ou de 
origem animal ou vegetal), etc. 
61 Material Inorgânico: Material de corpos constituídos de compostos cujas moléculas são 
combinações de dois ou mais átomos de elementos iguais ou diferentes, excluindo-se o caso dos 
compostos orgânicos. Ex: Água, Sais, Minerais em geral, etc. 
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formas, porém, tradicionalmente são geralmente distinguidos em Pigmentos Naturais 

e Pigmentos Sintéticos. 

 Os pigmentos extraídos diretamente da Natureza, ou pigmentos 

naturais são aqueles obtidos a partir de seus integrantes, tendo sido por muito 

tempo os únicos utilizados pela Humanidade. 

 Dentre os pigmentos naturais mais utilizados destacam-se os óxidos 

simples, particularmente o óxido de ferro, proporcionando cores que vão do amarelo 

ao marrom e materiais que contêm metais de transição62, que se caracterizam por 

uma maior facilidade de ionização63, podendo ser utilizados em processos 

eletrolíticos64. 

 Os pigmentos sintéticos, também denominados pigmentos inorgânicos 

complexos se diferenciam dos naturais por serem obtidos por meio de processos 

químicos industriais. 

 Para fins industriais, os pigmentos sintéticos são mais utilizados que os 

naturais, por apresentarem maior uniformidade na obtenção e reprodução de cores. 

Porém, por requererem condições especiais na sua utilização, esses pigmentos nem 

sempre são utilizados em processos artesanais. Nesse caso, os pigmentos 

preferidos são os naturais. 

  Considerando-se que, a rigor, as cores são infinitas, a utilização de 

pigmentos para a obtenção de uma determinada cor dependerá muito de quem a 

deseja. 

 Mesmo assim, no estudo das cores trabalha-se com algumas 

definições, que são tomadas por referência e que, devido ao avanço científico e 

                                            
62 Metal de transição: Segundo a IUPAC - International Union of Pure and Applied Chemistry, são 
denominados Metais de Transição aqueles cujos átomos possuem o sub-nível d incompleto ou que 
possam vir a formar cátions com sub-nível d incompleto. Os chamados Elementos de Transição 
Externa possuem número atômico de 21 a 30, 39 a 48 e 72 a 80. Os chamados Elementos de 
Transição Interna são os Lantanídeos, também conhecidos por Terras Raras, cujo número atômico é 
de 57 a 71, e os Actinídeos, de número atômico 89 a 103. 
63 Ionização: Fenômeno físico que determinados átomos passam, numa reação química ou numa 
reação nuclear, resultando na perda ou ganho de elétrons, implicando num átomo eletrizado. Se o 
mesmo ficar com um número de elétrons (de cargas elétricas negativas) maior que o seu número de 
prótons (de cargas elétricas positivas), o mesmo será um íon negativo e denomina-se ânion. Caso 
contrário, será um íon positivo e denomina-se cátion. 
64 Processo Eletrolítico: Conhecido por Eletrólise, é o processo que consiste na dissociação de uma 
molécula em íons, a partir de uma solução química, que contém o material, o qual é submetido a uma 
diferença de potencial elétrico a partir da existência de dois terminais, denominados eletrodos. 

http://www.iupac.org/dhtml_home.html
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tecnológico, são consideradas padrão. Nesse aspecto definem-se as denominadas 

“Cores Primárias”, a partir das quais, por meio de combinações se obteriam outras 

cores. 

 Utilizando-se pigmentos, as Cores Primárias adotadas são o Ciano, o 

Amarelo e o Magenta, apesar de popularmente conhecerem-se o Azul, o Amarelo e 

o Vermelho. 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Cores Primárias para pigmentos.   
 

 
 
 Abordando-se o conceito eletromagnético, as Cores Primárias 

adotadas são o Azul, o Verde e o Vermelho. 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Cores Primárias para a Luz (ondas eletromagnéticas).   
 

 Se um indivíduo tem a necessidade de obter ou reproduzir uma cor, 

dependendo de seu trabalho, ele poderá utilizar pigmentos ou lâmpadas, entretanto, 

deverá ter conhecimento de que a cor é o resultado de um efeito fisiológico e que 

esse efeito dependerá exclusivamente da informação recebida pelos olhos. 

  As cores percebidas não dependem apenas da fonte, seja ela uma 

superfície recoberta por pigmentos, um dispositivo eletroeletrônico, ou um material 

em determinada temperatura. A percepção de uma cor depende também da cor de 

luz que ilumina o ambiente, no qual a cor percebida se encontra. O que o receptor 

CIANO             AMARELO       MAGENTA 

  AZUL                 VERDE        VERMELHO 
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percebe é o que o seu cérebro “interpretou” a partir do estímulo recebido pelo seu 

sistema visual. 

 A cor percebida poderá se originar de uma superfície recoberta por 

pigmentos, no entanto, a mensagem recebida pelos olhos será sempre por ondas 

eletromagnéticas compreendidas no intervalo do espectro ilustrado na figura 10. 

 A percepção do vermelho de uma superfície, por exemplo, se deve ao 

fato desta superfície absorver todas as ondas eletromagnéticas das cores não 

vermelha e a reflexão das ondas eletromagnéticas cujo comprimento de onda 

caracteriza o vermelho. E assim ocorre com as demais cores. 

 Portanto, se a superfície vermelha estiver sob a incidência de ondas 

eletromagnéticas, cujo comprimento de onda caracteriza qualquer outra cor, menos 

o vermelho, tal superfície será percebida como uma tonalidade de cinza, ou preto, 

talvez. 

 

2.3.1  – Destaques na Pré – História 

 

 Diversos estudos ligados ao desenvolvimento da pintura, durante a 

história da humanidade, apresentam dificuldades para a obtenção de registros 

confiáveis sobre o tema.  

Um conhecimento, que poderia ser interessante, é o de saber se 

alguém tentara em alguma época deixar uma explicação ou possível “receita” de 

produção de material adequado, que pudesse ser utilizado na produção ou 

reprodução de cores. Alguns pesquisadores, no entanto, argumentam que em casos 

como estes se justificaria o fato, considerando-se que, durante milênios, a forma de 

transmissão de informações foi geralmente a oral.  

 Não obstante tal ponderação, constata-se que, em diversas obras do 

período entendido como Antiguidade, e posterior a ele, a reprodução de cores em 

diferentes locais e objetos, se fez quase sempre com a mesma tonalidade. Tal 

constatação, não verificada em pinturas que datam da Era Paleolítica, leva a 

conclusão de que somente a partir da Antiguidade passou a existir a cultura da 

pintura com reprodução de cores utilizando-se alguma técnica. 
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Verifica-se também que existem muitas figuras produzidas desde a pré-

história, mais precisamente a partir da era Paleolítica, que embora apresentem até 

hoje algumas incoerências para se estabelecer uma leitura consistente, 

transformaram-se em registro históricos de significativo valor em diversas áreas do 

conhecimento. E uma das melhores fontes é a cor ou as cores que estas pinturas 

possuem, pois, nesse caso, a ausência de indícios de utilização sistemática de 

alguma técnica é que proporciona as bases para defesas de conclusões auferidas. 

Relativamente a cada local ou a cada época, as características da pintura, 

sobretudo, as cores utilizadas, é que permitem e sustentam tais conclusões. 

Destaca-se que tais figuras não se restringem a regiões repetidamente 

citadas, seja pelos veículos de comunicação de massa, como pela literatura 

especializada, como grutas europeias, africanas ou orientais. Existem figuras 

produzidas há milhares de anos inclusive no continente Americano, como as 

ilustradas a seguir. 

Na figura 13 tem-se uma pintura descoberta em 1946, numa caverna 

da região da Patagônia Argentina, hoje denominada Cova das Mãos, onde se vê, 

dentre várias cores, a predominância do vermelho em diversas tonalidades. Devido 

à certificação de que tais pinturas datam de aproximadamente 9000 anos antes da 

Era Cristã, esta caverna é considerada patrimônio cultural da humanidade pela 

UNESCO65, desde 1999.  

 

Figura 13 – Gruta das mãos  
Província de Santa Cruz - Argentina  

Fotografia de Mariano Cecowski – setembro de 2009 

                                            
65 UNESCO: Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. É um 
organismo de natureza internacional, sediado em Paris – França, fundado em 1945, com o objetivo 
de contribuir para a paz e segurança no mundo mediante a educação, a ciência, a cultura e as 
comunicações. 
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No Brasil, na Serra da Capivara, localizada no sul do estado do Piauí, 

existe um grande sítio arqueológico, considerado o maior das Américas, pela 

UNESCO, e também declarado patrimônio cultural da humanidade. Neste sítio estão 

localizadas diversas cavernas onde se encontram pinturas rupestres, datadas com 

cerca de 12000 anos, como as verificadas nas figuras 14(a) e 14 (b) seguintes. 

 Pode-se ver inclusive nestas pinturas que, embora com diferentes 

matizes, o vermelho é também a cor predominante. 

 

         

 
 Figura 14 – Serra da Capivara  
Sul do estado do Piauí - Brasil 

Fundação Museu do Homem Americano – Piauí 

 

Segundo a arqueóloga Gisele Daltrini Felice, pesquisadora do Museu 

do Homem Americano, em entrevista concedida ao Jornal Correio Braziliense, 

publicada na edição de 30 de março de 2011, a predominância do vermelho se deve 

à utilização de sedimentos de minério de ferro extraídos de rochas das regiões. 

Todavia, ainda permanecem dúvidas quanto ao material utilizado para a fixação da 

cor. 

Apesar disso, a verificação de certa predominância do vermelho na 

maioria das pinturas rupestres localizadas em diversas partes do mundo, e inclusive 

nos casos em que se encontram outras cores, não existem indícios de uma técnica 

de reprodução sistemática de cores. Mesmo levando-se em consideração o tempo 

de existência e exposição a intempéries e agressões da própria atmosfera.  

(a)                                                                   (b) 
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Pintava-se com o material disponível, a despeito da diferença entre a 

figura e o objeto ou animal original terem outras cores. Este pensamento leva a 

conclusão de que naquela época ainda não existia o conhecimento de extração de 

pigmentos que poderiam proporcionar as cores talvez desejadas. 

 

2.3.2 – Destaques na Antiguidade 

 

 Independentemente das denominações estabelecidas normalmente na 

literatura, em que intervalos da História são demarcados em função de ocorrências 

eleitas como de significativa importância, a evolução da humanidade ocorreu 

paulatinamente. Faure (1990, p.55) diz que “há muito mais relações entre a arte das 

cavernas da França e a arte grega em seu conjunto, embora cem ou duzentos 

séculos as separem, do que entre essa mesma arte grega e a arte oriental que de 

pouco a precede”. E, por isso, diversos atos por ela praticados não podem ser 

efetivamente descritos a partir de certa data. Qualquer menção, sempre é feita com 

aproximação de épocas dentro destes consagrados intervalos da História. 

 Dentre tantos outros atos que podem ser citados, destaca-se a pintura, 

que, conforme mencionado anteriormente, sofreu alterações devido a diversas 

circunstâncias e combinações contempladas pelo ser humano. 

 A necessidade de deslocar-se continuamente em busca de condições 

de sobrevivência levou a determinadas práticas que posteriormente seriam 

abandonadas ou significativamente modificadas. E uma dessas práticas é a pintura. 

Enquanto nômade, o homem a utilizou durante muito tempo como 

registro de passagem por determinado local e, depois da prática de seu 

agrupamento em sociedades e sua fixação em locais onde sua sobrevivência estaria 

mais segura, a pintura passou a ter diversas outras finalidades, especialmente a 

partir do Período Neolítico, dentre as quais, a decoração e a própria identificação. 

Na figura 15, mostra-se uma cena com estas características, localizada em Çatal 

Hüyük66, Turquia, identificada como sendo do Neolítico, cerca de 6000 anos antes 

da Era Cristã. 

                                            
66 Çatal Hüyük: Povoado surgido no período Neolítico, por volta de 6700 a.C., localizado no Centro 
Sul do atual território da Turquia, de grande importância para a Arqueologia atual, por preservar obras 
deste tempo, que sugerem estudos acerca da cultura local da época. 
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Figura 15 – O Caçador  
Pintura Mural localizada na câmara principal da Capela A.III.1 

em Çatal Hüyük – Sul da Turquia – datado de 6000 a.C – 5800 a.C. 
H. W. JANSON – History of art, 1986, p. 43 

 
 
 

 Conforme Janson (1998), algumas pinturas seguem um traçado 

significativo em que figuras, homens, animais e demais representações sugerem 

quase uma linguagem, como a ilustração da figura 16, datada de 3200 a.C, 

localizada em Hierakonpolis67. 

 

 

Figura 16 – Homens, Barcos e Animais  
Pintura Mural de uma sepultura prédinástica 

em Hierakonpolis – Centro Leste do Egito – datado de 3200 a.C 
H. W. JANSON – History of art, 1986,  p. 55 

 
 
 

                                            
67 Hierakonpolis: Nome em idioma grego clássico dado à cidade real, pré-histórica de Nekhen, 
localizada no centro leste do Egito, às margens do Rio Nilo. Teve seu apogeu entre 3400 a.C e 2600 
a.C, período das dinastias. 
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 Considerando-se, porém, culturas que datam de 4000 a.C. em diante, 

início do período histórico conhecido por Antiguidade, as Artes como um todo e, em 

particular a pintura, se apresenta com detalhes decorrentes de técnicas apuradas, 

que até nos dias atuais suscitam interesses e dúvidas quanto ao seu 

desenvolvimento. 

 A seguir têm-se exemplos de especial requinte, que sugerem com 

muita segurança a existência de várias técnicas de reprodução de cores. 

Primeiramente, porque o intervalo de tempo citado desta etapa é longo, fator que 

justifica o desenvolvimento de novas técnicas, mesmo sabendo-se que tenham 

ocorrido empiricamente. Depois, porque neste período histórico o homem já se 

deslocava muito, conhecendo novas culturas e, interagindo com elas, deu origem a 

novos hábitos e costumes. 

 Na figura 17, a obra apresentada não aponta somente para uma 

produção artística, como se costuma aceitar hoje, mas, também para uma reflexão 

sociológica, podendo-se inferir uma prática comportamental do povo egípcio da 

época citada. Esta conclusão pode ser referendada pela obra ilustrada na figura 18, 

pois, embora seja da mesma época, e retrate também práticas de comportamento, 

há uma diferença visível na técnica de pintura utilizada, incluindo estilo de traço e 

variedade de cores. 

 

 

 

Figura 17 – Tocadora de cítara  
Pintura Egípcia – Novo Império – séc XVI a.C – XI a.C 

Metropolitan Museum – New York – USA  
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Figura 18 – Caçador de pássaros  
Pintura Egípcia – Novo Império – séc XVI a.C – XI a.C 

British Museum – London – UK  
 
 

 Outro fator relevante é o da disponibilidade de material para suprir as 

necessidades do povo. Segundo Janson (1998) os persas, por ocuparem regiões 

menos rochosas, aprimoraram a técnica de utilização da cerâmica, com a produção 

de objetos de adorno e tijolos cerâmicos e vidrados. Essas técnicas não eram 

originais, pois, apesar de ser em menor proporção, já vinham sendo utilizados na 

Assíria, havia algum tempo. 

 Com isso, desenvolveram técnicas de pintura específicas que foram 

utilizadas na decoração destes objetos e de paredes, como os exemplos ilustrados 

nas figuras 19 e 20, abaixo. 

 

 

Figura 19 – Vaso pintado a mão em terracota  
Obra da região de Susa, capital da Antiga Persa – 4200 - 3500 a.C 

Museu do Louvre – Paris – FR  
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Figura 20 – Friso dos arqueiros  
Pintura Persa – séc. VI a.C 

Museu do Louvre – Paris – FR 

 
 
 

 Entretanto, considerando-se que a cultura europeia exerceu e continua 

a exercer certa influência em diversas culturas modernas e que as culturas grega e 

romana antigas foram muito influenciadas pelas culturas egípcias e do médio 

oriente, anteriores a elas, justifica-se a internacionalização de técnicas de 

reprodução de cores e sua utilização sem grandes diferenças, ocorrida até o final do 

século XIX. Somente a partir desta época, começaram a surgir novos processos de 

trabalho com as cores, cujas peculiaridades, que podem ser consideradas originais, 

serão tratadas mais adiante. 

 A pintura grega, de modo especial, combinou em harmoniosas 

tonalidades de cores a mensagem de pensamentos filosóficos e políticos, com 

elementos de comportamento social e religioso. 

 Janson (1998) destaca que entre 725 a.C e 650 a.C, a arte grega 

incorporou muito da arte egípcia e da arte oriental, passando, desta forma, por 

grandes transformações, que implicaram na identidade difundida até os dias atuais, 

como técnicas e estilo de pinturas. Ainda hoje se produzem objetos cerâmicos, 

previamente pintados e sinterizados68 em fornos de elevada temperatura. 

                                            
68 Sinterização: Processo termomecânico utilizado para a produção de objetos cerâmicos, que 
necessitam ter boa resistência a deformações e a impactos. Este processo consiste no aquecimento 
do objeto previamente moldado e pintado, até temperaturas próximas ao ponto de fusão do material, 
fazendo com que as partículas se mantenham unidas uma à outra. 
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 Exemplo desses trabalhos, que combinou técnicas de manipulação e 

conformação de materiais, produção de utensílio e identidade cultural, político-

religiosa, é a Grande Ânfora de Elêusis,  apresentada  na  figura 21. Um  vaso  de 

1,42 m de altura, produzido para ser utilizado como ataúde. 

 

 

Figura 21 – Grande Ânfora de Elêusis  
Vaso proto-ática – séc. VII a.C 

Museu de Elêusis – Grécia 
H. W. JANSON – History of art, 1986, p.106  

 
 
 
 

Esta ânfora possui uma pintura que retrata a passagem mitológica 

grega de Odysseus e seus homens cegando o ciclope Polifemo e na parte de cima, 

cenas de enfrentamento a leões e javalis, animais temidos pelos gregos.  

Quanto à pintura romana, além da influência grega, sobretudo, na 

inspiração de temas, teve também a influência etrusca, que, apesar de não ser tão 

marcante quanto a grega, devido à quase extinção desta cultura, deixou estilos 

como a grande quantidade de cores e os temas sociais. A figura 22 mostra uma 

pintura no “Túmulo das Leoas”, localizado em Tarquinia69, pequena comunidade da 

região do Lácio, na Itália. Nesta pintura percebe-se um estilo diferente do verificado 

em obras romanas e gregas, como a multiplicidade de cores, que remetem mais à 

pintura egípcia do que a médio-oriental. Mesmo de riqueza artística limitada, com 

                                            
69 Tarquinia: Comunidade italiana localizada na região do Lácio, de cultura originalmente Etrusca, que 
guarda um dos mais ricos acervos deste povo. Estes teriam vivido nessa região entre o século XII a.C 
e o séc. II a.C, sendo praticamente extintos pelos romanos. 
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ausência de perspectiva, por exemplo, infere uma mensagem de cunho social, pois 

sugere a exibição de hábitos e costumes da época. A cena mostra dois jovens 

dançando de forma extrovertida, comumente encontrada em outras obras etruscas. 

 

 

 

 

Figura 22 – Dois Bailarinos  
Pintura em túmulo – séc. V a.C 

Tarquinia – Itália 
H. W. JANSON – History of art, 1986, p.169 

 
 
 

 Métodos de pintura utilizados ainda hoje, seja no Brasil ou em 

praticamente todo o continente Americano, originam-se de escolas europeias, que 

carregam grande legado das artes grega e romana. Por isso, ao analisar-se a 

evolução de estilos e métodos de reprodução de imagens observados atualmente, 

estabelecem-se comparações entre obras existentes em diversas partes do mundo, 

porém, raramente não se citam exemplos ligados a esta época. Como citado 

anteriormente, as mudanças ocorreram lentamente ao longo do tempo. 

 Embora sem muito detalhamento, tal fato pode ser acompanhado pelas 

citações das figuras 23, 24 e 25. 

 Na figura 23 a pintura foi executada em mosaico e, apesar do tema ter 

sido copiado de obras gregas, uma vez que retrata um fato histórico daquela cultura, 

merece destaque pela técnica utilizada, em que se utiliza uma riqueza de cores, 
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aliada a efeitos que sugerem a percepção de profundidade. Um prenúncio da 

perspectiva. 

 

 

Figura 23 – A Batalha de Alexandre contra os Persas  
Pintura em mosaico – séc. I a.C 

Museu Nacional de Nápoles – Itália 
                                                                     JANSON – História da Arte, 1998, p.171 

 

 A figura 24 mostra uma pintura em parede, produzida num ambiente 

domiciliar da cidade de Pompeia, localizada nas proximidades de Nápoles, Itália. 

 Em comparação à ilustração da figura 23, embora contemporâneos, já 

se verifica um aprimoramento no efeito ilusionístico da perspectiva, obtido por 

pintura com pigmentos de diversas cores e matizes 

 

Figura 24 – Cenas de um culto dionisíaco de mistério 
Pintura mural – séc. I a.C 

Ruínas de Pompéia - Nápoles – Itália 
                                                              JANSON – História da Arte, 1998, p.171, p.174 
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 Na ilustração da figura 25, tem-se uma pintura executada em painel 

de madeira, utilizada para retratar geralmente pessoas mortas, com o objetivo de 

identificarem sepulturas. Neste caso, porém, chama atenção a técnica utilizada na 

obtenção de um efeito óptico, aliado à resistência da figura pintada. 

 Esta técnica, denominada Encáustica, dominada pelos romanos 

desde o início da Era Cristã, consiste da mistura de cera derretida com pigmentos de 

interesse na produção da cor. Além de oferecer grande resistência a intempéries, 

umidade e deterioração por exposição contínua à luz, a pintura tem efeito 

semelhante à obtida com óleo, podendo ser opaca e espessa. 

 Particularmente nos retratos descobertos na província de Fayum, 

localizada na região nordeste do Egito, apresentam-se detalhes emblemáticos 

quanto ao contorno das formas, efeitos de profundidade, todos obtidos com efeito 

semelhante ao obtido com pincel. 

 

 

Figura 25 – Retrato de um menino 
Pintura a encáustica em madeira – séc. II d.C 

Metropolitan Museum – New York – USA 
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2.3.3 – Destaques no Medievo 

 

 O intervalo de tempo da história denominado Idade Média ou Medievo, 

como mencionado anteriormente, foi definido por eventos marcantes ocorridos na 

Europa. Porém, apesar de se ter um massivo elenco de obras europeias que pode 

ser citado e estudado em detalhes, registram-se também relevantes obras fora da 

Europa. 

 O fato de já se ter nessa época um significativo intercâmbio cultural 

entre Europa e Extremo Oriente, e até de alguns indícios de investidas pelo Oceano 

Atlântico, muitos dos conhecimentos registrados, que resultam como legado deste 

tempo, passaram a ser comuns em diversas culturas. E, particularmente com a 

pintura, no que diz respeito a estilos e reprodução de cores, não são raros os 

trabalhos existentes que deixam dúvidas quanto à sua verdadeira origem. 

 Porém, como o propósito da pesquisa para este trabalho foi o das 

cores, suas diferentes formas de obtenção e aplicações, e da importância que a 

evolução das ciências representou nesse contexto, estas eventuais dúvidas não 

interferiram nas conclusões obtidas. 

 A exemplo de outras culturas mais antigas, como a egípcia e a 

hebraica, datadas na Antiguidade, as culturas medievais também são ricas em 

sincretismo70 religioso, que passaram a integrar doutrinas locais. 

 Este sincretismo religioso proporcionou, simultaneamente, adequações 

das religiões que surgiram nos primeiros séculos da Era Cristã e um expressivo 

avanço nas Artes da Escultura e da Pintura. O próprio Cristianismo e posteriormente 

o Islamismo, são exemplos destas adequações às culturas locais, onde eram 

pregadas, assim como hábitos e costumes indianos e chineses, nas suas 

populações vizinhas. 

Segundo Natali e Vitelli (1920), os primeiros cristãos não eram muito 

afeitos à escultura e tampouco à pintura, uma vez que a arte romana, rica desses 

componentes, simbolizava a perseguição e opressão. No entanto, uma prática 

iniciada por volta do século II d.C., que consistia no uso de grutas antigas para o 

                                            
70 Sincretismo: Fusão de elementos culturais diferentes, ou até antagônicos, em um só elemento, 
continuando perceptíveis alguns sinais originários – (Ferreira, 2005 - dicionário Aurélio). 
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sepultamento dos mortos, incitaria o início da pintura cristã. Essas grutas, 

posteriormente chamadas de Catacumbas71, começaram a ter suas paredes internas 

pintadas e essa pintura foi enriquecida de cores.   

 Rigorosamente, não houve propriamente uma inovação de estilos nas 

primeiras pinturas observadas nessas catacumbas, pois consistiam, sobretudo, de 

afrescos72 de traços helenísticos “cristianizados”. Os primeiros pintores cristãos não 

fizeram outra coisa, senão adaptar esta prática à sua doutrina. Percebe-se, porém, e 

especialmente nos primeiros trabalhos registrados, que esses pintores, embora se 

baseassem na arte greco-romana, ainda não tinham atingido sua mesma qualidade.  

 Dentre as primeiras pinturas dessa época, resistentes até hoje, 

destacam-se as das catacumbas da Capela de São Calixto, localizadas em Roma, e 

apresentadas nas figuras 26 e 27. 

 

 

             

 

 

 Natali e Vitelli (1920) afirmam também que a pintura cristã iniciou 

efetivamente sua identidade a partir do século IV d.C., mais precisamente, na era do 

Imperador Constantino73. A partir dessa época a “pintura cristã” “sai” das 

                                            
71 Catacumba: Galerias subterrâneas em cujas paredes se faziam tumbas e onde os primeiros 
cristãos se reuniam secretamente e, posteriormente, passaram a enterrar seus mortos. 
72 Afresco: Técnica de pintura, geralmente desenvolvida com cal ou gesso, realizada sobre paredes 
ou tetos úmidos. 
73 Constantino: Flavius Valerius Constantinus – Imperador romano, nascido no ano 272, em Naissus, 
cidade lozalizada no centro sul da penísula balcânica, conquistada pelos romanos no ano 75 a.C, 

Figura 26 – Símbolos cristãos da Eucaristia Peixe e pão 
Parede das Catacumbas de São Calixto em Roma 

Figura 27 – A figura do Bom Pastor 
Cripta de Lucina nas Catacumbas de São Calixto em Roma 
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catacumbas e passa a ser desenvolvida nos templos, construídos sobre as criptas 

que continham restos mortais de mártires do Cristianismo. 

 A partir de então, começaram a ser erigidos templos suntuosos, 

similares aos templos pagãos, no que diz respeito ao estilo fechado para reuniões, 

porém, sob a nova doutrina, que passara a ser pública e livre. 

 O primeiro desses templos que preserva características primitivas das 

basílicas74 cristãs é o de Santa Sabina, erigido no ano 425 e restaurado em meados 

do século IX. Seu estilo arquitetônico preserva as linhas originais, com um pórtico, 

que antecede o átrio, seguido de uma grande área livre (nave), onde se realiza a 

assembleia. 

 A figura 28 mostra a nave central da Basílica de Santa Sabina, 

destacando-se ao fundo, na cúpula, pintura com variedade de cores e tonalidades, 

sugerindo uma mensagem doutrinária, de tradição cristã. 

  

 
Figura 28 – Interior da Basílica de Santa Sabina 

                                                                                Roma – Itália. 
 
 

 De acordo com Duby e Laclotte (2002), a Idade Média contemplou o 

nascimento e o fortalecimento da Arte propriamente europeia, todavia, essa não foi a 

percepção dos primeiros que a apresentaram, pois em princípio a decoração, a 

pintura e as esculturas serviram como instrumentos de reverência e adoração divina. 

                                                                                                                                        
falecido no ano 337, em Roma. Constantino figura na história como o primeiro Imperador romano a 
professar o Cristianismo. 
74 Basílica: Grande área coberta, de origem romana, destinada a realização de assembleias, adotada 
pelo Cristianismo como templo, para a pregação e prática de sua doutrina, a partir do início da Idade 
Média. 
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 Ao longo de praticamente 10 séculos, a produção e reprodução de 

imagens se desenvolveu de várias formas. Desde os afrescos, citados 

anteriormente, nas catacumbas e templos, passando por esculturas coloridas, 

mosaicos e diversas modelagens, até as pinturas em painéis de madeira e telas. 

 Entretanto, em todas estas etapas, um dos maiores desafios era a 

obtenção de material adequado às diversas cores e tonalidades que se fazia 

necessário. Neste aspecto prevaleceu a utilização de pigmentos extraídos 

diretamente da Natureza, por isso o excesso de algumas cores e tonalidades, em 

detrimento de outras, pouco ou nunca utilizadas. 

 O vermelho, o preto e o branco, obtidos a partir de rochas, e minérios 

encontrados nas regiões onde viviam os que se dedicavam à pintura, foram as cores 

mais utilizadas até o início da Idade Média, mas, cores como o azul e o verde, por 

exemplo, embora conhecidas desde a Antiguidade, continuavam a ser de difícil 

reprodução. 

 Algumas culturas justificavam essa dificuldade com interpretações 

místicas e, desta forma, buscavam superar suas necessidades com materiais de 

obtenção menos complicada. 

 O verde era obtido a partir de vegetais, e o azul, em princípio, a partir 

de uma rocha metamórfica, de cor predominantemente azul, existente em regiões do 

noroeste da Índia e Médio – Oriente, já conhecida pelos antigos egípcios. Essa 

rocha, denominada lápis lasulis, é constituída de um silicato que contém também 

Cloro, Sódio e Cálcio. Na figura 29 mostra-se uma gema desta rocha. 

 

 Figura 29 – Gema de lápis lasulis 
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 Devido à raridade desta rocha na Europa, obter a cor azul nas 

pinturas era um processo muito caro, daí sua pouca utilização. Os tecidos tingidos 

de azul eram obtidos com a fermentação de uma planta, chamada Ísatis, em urina 

humana. 

 Somente depois das viagens ao oriente, a partir do século XV, 

principalmente à Índia, conheceu-se um processo de obtenção do azul, a um custo 

menor. Tratava-se de uma técnica indiana, semelhante a utilizada para a Ísatis, 

obtida com outra planta da região. 

 Outra prática utilizada no início da Idade Média, que, apesar de não 

se ter ampliado significativamente, continuou a ser desenvolvida, foi a dos mosaicos.  

 Na composição de mosaicos, nem sempre era necessário obter 

materiais para colorir, pois quase não se utilizava tinta. 

 Um exemplo destes trabalhos data do ano 549, o “Beijo de Judas”, 

um dos diversos mosaicos encontrado na Basílica de San Apollinare, localizada na 

cidade de Ravena, Itália, ilustrado na figura 30. 

 

 

Figura 30 – Mosaico – “O beijo de Judas” 
Basílica de San Apollinare – Ravena – Itália 

DUBY e LACLOTTE, 2002, p. 18 

 

 Outros objetos coloridos também foram produzidos desde o início da 

Idade Média, como algumas garrafas e jarros de vidro encontrados no sítio 

arqueológico de Vicq, na cidade de Yvelines, norte da França, datadas do século VI 

e VII. 
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 A partir do século VII, com o surgimento e difusão do Islamismo75, a 

Pintura no Ocidente e Médio – Oriente passou por novos avanços. A cultura islâmica 

valorizava ainda mais a multiplicidade do uso das cores e, aproveitando técnicas já 

aprimoradas, seus seguidores passaram a desenvolver estilos próprios, em paredes 

de seus templos, denominados Mesquitas, produção de mosaicos e demais objetos 

cerâmicos e tecidos. 

 Conforme Janson (1998), Uma das grandes obras do início do 

Islamismo é a Grande Mesquita de Damasco, que foi construída numa localidade 

onde existia um santuário romano, com paredes cobertas de mosaicos de vidro, de 

origem bizantina. Os fragmentos encontrados apresentam apenas paisagens e 

traços arquitetônicos, enquadradas em peças de ouro. 

 Apesar de este tipo de trabalho não ter semelhança evidente com o 

estilo bizantino, infere-se um objetivo ilusionista, semelhante ao encontrado em 

obras na cidade de Pompéia, ao sul da Itália. 

 Na figura 31 mostra-se um desses quadros, encontrados na Grande 

Mesquita de Damasco. 

  

 

Figura 31 – Mosaico de paisagem e traços arquitetônicos – 
Grande Mesquita de Damasco - Síria – Século VIII  

                                            
75 Islamismo: Religião seguida pelos adeptos dos ensinamentos baseados em Maomé que, segundo 
a tradição, teria deixado a verdadeira revelação de Deus, hoje contida em seu livro sagrado, 
denominado Alcorão. 
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 Outra observação relevante nesse estudo é a do fato de que a 

reprodução das cores não se resumiu a caprichos individuais, decoração de 

ambientes ou exaltações decorrentes de emoções, fossem elas de natureza cultural 

coletiva, ou mesmo pessoal. A reprodução das cores serviu também na criação de 

mensagens simbólicas, que atingiam seus alvos de forma sutil e subliminar, como as 

cores utilizadas em paramentas e símbolos militares, religiosos e políticos de uma 

maneira geral. 

 Na Idade Média, desenvolveu-se em diversos pontos da Europa e do 

Médio – Oriente uma Arte específica na criação de Brasões e Escudos. Esta Arte, 

conhecida como Heráldica, diz respeito à apresentação de símbolos significativos 

que, com uma simples visualização, trazem diversas informações por meio de suas 

formas e cores. 

 Chevalier e Gheerbrandt (2003) mencionam em sua obra Dicionário de 

Símbolos que os Escudos, originalmente utilizados como elementos de proteção 

contra ferimentos provocados por armas numa batalha, passaram a ter um valor 

apotropáico76, portanto, utilizado quase que como amuleto contra possíveis 

malefícios. Na tradição medieval irlandesa, por exemplo, os escudos, com esculturas 

e pintados com cores diversas, eram utilizados também como símbolos pessoais, 

com emblemas específicos. 

 O mesmo ocorreu com as cores das paramentas de ministros religiosos 

de diversas tendências, como hebraicas, cristãs, islâmicas, e outras provenientes 

das culturas do extremo oriente e América pré-colombiana. E também na descrição 

simbólica de atos litúrgicos, nas mais diversas religiões. 

 Uma atividade, que sofreu substancial desenvolvimento a partir do 

século XX, mas, cujos conceitos já eram implícitos desde a Antiguidade, é a 

Cromatologia77. Esta atividade, baseada na cultura de determinado grupo social, 

destaca atribuições simbólicas referentes às diversas cores que são identificadas e 

reproduzidas com especificidade de aplicações. 

 Em princípio o caráter simbólico das cores seria universal, porém, 

devido às diversas culturas que se sucederam nas diversas regiões geográficas da 

                                            
76 Apotropáico: Objeto com poderes mágicos, que se supõe proteger uma pessoa de possíveis 
malefícios 
77 Cromatologia: Estudo das cores em diversas aplicações. 
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Terra, verifica-se que este simbolismo decorre diretamente de influências destas 

culturas. 

 Certas cores, no geral, apresentam simbologias comuns, como, por 

exemplo, o vermelho e o laranja, que simbolizam o fogo; o amarelo e o branco, que 

simbolizam o ar; o verde, a água e o preto ou o marrom-castanho, a terra. 

 Neste aspecto, verifica-se a associação das cores à interpretação da 

constituição do Universo, em Terra, Água, Ar e Fogo, estabelecida por Empédocles 

de Akragas, no século V a.C, conforme citação anterior. 

 Também existe a associação a uma interpretação maniqueísta, citada 

anteriormente, em que o Preto e o Branco figuram como conceitos antagônicos, 

sendo o Preto o símbolo do tempo, e tudo o que o acompanha, e o branco, que 

simboliza o atemporal. 

 Em certas tradições seculares europeias, ligadas à agricultura, e 

utilizadas em algumas aldeias até nos dias atuais, ao se amarrar o último feixe de 

trigo, após a colheita, desenha-se no mesmo uma cabeça preta com lábios 

vermelhos, símbolos da genitália feminina, que sugere a fertilidade. 

 Nas tradições de culturas nativas americanas, Pré-Colombianas, como 

os Astecas78, em particular, a cor azul e a cor verde representavam um só símbolo e 

em quase todos os demais idiomas contemporâneos eram designados pela mesma 

palavra. O azul-turquesa, cor próxima do ciano, associada à rocha denominada 

turquesa, constituída de um fosfato hidratado de cobre, simbolizava para estas 

culturas fenômenos que estariam ligados ao Sol, como a seca e a fome. O azul-

verde, das rochas chalchiuitl, ou jade, como são hoje conhecidas, simbolizavam 

fenômenos que estariam ligados à Lua, como a fertilidade. 

 Nas figuras 32 e 33 mostram-se, respectivamente, uma gema de 

Turquesa e uma de Jade, encontradas desta forma na Natureza, seguidas apenas 

de limpeza para a retirada da terra que as envolvia no local onde foram encontradas 

e da retirada de materiais orgânicos agregados a elas ao longo do tempo, com o uso 

de uma solução ligeiramente ácida.  

                                            
78Astecas: Civilização nativa desenvolvida no atual território mexicano, entre os séculos XIV e XVI, e 
prováveis descendentes dos Toltecas e dos Chinchimecas, que habitaram a mesma região a partir do 
século X. 



90 
 

                                                         

         Figura 32 – Rocha de Turquesa                                                                     Figura 33 – Rocha de chalchiuitl (jade) 

  

Para os Maias79, os pontos cardeais eram simbolizados por quatro 

cores: o branco representava o norte, o primeiro homem, a promessa e a esperança; 

o amarelo representava o sul, o milho, a terra fértil; o vermelho, o leste, o mel, o 

desejo de riquezas e poder; e o preto, o oeste, a região oculta e invisível, a mãe, a 

noite, a desgraça e a morte. 

 A tradição cristã também seguiu uma simbologia de cores, utilizadas 

com seus respectivos significados nas liturgias80 de cultos até hoje. Em princípio, 

associa-se a luz a Deus, o Criador do Universo, e a escuridão, à perdição, ao mal. 

Na teologia da Trindade Divina, Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, as cores são 

rigorosamente representativas: O branco ao Pai, o azul ao Filho e o vermelho ao 

Espírito Santo. Nas homilias81, especificamente, as cores sugerem a mensagem 

associada ao tempo que se vive, que lembra o fato relevante da época destacada 

para a meditação e reflexão. O branco, símbolo da pureza, é utilizado nas 

paramentas sacerdotais no tempo do Natal Cristão e na Páscoa Cristã82, a 

ressurreição de Jesus Cristo. O vermelho, símbolo do fogo do Espírito Santo, é 

utilizado no tempo de celebração da Sexta-feira da Paixão de Cristo e no domingo 

de Pentecostes. E o verde, símbolo da esperança, é utilizado em quase o ano todo, 

                                            
79 Maias: Civilização nativa desenvolvida no atual território sul-mexicano, estendendo-se pela América 
Central, até os atuais territórios de Guatemala, Honduras, El Salvador e Nicarágua. Suas origens são 
milenares, havendo registros desde 3000 a.C até os dias atuais. 
80 Liturgia: Ordem de celebração de culto religioso. 
81 Homilia: Pregação coloquial, de caráter exegético (comentário explicativo), desenvolvida nos cultos 
cristãos, acerca das Sagradas Escrituras, com o objetivo de exortar a Igreja para seu dia-a-dia. 
82 Páscoa Cristã: Primeiro domingo de lua cheia após o dia do equinócio de Outono no hemisfério sul 
da Terra, ou de Primavera, no hemisfério norte (21 de março). 
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conhecido como Tempo Comum. Para o tempo da Quaresma, entre o Carnaval e a 

Páscoa, utiliza-se o violeta, como símbolo de penitência, assim como nas quatro 

semanas que antecedem o Natal, denominado tempo do Advento. Nos dois 

domingos que antecedem o Natal, terceiro e quarto domingo do Advento, pode-se 

utilizar o rosa, como símbolo de contrição. 

 No islamismo, a simbologia das cores é ainda mais rigorosa e 

abrangente. Nesta cultura, o preto é a cor ruim, é utilizada como amuleto contra 

“mau-olhado” e influenciador do tempo, de forma mágica. Animais pretos são 

indesejáveis, especialmente o cachorro, que traria a morte em família e a galinha 

preta, utilizada em cerimônias de feitiçaria. 

 O branco representa a cor da luz, o brilho extremo, o bom agouro. O 

leite, por exemplo, é o alimento virtuoso. Em cerimônias de casamento, asperge-se 

leite sobre a noiva e pulveriza-se farinha branca sobre ela, desejando-lhe uma “vida 

branca”, feliz. 

 A cor verde, no Islamismo, é de muito bom grado, simboliza a 

vegetação e é utilizada como sinal de boa sorte. Dar um objeto verde a alguém, pela 

manhã, simboliza votos de prosperidade. 

 O amarelo, a cor do ouro e do Sol, é aceito como a cor mágica, 

utilizada como medida profilática. 

 Posteriormente, no Islã, as cores passaram a integrar inclusive 

simbologia política. Neste caso, o preto, a cor do luto, foi utilizada principalmente 

pelos abássidas83, como símbolo de revolta. Para os umaiadas84, o branco é sua cor 

emblemática, explicitando sua oposição aos abássidas. 

 De acordo com Janson (1986), o emprego das cores, na cultura 

islâmica, foi mais efetivo como linguagem simbólica e menos na arte decorativa. 

Existem poucos registros de pinturas, datados dos cinco séculos posteriores ao 

tempo dos mosaicos de Damasco, com perfil artístico e este fato sugere ter havido 

pouco interesse por trabalhos que incluíssem este tipo de pintura. As obras 

                                            
83 Abássida: Uma das correntes do Islamismo primitivo, cujos integrantes pertenciam a uma dinastia 
constituída de descendentes dos califas (chefe supremo do islamismo, durante o período do Império 
Árabe, entre os séculos VIII e XV da era cristã). 
84 Umaiadas: Outra corrente do islamismo primitivo, também integrantes de uma dinastia de califas, 
porém, de oposição aos abássidas. Predominaram nas regiões da Península Ibérica, no período de 
pujança. 
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Islâmicas desta época são predominantemente de grandes estruturas, com 

esculturas coloridas, cujo objetivo era o de deixar uma mensagem simbolizada pelas 

tradições, sem caráter artístico e de pouca exploração imagética. 

Todavia, a reprodução de cores, cada vez mais apurada, e o 

desenvolvimento constante de técnicas de desenho e de pintura, em outras regiões 

europeias, proporcionaram, além de simbologias culturais, associadas às religiões 

ou a outras normas de conduta, também novas formas de decoração. As cores 

representaram de maneira geral, durante a Idade Média, uma forma de linguagem, 

um meio de comunicação mais amplo, quando comparado aos atributos dados até 

então. 

 Até o fim da Idade Antiga, as cores foram utilizadas principalmente 

como complementos de decoração e de registro de informações e menos como 

formas de linguagens. 

 No Período Medieval, especialmente a partir do século XI, ocorreu em 

praticamente toda a Europa e Ásia Setentrional um aprimoramento da pintura, seja 

no aspecto técnico, quanto na obtenção de recursos para a reprodução de cores e, 

também, nos estilos de desenho. Passou-se a ter maior fidelidade às formas de 

objetos e pessoas, com medidas mais rigorosas e respectivas proporções, e também 

boas reprodução de matizes, chegando-se muitas vezes às cores reais dos objetos, 

pintados em afrescos, painéis e tecidos. 

 A pintura a partir desta época, além de retratar a Natureza como um 

todo, incluindo pessoas e animais de maneira geral, foi carregada de mensagens 

com objetivos bem definidos, atribuindo-se a determinadas cores significados 

específicos, difundidos nos diversos níveis sociais, do povo rude ao mais abastado 

economicamente, do mais ignorante ao mais intelectualizado, das pessoas 

orientadas por uma religião ou até dos agnósticos e ateus. 

 Reitera-se que tal fato não se verificou apenas na Europa, pois, 

segundo Lopera (1996), na Índia, sob a influência das seitas Kaula – Kâpâlika, 

temas de cunho sexual eram destacados como forma de união mística com 

divindades. Textos sobre técnicas artísticas, denominados Shilpa shastras, 

determinavam formas, medidas, proporções corporais e atributos dos deuses e 
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gênios, orientando sobre gestos, de acordo com uma linguagem simbólica 

estabelecida, que é mostrada na figura 34. 

 

 

Figura 34 – Cortesã – séc. IV e V d.C 
Pintura mural sobre rocha 

LOPERA – História Geral da Arte, 1996, p. 76 

 

 A Cultura Indiana já desenvolvia afrescos desde a Antiguidade, a partir 

do século II a.C, entretanto, Lopera (1996) afirma que os de melhor qualidade 

surgiram a partir do século IV d.C, nos quais já se utilizavam cores como o ocre, 

azul, violeta e verde, pouco utilizados na Europa, por dificuldades citadas 

anteriormente, além do preto e do branco. 

 Na figura 35 mostra-se bem essa riqueza de cores nos detalhes dos 

desenhos, que já se desenvolviam com boa qualidade nesta época. 

 

 
Figura 35 – Afresco ilustrando a História do Príncipe Mahajanaka  

– séc. IV e V d.C – 
                                                   Pintura mural sobre rocha Entrada da gruta I em Ajanta – Índia 

LOPERA – História Geral da Arte, 1996, p. 76 
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 Lopera (1996) também afirma que outra cultura possuidora de um 

legado de simbologia associada à pintura é a chinesa, pois diversos registros 

históricos mostram que desde o século III d.C, na dinastia Han, a pintura 

apresentava características inovadoras, com técnicas utilizadas até hoje, como a 

laca, empregada na decoração de objetos encontrados na Coreia. 

 A laca é um material resinoso, obtido a partir de vegetais da família 

das anacardiáceas, como a mangueira, cajueiro, cajazeira e aroeira, por exemplo,  

 A pintura chinesa desta época, entretanto, embora tenha se 

caracterizado por uma linguagem rica em sentimentos de serenidade, amor e uma 

profunda harmonia cósmica, com limitada reprodução do concreto, era desprovida 

de cores variadas. A exemplo da pintura europeia, era também baseada no preto, 

branco, vermelho e tonalidades intermediárias. 

 A figura 36 refere-se a uma obra efetuada com pincel, sobre tecido de 

seda, atribuída a Ku K’ai-Chih,  

 

 

Figura 36 –– A Ninfa do Rio Lo  
– séc. IV d.C – 

Pintura sobre seda  
National Gallery of Art – Washington – DC – USA  

 

 Portanto, com estas citações desta época, referentes à diversas 

culturas e por tratar-se de um intervalo da história muito extenso, pode-se pensar 

num primeiro momento que a evolução do conhecimento humano, nas mais diversas 
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áreas, durante este tempo, teria sido muito grande. Entretanto, não foi o que ocorreu 

no geral. Quanto à Arte da Pintura, realmente houve grande evolução, todavia, o 

mesmo não se passou com as ciências naturais. 

 De acordo com Guaydier (1972), durante a Idade Média, quase não 

houve progresso científico. Mesmo depois da queda do Império Romano, que 

também não demonstrava qualquer apego ao estudo da Natureza, de maneira mais 

aprimorada, como o fora com os Gregos, as culturas que se sucederam, como os 

Bárbaros (Francos, Visigodos e Burgúndios), eram indiferentes quanto a estes 

conhecimentos.  E a Igreja Católica, que exercia forte domínio no comportamento da 

sociedade europeia dessa época, inibia as poucas iniciativas de mudança no 

pensamento filosófico e científico. Algum progresso significativo passou a existir a 

partir do século X, principalmente com a participação da cultura Árabe, que 

dominava a Universidade de Córdoba, por exemplo. 

 As Ciências de maneira geral e, particularmente, as Naturais somente 

começaram a apresentar expressivos sinais de progresso, depois do Século XIII, 

com o avanço das universidades. 

 Como será mostrado adiante, não por acaso, os avanços ocorridos 

com as Ciências Naturais e de forma específica com a Física, implicaram em 

avanços também nas Artes como um todo e especialmente com a pintura e outras 

formas de reprodução de cores. 

 

2.3.4 – Destaques no Renascimento 

 

 Seguindo-se sempre a mesma linha de raciocínio destacada até este 

ponto, que fixa os intervalos da história de acordo com fatos relevantes, e de 

consequências revolucionárias, seja no contexto político-social, como nas ciências, 

artes ou na literatura, sempre haverá certa dificuldade em se estabelecer os 

extremos desses intervalos. 

 Não obstante a colocação de que a Idade Média teria seu final em 

meados do século XV, na época em que ocorrera a queda de Constantinopla, com o 

final do Império Bizantino, os destaques do intervalo histórico posterior, denominado 
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Renascimento, Renascentismo ou Renascença, não se delinearam 

instantaneamente. 

 Delimitando-se ainda mais os fatos relevantes desses intervalos da 

história, verifica-se que diversos movimentos culturais implicaram em significativas 

influências nas diversas áreas do conhecimento, que levaram a mudanças de 

conduta de expressiva parcela da humanidade, porém, não de forma abrupta. As 

mudanças levaram séculos para se consolidarem. 

 Desta forma, refletindo-se sobre o tema central do presente trabalho, 

vê-se que a reprodução das cores, também sofreu forte influência desses 

movimentos culturais, pois a pintura, nessas sucessivas épocas, passou a ser 

praticada sempre com mais requinte, quanto à variedade das cores e melhores 

adequações, para uma reprodução cada vez mais comunicativa.  

 Quanto ao tempo histórico denominado Renascença, as “novas” 

tendências se delineavam havia alguns séculos. Aliada à arquitetura gótica, surgida 

a partir do século XI, a pintura passou a ter novos traços e novos estilos, que 

culminaram com as formas e estilos característicos desta etapa. Dentre algumas 

obras desta nova tendência, que podem ser evidenciadas, uma das que são 

consideradas como primeiros exemplos é, segundo Janson (1986), o São João 

Evangelista, do Evangeliário do Abade Wedricus, mostrada na figura 37. 

 Nesta pintura do início do século XII, percebe-se uma retomada da 

arte carolíngia85, inspirada na arte romana da Antiguidade Clássica, porém, com 

evidente melhora na precisão dos traços e acréscimo na variedade de cores, como 

pode ser observado na figura 38. Este tipo de trabalho é conhecido como Miniatura 

ou Iluminura, por ter sido produzido com ouro e (ou) prata, objetivando um brilho e 

com óxido de ferro, que apresenta coloração avermelhada. O óxido de ferro é 

chamado de mínio em Latim e miniare significa pintar com mínio, daí a expressão 

miniatura. Como estas obras foram produzidas para manuscritos, apresentam 

dimensões diminutas, por isso miniatura passou a ser sinônimo de pequeno.   

 

                                            
85 Arte Carolíngia: Arte desenvolvida durante o Império de Carlos Magno, séculos VIII e IX, também 
chamado de Império Carolíngio, cujo território ocupava a parte central da Europa. Apresenta como 
característica básica a retomada de temas clássicos da cultura greco-romana. 
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 Diante de conclusões como essas, alguns autores sugerem outro 

intervalo histórico, denominado Pré-Renascimento das Artes, que estaria 

compreendido entre o século XI e o século XIV, intervalo esse que contemplou os 

precursores do chamado Renascimento da Literatura, com Dante Alighieri86, 

trazendo em sua obra mais conhecida, a Divina Comédia, citações de autores 

clássicos. E os poetas e escritores Francesco Petrarca87 e Giovanni Boccaccio88, 

cujas obras apresentaram uma evidente quebra de paradigmas, abandonando a 

                                            
86 Alighieri, Dante: Poeta e escritor italiano, nascido na cidade de Florença, em 1265, faleceu em 
Ravenna, no ano de 1321. De perfil original, publicou sua obra de maior expressão, intitulada “A 
Divina Comédia”, cujo estilo representou uma quebra de paradigma para a época, com a retomada de 
temas épicos, aliados à realidade de seu tempo. 
87 Petrarca, Francesco: Poeta e escritor italiano, nascido em 1304, na cidade de Arezzo, faleceu em 
Arquà, no ano de 1374. Criou um estilo novo na literatura, conhecido como soneto e a exemplo de 
Dante Alighieri retomou também temas clássicos e centrou seus trabalhos numa linha humanista, 
inédita para sua época e que influenciaria outros escritores, como o lusitano Luiz de Camões e o 
inglês Shakespeare, por exemplo.  
88 Boccaccio, Giovanni: Poeta e Escritor italiano, nasceu em 1313, na cidade de Florença e faleceu 
em 1375, na cidade de Certaldo. Dentre suas diversas obras, destaca-se Decameron, uma novela 
cujo tema revolucionaria a literatura de seu tempo. De linha humanista, quebrou os padrões morais 
medievais, de cunho teológico, abandonando o amor divino, espiritual e introduzindo o amor 
mundano, de caráter humanista. 

Figura 37 –– São João Evangelista – séc XII d.C  
Societé Archéologique – Avesnes – França 

 JANSON – História da Arte, 1998, p.298 

Figura 38 –– São Mateus Evangelista – 800 d.C 
Miniatura da corte carolíngia  

PROENÇA – História da Arte, 2009, p.63 
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linha moralista da literatura de inspiração teológica e apresentando um perfil 

individualista, com o retrato da realidade social, como a obra Decameron de 

Boccaccio, “aditivada” de elementos eróticos, incomum para a época. 

 Todavia, verifica-se que estas retomadas, sejam nas Artes ou na 

Literatura, não foram meras reprises. Reitera-se que a expressão Renascimento 

restringe-se apenas às temáticas clássicas, pois no que diz respeito a estilos, houve, 

sobretudo a partir do século XIII, significativa evolução, com expressivo progresso 

na expressão figurativa, com a melhora na fidelidade dos contornos e das cores. 

 As técnicas de pintura utilizadas nesta época, identificada por Pré-

Renascimento, já eram de pleno conhecimento, como por exemplo, a Encáustica, 

citada anteriormente, e a Têmpera, desenvolvida por artistas bizantinos. 

 A Têmpera é uma técnica pictórica que, segundo Motta e Salgado 

(1976), foi inicialmente desenvolvida a partir da mistura dos pigmentos com uma 

goma orgânica, proveniente de resinas naturais de origem vegetal, como a seiva de 

cerejeira ou de ameixeira, embora a mais conhecida seja a obtida a partir da 

acácia89, denominada goma arábica. Existem indícios, inclusive, de que uma técnica 

muito parecida já teria sido utilizada desde o Paleolítico.  

 Posteriormente, a Têmpera foi obtida também com a mistura de clara 

e (ou) gema de ovo, aditivada com fungicidas. Especialmente a gema de ovo possui 

um componente gomoso, constituído de albumina90 e lecitina91, que seca 

rapidamente, quando exposto ao ar livre, comportando-se como emulsificante92 ou 

estabilizante natural, além de proporcionar um efeito visual atraente. Alguns 

pintores, no entanto, utilizavam e ainda utilizam exclusivamente a gema de ovo na 

preparação da têmpera, sendo até rigorosos na separação da clara. E, embora 

amarela, a gema não interfere na obtenção da cor desejada, que depende apenas 

dos pigmentos utilizados na mistura. 

                                            
89 Acácia: Árvore leguminosa, muito dura e de diversas espécies, que se adaptaram praticamente no 
mundo todo. Da Acácia encontrada na região centro africana, subsaariana, extrai-se a goma arábica. 
90 Albumina: Proteína encontrada em diversos produtos animais. A encontrada no ovo tem, dentre 
outras, a característica de se manter inalterada mesmo sob significativas variações de temperatura. 
91 Lecitina: Substância fosfatada encontrada na gema de ovo, utilizada na têmpera como 
emulsificante. 
92 Emulsão - Emulsificante: Que proporciona a Emulsão – Substância de aparência cremosa, que 
consiste da mistura de dois materiais líquidos não miscíveis, mesmo numa mistura. Se estes 
materiais possuem diferentes densidades, ocorrerá a sedimentação do mais denso, como, por 
exemplo, a mistura de água e óleo.  
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 Para se obter uma superfície brilhante, a pintura à têmpera era, de 

acordo com Mayer (1999), muitas vezes envernizada com uma fina camada de óleo 

e exposta ao sol, para secagem. 

 Na Renascença, esta técnica passou a ser gradativamente 

substituída pela Pintura a Óleo, porém, no intervalo compreendido do século XIII ao 

início do século XV, portanto, no decorrer do tempo por vezes denominado de Pré-

Renascimento, a Têmpera foi ainda muito utilizada. 

 Nesta mesma época, destacou-se na Europa a Pintura Gótica, com 

um traço de contorno bem definido, passando uma mensagem realista e simbólica, 

com a reprodução de figuras humanas. Sua forma sugere ao observador uma 

percepção de movimento, e mesmo com limitada variedade de cores, o efeito 

tridimensional foi obtido com diversas tonalidades de uma mesma cor. 

 Na figura 39 mostra-se um trabalho em têmpera sobre madeira, 

executado por Cenni di Pepo, também conhecido por Cimabue93. Este trabalho, de 

estilo Gótico, evidencia a procura do realismo, com a representação das figuras. 

 

 
 

Figura 39 –– A Virgem e o Menino Rodeados por seis anjos – séc. XIII 
Museu do Louvre – Paris  

Cenni di Pepo 
PROENÇA – História da Arte, 2009, p.87 

                                            
93 Cenni di Pepo – Cimabue: Bencivieni di Pepo, como também foi conhecido, nasceu em Florença, 
no ano de 1240 e faleceu nessa mesma cidade, em 1302. Destacou-se como pintor marcante, que 
deixara significativo acervo, com características revolucionárias para sua época, sendo citado 
inclusive por Dante Alighieri, quando escreveu o Purgatório. Sua grande contribuição na pintura é a 
introdução de novo estilo, de tendência realista, com o aprimoramento de impressões tridimensionais. 



100 
 

 Outro conjunto de obras, desta fase de transição, que certamente 

contribuiu para o surgimento de pintores do Renascimento, deve-se a Giotto de 

Bondone94. 

 Giotto, como é mais conhecido, trabalhou especialmente Afrescos, 

mas também Painéis à Têmpera. Todavia, sua distinção deve-se à introdução da 

perspectiva na pintura e de uma farta exploração de cores e tonalidades. 

 Para diversos autores, dentre os quais o poeta Giovanni Boccaccio, 

Giotto é considerado o precursor da Pintura Renascentista, pois seu estilo foi muito 

praticado e tomado como elemento de partida para a nova tendência. 

 No quadro Entrada de Cristo em Jerusalém, mostrado na figura 40, 

Giotto obteve um efeito inusitado para a época. Esta obra dá ao observador uma 

percepção de profundidade, sem utilizar a técnica da perspectiva linear que, embora 

conhecida desde a Antiguidade, fora abandonada durante toda a Idade Média e 

retomada somente mais tarde por Brunelleschi95, com a introdução do conceito de 

Ponto de Fuga, conforme cita Galluzzi (1996). 

 
 

Figura 40 –– Entrada de Cristo em Jerusalém  
Afresco – 1305 

Giotto de Bondone 
– Capela da Arena – Pádua – Itália 

JANSON – História da Arte, 1998, p.326 

                                            
94 Giotto di Bondone: Pintor italiano (florentino), nascido em 1266, faleceu em 1337. Discípulo de 
Cimabue, foi considerado por Boccaccio o precursor da Pintura Renascentista. 
95 Brunelleschi, Filippo: Arquiteto renascentista italiano (florentino), nasceu em 1337 e faleceu em 
1446. Destacou-se especialmente pelo desenvolvimento de projetos arquitetônicos arrojados para 
sua época, executados mesmo sem o conhecimento de modelos teóricos de construção, que foram 
desenvolvidos somente após a introdução dos conceitos de Dinâmica e de Estática, por Isaac 
Newton. Destacado também por retomar a prática da Perspectiva Linear, conhecida desde a 
Antiguidade, pelos Romanos, mas, deixada de lado durante a Idade Média, introduzindo o conceito 
de Ponto de Fuga.  
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 Durante o século XIV, o estilo Gótico e suas variantes estenderam-se 

pela Europa, especialmente na região ocidental do continente, e a partir do início do 

século XV, identifica-se o que Janson (1986) denomina Estilo Internacional. Este 

resultado é decorrente da fusão de estilos, sobretudo nórdico e italiano e apesar de 

não se limitar somente à pintura, teve nela seu maior impacto. 

 Broederlam96, um pintor de discreta expressão na literatura 

especializada disponível atualmente, deixou um legado de significativa importância 

no contexto artístico de seu tempo, pois, mesmo sob escala desproporcional entre 

as medidas dos personagens e a paisagem que os abriga, transmite uma noção de 

profundidade muito acentuada e poucas vezes vista em obras contemporâneas de 

sua época. 

 Se comparado ao trabalho dos Irmãos Lorenzetti97, por exemplo, 

pode-se perceber um cuidado maior na distribuição do espaço e a integração das 

cenas, por parte destes últimos, todavia, reitera-se a melhor obtenção do efeito 

tridimensional, na obra de Broederlam. Para tanto, destacam-se as pinturas das 

figuras 41, 42, 43 e 44. 

 

                                         

 

 

                                            
96 Broederlam, Melchior: Pintor Flamengo, nascido na Holanda, viveu de 1381 a 1409.  
97 Irmãos Lorenzetti: Pietro Lorenzetti e Ambrogio Lorenzetti. Pintores italianos, nascidos 
possivelmente em Siena. Pietro, por volta do ano 1280 e Ambrogio, em 1290. Ambos apresentaram 
vocação para a pintura, com muita semelhança nos traços, inspirados nas obras de Giotto. Os dois 
faleceram em 1348. 

 

Figura 41 – A Anunciação e a Visitação 
Painel – 1394 – 1399 

Broederlam 
Musée des Beaux – Dijon – FR 

  

Figura 42 – A Apresentação no Templo e  
A Fuga para o Egito 
Painel – 1394 – 1399 

Broederlam 
Musée des Beaux – Dijon – FR  
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 O interesse pela pintura, difundido em quase toda a Europa, 

proporcionou o avanço das técnicas e estilos e fez surgir outros personagens na sua 

história, em regiões distantes do centros clássicos da cultura medieval. 

 A partir de meados do Século XIV, na região de Flandres98, 

destacaram-se diversos pintores que introduziram novos materiais nas práticas de 

pintura, que passariam a ser muito utilizados dali por diante. 

 Segundo Janson (1998), certo pintor flamengo, que ficou conhecido 

por Mestre de Flémalle99, possivelmente Robert Campin, que teria vivido de 1378 a 

1444, optou por um estilo original, até certo ponto dissimulado, com relação às 

tradições de que participava e de características realistas. Ele apresentou em suas 

pinturas ambientes contemporâneos, que contemplavam cenas de tradição religiosa. 

No entanto, a relevância de sua obra não se restringiu a este pormenor, mas ao 

aprimoramento na obtenção de efeitos tridimensionais, que seguiam o Estilo 

Internacional, como pode ser observado na figura 45, em que a forma de distribuir as 

cores, dá a percepção de relevos, com elevações e depressões bem definidas. 

 

                                            
98 Flandres: Antigo condado, de população flamenga, teve maior importância política e cultural na 
Baixa Idade Média (séc. XI a séc. XV). Seu território abrangia a parte nordeste do atual território 
francês, o norte do atual território Belga e parte oeste dos Países Baixos, região hoje pertencente à 
Holanda.  
99 Flémalle: Cidade Belga, localizada na região leste do país. 

 

Figura 43 – O Nascimento da Virgem 
Painel – 1342 

Pietro Lorenzetti 
– Museu da Catedral – Siena – Itália 

JANSON – História da Arte, 1998, p.351 

Figura 44 – O Bom Governo da Cidade 
Painel – 1342 

Ambrogio Lorenzetti 
– Palazzo Pubblico – Siena – Itália 

JANSON – História da Arte, 1998, p.351 

http://www.google.com.br/imgres?q=pietro+lorenzetti&hl=pt-BR&sa=X&biw=1024&bih=514&tbm=isch&prmd=imvnso&tbnid=H1QsCe9OzcMQ0M:&imgrefurl=http://www.bierstadt.org/painting-Pietro-Birth%20of%20the%20Virgin-33321.htm&docid=_7qI8N88fqPX1M&imgurl=http://www.bierstadt.org/upload1/file-admin/images/new9/Pietro%20Lorenzetti-264824.jpg&w=858&h=920&ei=PVbFTuDEA4TM2AWHi_TaDg&zoom=1
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 Diversos registros bibliográficos afirmam que se deve também ao 

Mestre de Flémalle a introdução do óleo vegetal como material de base para a 

mistura de pigmentos. Embora trabalhasse bem com a têmpera, ele encontrava 

dificuldades na reprodução de cores, de acordo com sua vontade, principalmente na 

obtenção de variação progressiva de tonalidades. Assim, utilizando óleo como 

diluente, em vez de água e gema de ovo, obteve melhores resultados.  

 Quanto à pintura a óleo propriamente dita, porém, é praticamente 

consenso de que sua criação deve-se aos irmãos Van Eyck100, Jan Van Eyck e 

Hubert Van Eyck. 

 Esta nova técnica, em que o óleo era utilizado como diluente, permitiu 

posteriormente a pintura em tecidos, sem os efeitos indesejáveis das trincas, que 

ocorriam quando se utilizava a têmpera sobre estas superfícies. Por isso, a base de 

apoio, no caso da têmpera, era geralmente a madeira, que apresentava menor 

dilatação ou outros tipos de deformações. Além disso, com o óleo foi possível obter 

reprodução de cores de acordo com o almejado, bem como efeitos de relevo de 

maior fidelidade. 

 Duas obras que impressionam ainda hoje pelos seus efeitos visuais 

são: os painéis do Calvário e do Juízo final, de Jan Van Eyck, mostrados na      

                                            
100 Irmãos Van Eyck: Pintores flamengos, possivelmente de um lugarejo próximo a Liége, na região 
de Flandres. Hubert nasceu em 1366 e Jan, em 1390, e tiveram significativa projeção como pintores, 
por serem detentores de uma técnica de pintura a óleo, até então de pouco domínio. Hubert faleceu 
em 1426 e Jan, em 1441, na cidade de Bruges, cidade Belga, capital da província de Flandres. 

Figura 45 – O Retábulo de Mérode 
Painel – 1425 

Robert Campin (?) 
The Metropolitan Museum of Art, New York – USA  

JANSON – História da Arte, 1998, p.372 
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figura 46, e a obra mostrada na figura 47, de autoria de Konrad Witz101, de 1444, 

denominada A Pesca Milagrosa, que retrata uma suposta cena real, às margens do 

lago de Genebra, Suíça. 

 

 

 

 

         

 O painel da figura 47, de 2,00 m2, além de trazer quase uma 

novidade, pois, embora retrate uma cena fictícia, sugere uma suposta cena real, 

apresenta a característica dos traços que inferem a possível influência dos irmãos 

Van Eyck. Além disso, independentemente desta possível influência, percebe-se 

outra novidade, o efeito óptico aquático, que resulta na percepção da existência de 

água, ao se observar a pintura. 

 Outras constatações nesta etapa da História da Arte são a divulgação 

e a propagação destas novas técnicas e estratégias utilizadas para a obtenção de 

resultados cada vez mais próximos do pensamento e da percepção do autor. 

                                            
101 Witz, Konrad: Pintor de origem Alemã, possivelmente nascido entre 1400 e 1410, em Rottweil, 
Alemanha, faleceu na Basiléia, Suíça, no final de 1445. Sua contribuição, utilizando a Têmpera, e 
óleo sobre painel, foi a técnica de reprodução de efeitos ópticos de reflexão da luz na água, além do 
esmero na obtenção de imagens humanas, tentando retratar cenas supostamente reais. 

Figura 46 – O Calvário e o Juízo Final 
Painel – 1420 a 1425 

The Metropolitan Museum of Art, New York – USA  
JANSON – História da Arte, 1998, p.382 

Figura 47 – A Pesca Milagrosa 
Óleo sobre Painel – 1444 

Museu de Arte e de História de Genebra – Suíça 
JANSON – História da Arte, 1998, p.385 
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 Sobretudo na Europa, entre o final do século XIV e meados do século 

XVI, a quantidade de obras, com novidades nos recursos técnicos e nas estratégias 

é muito grande, podendo-se pensar até em delimitar trabalhos especificamente para 

esta época. 

 Desde autores como Fra Angelico102, cujas obras trazem de modo 

evidente toques de grande qualidade, como a perspectiva, que lhe permitiu obter 

imagens com nítida transmissão de mensagem realista, com a descrição de 

ambientes agradáveis e de personagens sem angustia ou tristeza, até as famosas 

obras de Sandro Boticelli103, Leonardo da Vinci104, Michelangelo Buonarroti105 e 

Rafael de Sanzio106. 

 Estes últimos são alguns dos autores que demonstraram sua 

versatilidade e utilização de diferentes técnicas, para a obtenção da imagem que 

retrataria seu pensamento. 

 Enquanto pode-se mostrar A Primavera de Boticelli, na figura 48, com 

a utilização de Têmpera sobre madeira, de traços firmes e simultaneamente suaves, 

demostrando leveza e toques de movimento, pode-se mostrar o conhecido afresco 

mural de Da Vinci, denominado A Última Ceia, na figura 49, com uma cena séria, de 

reflexão, cunho social e mensagem espiritual, rica em cores e simultaneamente com 

grande quantidade de detalhes para produzir efeito visual tridimensional. 

                                            
102 Fra Angelico: Pintor italiano nascido na província de Mugello, em 1387, faleceu em Roma, no ano 
de 1455. Seu nome de nascimento era Guido di Pietro e ainda quando jovem ingressou no convento 
dominicano de Friesoli. Sua rara habilidade permitiu a produção de obras com toques sutis de 
perspectiva e demonstração de sobriedade dos personagens. 
103 Boticelli,  Sandro – Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi: Pintor italiano, de Florença, nasceu em 
1445 e faleceu em 1510. Caracterizou-se por trabalhar tanto com temas da Antiguidade, como 
contemporâneos de sua época, com ênfase no Cristianismo. Destacando-se seu traço “suave”, com 
demonstração de “graça” e “beleza”.  
104 Leonardo da Vinci: Nasceu em Vinci, lugarejo da Província de Florença, na região italiana da 
Toscana, no ano de 1452, e faleceu no centro norte da França, na localidade denominada Amboise, 
Vale do rio Loire, em 1519. Da Vinci, como é mais conhecido, destacou-se em diversas áreas do 
conhecimento, como Matemática, Ciências Naturais, Arquitetura e Pintura. Foi um dos mais 
importantes colaboradores do movimento Renascentista Italiano do século XV. 
105 Michelangelo - Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni: Pintor e escultor italiano, nascido em 
Caprese, no ano de 1475, faleceu em Roma, no ano de 1564. Figura emblemática do 
Renascentismo, teve sua participação quase no final deste movimento artístico, quando começava a 
surgir o estilo Maneirista.  
106 Sanzio, Rafael de - Raffaello Sanzio: Arquiteto e pintor italiano, da escola florentina, nasceu em 
Urbino, no ano de 1483, faleceu na cidade de Roma em 1520. Juntamente com Michelangelo e 
Leonardo da Vinci, é considerado um dos mais importantes integrantes do movimento Renascentista. 
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 E também se podem citar os afrescos das figuras 50 e 51, 

respectivamente, de Michelangelo e Rafael, cujos temas são claramente distintos. O 

de Michelangelo, denominado A criação do Homem, explora tema religioso, 

particularmente o Cristianismo, e o de Rafael, explora um tema histórico-filosófico, 

que remete à Antiguidade, denominado A Escola de Atenas, onde se destaca um 

suposto diálogo mantido entre Mestre e Discípulo, Platão e Aristóteles. Todavia, 

pode-se perceber que, apesar da variedade de cores no quadro de Rafael e de uma 

ênfase para tonalidades de verde e vermelho no quadro de Michelangelo, os traços 

gráficos são muito parecidos, inclusive as fisionomias. 

Figura 48 – A Primavera 
Têmpera sobre madeira – 1478 

Galleria degli Ufizi – Florença - Itália 
PROENÇA – História da Arte, 2009, p.101 

Figura 49 – A Última Ceia 
Afresco mural – 1495 - 1497 

Convento de Santa Maria delle Grazie – Milão - Itália 
PROENÇA – História da Arte, 2009, p.102 
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 Neste intervalo, referente ao Renascimento, não foram somente as 

novidades nos processos pictóricos que se destacaram, mas também o surgimento 

de outras técnicas que a partir de então, muito contribuíram na reprodução de 

imagens, sendo muito utilizadas ainda hoje, mesmo com a necessidade de alguns 

ajustes e adaptações aos recursos de que se dispõem. 

  

 

 

 

Figura 50 – A Criação do Homem 
Afresco mural – 1508 - 1512 
Capella Sistina – Vaticano 

PROENÇA – História da Arte, 2009, p.103 

Figura 51 – A Escola de Atenas 
Afresco – 1509 - 1510 

Palácio do Vaticano – Vaticano 
PROENÇA – História da Arte, 2009, p.104 
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 Analisando-se obras de artistas renascentistas que se destacaram, 

pode-se justificar seu enaltecimento, principalmente por essas diversas novidades 

apresentadas em sua época como, por exemplo, a obtenção e diversificação de 

cores, numa expressão cada vez mais próxima do real cotidiano, e também a 

inclusão de novos processos pictóricos, que possibilitaram a obtenção de imagens 

quase fiéis aos objetos originais ou a expressão do pensamento do próprio autor. 

 Tal fato pode ser confirmado não só pela pintura a óleo, afrescos e 

têmpera, mas inclusive pela escultura, a qual também sofreu aprimoramento na 

reprodução de objetos e pessoas, tanto em rocha, como em metal, argila ou 

madeira. 

 A reprodução cada vez mais fiel, dos elementos originais, nas 

esculturas renascentistas foi enriquecida pela exploração do relevo, que possibilitou 

efeitos interessantes com a reflexão da luz nelas incidente, principalmente com o 

uso de metais. Entretanto, apesar destas novidades, a escultura renascentista não 

foi tão praticada quanto a pintura, na mesma época. 

 Janson (1998) atribui esta discrepância ao fato de os escultores 

italianos, de maneira geral, não terem conseguido um nível de qualidade semelhante 

ao de Michelangelo Buonarroti. E isto se ratifica com uma quantidade reduzida de 

esculturas, em comparação a de afrescos e telas produzidas durante o período 

renascentista. Verifica-se que alguns nomes de destaque nas esculturas surgiriam 

no período pós-renascentista, com o Maneirismo e mais adiante o Barroco. 

 Mesmo assim, merecem destaque obras como as de Michelangelo 

Buonarroti, exemplificadas nas esculturas em mármore, ilustradas nas figuras 52 e 

53, e de Andrea del Verrocchio107, com uma escultura em bronze,  ilustrada na  

figura 54. 

 Numa comparação de obras, dentro do mesmo tema, pode-se 

verificar a diferença das interpretações dos autores. O “Davi” de Michelangelo, por 

exemplo, é um jovem robusto, com um corpo bem definido, cujas proporções nas 

dimensões de seus membros, sugerem força e resistência, como nas medidas de 

suas mãos e ombros. Os relevos, apesar de suaves e explorarem pouco os efeitos 
                                            
107 Verrocchio - Andrea di Francesco di Cione, conhecido por Andrea del Verrocchio: Pintor e escultor 
italiano (florentino), nascido em 1435, faleceu em 1488. Embora tenha vivido pouco mais de 
cinquenta anos, deixou um acervo significativo entre pinturas e esculturas de grande relevância. Uma 
de suas distinções na História da Arte é a de ter sido mestre de Leonardo da Vinci e Botticelli. 
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da reflexão da luz, são suficientes para possibilitar essa interpretação pelo 

observador. 

 No “Davi” de Verrocchio, embora se tenha um detalhamento de 

contornos acentuados com a exploração da reflexão da luz para a obtenção de 

efeitos visuais incisivos, a interpretação que se dá é a de um adolescente que, 

mesmo de aparência feliz, com fisionomia de satisfação e de sucesso, ainda deverá 

se tornar adulto. Não transmite a ideia de quem alguns anos depois seria Rei. 

 

                      

 

 

 

Figura 52 – Davi (de Michelangelo) 
Escultura em mármore – 1501 - 1504 

Museu Acadêmico de Florença  
PROENÇA – História da Arte, 2009, p.106 

Figura 54 – Davi (de Verrocchio) 
Escultura em bronze – 1476  

Museu Nacional de Bargello – Florença 
PROENÇA – História da Arte, 2009, p.106 

Figura 53 – La Pietà (de Michelangelo) 
Escultura em mármore – 1498 - 1500 

Palácio do Vaticano – Vaticano 
PROENÇA – História da Arte, 2009, p.106 
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 Outro estilo de escultura que, diferentemente das citadas 

anteriormente, utiliza cores mais destacadas, mas, mesmo assim, não com 

diversificação como viria a ocorrer futuramente, são os retábulos de altares, 

empregados em templos religiosos. 

 Como exemplo representativo do final do período Renascentista, 

particularmente classificado como escultura do “Gótico Final”, tem-se a obra de 

Michael Pacher108, da figura 55. 

 

 

                  

 

 Porém, mesmo com estes pormenores, as esculturas desta época 

praticamente não exploravam as cores, como ocorreria tempos depois com o 

Barroco. 

 Outra forma de reprodução de figuras utilizada neste período é o da 

gravura, que decorre do desenvolvimento e aprimoramento de técnicas de 

impressão. 

                                            
108 Pacher, Michael: Pintor e escultor Austríaco, da região sul do Tirol, nascido por volta de 1435 e 
falecido no ano de 1498. Embora apresentasse um estilo de origem norte italiano, com traços de 
Donatello, desenvolveu seu próprio estilo, que se difundiu pela Alemanha no século XVI. 

Figura 55 – Coroação da Virgem 
Escultura em madeira – 1471 - 1481  

Igreja de S. Wolfgang – Áustria 
JANSON – História da Arte, 1998, p.388 
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 Embora existam registros suficientes para se concluir que algumas 

formas de impressão já eram desenvolvidas desde o Antigo Egito, e que estas 

impressões diferiam muito das técnicas desenvolvidas a partir do final da Idade 

Média, percebe-se que o conceito de impressão vem sendo aprimorado há milênios. 

 A partir da Idade Média, porém, com a criação da impressão 

tipográfica na Europa, para textos e impressões de imagens, houve uma ampliação 

do conceito, evoluindo para a produção de xilogravuras e gravação em metal, pelo 

processo de ponta seca (agulha), buril e água forte.  

 A técnica da xilogravura, em particular, foi razoavelmente utilizada a 

partir de meados do século XV, por alemães, flamengos e alguns franceses, 

conforme destaca Janson (1998). 

 No entanto, a exemplo do que ocorreu com a escultura neste mesmo 

período, a utilização do processo de gravação também não teve diversificação e 

tampouco a mesma difusão da pintura, apesar de se ter em conta que, 

particularmente nesse caso, mais que no das esculturas, houve significativa 

presença das cores, com técnicas específicas. 

 A xilogravura, como forma de reprodução de imagens e textos utiliza 

uma base de madeira, que após a gravação se transforma em matriz. Com esta 

matriz é possível a reprodução, imprimindo-se papel ou tecidos, por exemplo. Neste 

caso, tanto melhor será a imagem, quanto melhor for o trabalho de gravação feito na 

madeira, com a menor irregularidade possível, em relação à imagem. 

 Ressalta-se, porém, que a imagem obtida carece principalmente do 

efeito óptico que permite ao observador uma percepção de três dimensões de 

espaço. Principalmente as primeiras gravuras, obtidas a partir de matriz de madeira, 

efetivamente não tinham estes efeitos. 

 Um exemplo é a gravura da figura 56, de autor desconhecido, mas 

registrada como uma das primeiras do Período Renascentista. Sua base é madeira 

e a figura é plana, de linhas espessas, sem a possibilidade de um efeito 

tridimensional acentuado. Devido à intensão de utilizá-la em reproduções coloridas, 

suas formas são contornadas, remetendo à percepção de uma imagem de vitral de 

templos religiosos. 
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 Outra técnica de gravura desenvolvida também a partir de meados do 

século XV utilizava uma lâmina metálica, especialmente em cobre. 

 Com esta técnica, eliminaram-se alguns problemas enfrentados no 

uso da madeira. Utilizando o metal, obtinha-se uma gravura com menos 

imperfeições, sobretudo quanto a saliências ou irregularidades indesejáveis. Além 

disso, com o metal, conseguiu-se obter uma gravura que permitiu a reprodução de 

imagens com efeitos mais acentuados para uma percepção de profundidade. 

 Dois artistas gravadores que se destacaram na utilização de gravuras 

metálicas foram Martin Schongauer109 e o Mestre de Hausbuch110. Estes artistas 

gravadores, mesmo com técnicas de obtenção de imagens diferentes, pois enquanto 

o primeiro utilizava o buril para “sulcar” a chapa metálica, o segundo utilizava uma 

ponta seca (agulha), os efeitos obtidos foram de boa qualidade, proporcionando ao 

observador uma imagem com detalhes realçados, incluindo o efeito óptico da ilusão 

de profundidade ou efeito tridimensional. As figuras 57 e 58 ilustram dois exemplos 

distintos. 

                                            
109 Schongauer, Martin: Pintor e escultor alemão, nascido em 1448 e falecido em 1491. Destacou-se 
pela utilização de metal na confecção de matrizes para gravuras, obtendo um efeito muito superior ao 
obtido até sua época, com a xilogravura. 
110 Mestre do Hausbuch: Artista anônimo, provavelmente de origem alemã ou holandesa, teve suas 
obras registradas num livro que leva esse nome. Atuou próximo ao vale do Rio Reno entre 1470 e 
1505. Embora se saiba pouco sobre sua vida, sua obra é de grande reputação, pela qualidade dos 
resultados obtidos e pela técnica utilizada na produção de matrizes de metal, substituindo o buril por 
uma ponta seca (ponta de ação – ponta de compasso, prego, agulha, etc). 

Figura 56 – Santa Doroteia 
Gravura em madeira – 1420  

Galeria de Arte Gráfica - Munique 
JANSON – História da Arte, 1998, p.389 
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2.3.5 – Destaques no Barroco 

  

 Como citado anteriormente, não existem fronteiras rígidas entre as 

diversas épocas da Arte ou das Ciências, sugeridas pelos diversos autores, 

sobretudo, historiadores especializados. No entanto, a predominância da utilização 

de técnicas ou emprego de estilos, durante certo tempo, na Arte ou nas Ciências, ou 

ocorrências relevantes em nível político-social, remetem ao estabelecimento de 

intervalos, que passam a designar o conjunto de obras e de fatos expressivos 

compreendidos nesse contexto. 

 Assim definiram-se os intervalos históricos, com suas respectivas 

denominações, e particularmente os intervalos na História da Arte e das Ciências, 

com os destaques de movimentos ou estilos revolucionários. 

 Todavia, numa linha do tempo relativa à evolução da Matemática, das 

Ciências Naturais e das Ciências Políticas, por exemplo, não se estabeleceu um 

intervalo propriamente marcante, com denominação específica, entre o início do 

século XVI e meados do século XVIII, não obstante, as reconhecidas mudanças e 

avanços ocorridos durante esses anos e os registros ainda identificados com o 

Período Renascentista, já no seu “final”. 

Figura 57 – A Tentação de Santo Antão 
Gravura em cobre - Schongauer – 1480-1490  
The Metropolitan Museum of Art – New York  

JANSON – História da Arte, 1998, p.390 

Figura 58 – A Sagrada Família 
Gravura em cobre – Mestre do Hausbuch – 1480-1490  

Rijksmuseum – Amsterdam  
JANSON – História da Arte, 1998, p.390 
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 Dentre tais estudos e conclusões revolucionárias, cita-se, no campo 

das Ciências Naturais, o novo modelo planetário apresentado por Copérnico111, em 

1537, aprimorado por Brahe112 e Kepler113, sucessivamente; o Método Experimental, 

por Galileo Galilei, no início dos anos 1600; e o desenvolvimento da Cinemática114, 

da Dinâmica e da Gravitação Universal, por Isaac Newton, do final do século XVII ao 

início do século XVIII. No campo das Ciências Políticas, citam-se as grandes 

navegações, empreendidas por Portugal e Espanha, desde o final do século XV, e 

durante o século XVI; e a Reforma Protestante a partir de Martinho Lutero115, em 

1517, seguida pelo Calvinismo116 e Anglicanismo117; e na Matemática, dentre 

diversos trabalhos, a descoberta do Cálculo Infinitesimal, por Newton e Leibniz118, 

que implicaria no desenvolvimento do Cálculo Diferencial e Integral. 

 Na Filosofia, nas Artes e na Literatura, porém, este intervalo da 

História foi registrado com grande ênfase, incluindo denominações específicas para 

cada movimento ocorrido. 

                                            
111 Copérnico, Nicolau: Cônego da Igreja Católica, nascido em Torun, Polônia, no ano de 1473, 
faleceu em Frauenburgo, no mesmo país, em 1543. Dedicou-se ao estudo da Astronomia e 
notabilizou-se por ter proposto um novo modelo para o estudo do movimento dos planetas do 
Sistema Solar. Publicou, dentre outras obras, a base de seu trabalho, De Revolutionibus Orbium 
Coelestium. 
112 Brahe, Ticho: Astrônomo Dinamarquês, nascido em 1546 e falecido em 1601, destacou-se por ser 
um dos pioneiros no estudo de movimentos planetários, com significativa precisão nas medidas. 
Deixou como legado diversos registros com informações de grande precisão, que serviram de base 
para outros astrônomos contemporâneos seus e que o sucederam, destacando-se Johannes Kepler. 
113 Kepler, Johannes: Físico, matemático e astrônomo alemão, nasceu em Weil der Stadt, no ano de 
1571 e faleceu em Ratisbona, no ano de 1630. Kepler, como ficou mais conhecido, destacou-se em 
diversas áreas da Física, com trabalhos de Mecânica Celeste e Óptica. Seus resultados mais 
significativos levaram a um novo modelo de movimento para os planetas do Sistema Solar, aceito até 
hoje. 
114 Cinemática: Parte do ramo da Física denominado Mecânica, que compreende o estudo dos 
movimentos dos corpos e suas condições de equilíbrio. A Cinemática, em si, é a parte da Mecânica 
que compreende os estudos dos movimentos sem, contudo levar em consideração suas causas e 
consequências. 
115 Lutero, Martinho: Sacerdote cristão, originalmente católico, da ordem agostiniana, nasceu em 
1483, na cidade de Eisleben, Alemanha, e faleceu na mesma cidade, no ano de 1546. Teólogo, de 
destacado talento, protagonizou a Reforma Protestante, em 1517, insurgindo-se contra as 
determinações do Poder Central da Igreja Católica Romana, culminando com sua excomunhão.  
116 Calvinismo: Movimento Protestante liderado por Jean Calvin (João Calvino), ocorrido 
predominantemente na cidade de Genebra, em meados do século XVI. 
117 Anglicanismo: Linha religiosa cristã protestante adotada na Inglaterra, a partir da segunda metade 
do século XVI, devido a desavenças com a Igreja Católica Romana, e seu posterior desligamento. 
118 Leibniz, Gottfried Wilhelm von, nasceu na cidade de Leipzig, em 1646, e faleceu em Hanôver, no 
ano de 1716. Filósofo e matemático, destacou-se também em temas ligados à religião. Na 
Matemática, sua participação relevante está no estudo de funções especiais e do Cálculo 
Infinitezimal, que culminou com o Cálculo Diferencial e Integral, disputado, historicamente, com Isaac 
Newton. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Weil_der_Stadt
http://pt.wikipedia.org/wiki/Leipzig
http://pt.wikipedia.org/wiki/1646
http://pt.wikipedia.org/wiki/Han%C3%B4ver
http://pt.wikipedia.org/wiki/14_de_novembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1716
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 Seguindo-se pelo objetivo específico do presente trabalho, destaca-se 

nesta época o Barroco, como novo estilo de escultura e pintura, alcançando 

inclusive a Literatura e a Música. 

 O Barroco se apresentou dentro de um contexto histórico 

simultaneamente de convergência de ideias, quando se fala de Ciências Naturais, e 

de divergência de ideias, quando se aborda a Filosofia, a Política e a Religião. 

 A convergência de ideias nas Ciências Naturais se deu a partir de um 

novo modelo cosmológico, da introdução do Método Experimental e da Utilização da 

Matemática como linguagem na elaboração de modelos que traduziriam 

analiticamente os diversos fenômenos da Natureza. 

 Quanto à Filosofia, Política e Religião, verificou-se a divergência de 

ideias, com várias abordagens feitas por diversos pensadores, que influenciaram 

diversos grupos sociais, numa visão antropocêntrica, e que culminaram com 

quebras de paradigmas, como a Reforma Protestante na Religião Cristã, o 

Iluminismo na Filosofia e, posteriormente, o Liberalismo Econômico, em nível 

Político. 

 Na Arte, em particular, e mais precisamente no tocante à pintura, 

percebe-se que nesta época ocorreu um aprimoramento na utilização das cores, 

com a preocupação de se enfatizar o efeito supostamente real do tema da obra 

realizada. 

 No início da presença deste novo estilo, especialmente na Itália, onde 

surgiu, a partir do final do século XVI, evidencia-se a distinção entre ambiente claro 

e ambiente escuro, no contexto do tema, e a apresentação de novos personagens 

que protagonizariam a obra.  

 Pintores como Tintoretto, Caravaggio119 e Andrea Pozzo120, 

representam significativamente o novo estilo, tanto em temas especificamente 

religiosos, como genericamente sociais. Com eles, a pintura passou a ser utilizada 

                                            
119 Caravaggio, Michelangelo Merisi da: nascido em Milão, no ano de 1571, e falecido em Monte 
Argentario, no ano de 1610, foi um pintor Italiano de grande reconhecimento, no final do século XVI e 
início do século XVII, que deixou obras importantes em diversas regiões italianas, como Roma, 
Nápoles e Sicília. Caravaggio é considerado por muitos o primeiro pintor Barroco na Europa.  
120 Pozzo, Andrea: Pintor e Arquiteto italiano, nasceu em Trento, região nordeste italiana, no ano de 
1642, e faleceu em Viena, Áustria, no ano de 1709. Como pintor, é considerado um dos principais do 
início do estilo Barroco italiano, tendo-se destacado principalmente com temas religiosos cristãos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/1571
http://pt.wikipedia.org/wiki/Monte_Argentario
http://pt.wikipedia.org/wiki/Monte_Argentario
http://pt.wikipedia.org/wiki/1610
http://pt.wikipedia.org/wiki/Italianos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Roma
http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1poles
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sic%C3%ADlia
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de forma suave, explorando efeitos de sombra, na obtenção de contornos, relevos e 

profundidades, como pode ser verificado nas obras de Caravaggio, mostradas nas 

figuras 59 e 60. 

 Nestes exemplos de Caravaggio, além da precisão dos contornos, 

com cuidados na reprodução de rostos, mãos e cabelo, tem-se efetivamente a 

percepção de profundidade a partir da exploração da luz. Os efeitos de sombra 

traduzem com rigor o motivo do tema, além de transmitir o suposto sentimento dos 

“personagens”. Entretanto, além destes pormenores, avaliados como um 

aprimoramento ou mudança de técnica, existe uma nova visão social do artista.  

 No Tocador de Alaúde (figura 59), percebe-se uma beleza 

espontânea de um personagem que poderia ser encontrado não somente na alta 

sociedade, privilegiada economicamente e, até então, destacada em quadros, 

afrescos, etc., mas também no meio mais humilde, como, no caso, músicos 

ambulantes, e demais pessoas dos vilarejos. 

 

 

 

 

 Na obra denominada Vocação de São Mateus (figura 60), além dos 

detalhes aludidos no exemplo anterior, o observador percebe um efeito 

tridimensional acentuado, quase comparável a uma escultura. O ambiente é 

iluminado a partir de uma região onde se sugere a existência de uma suposta janela 

aberta à direita da cena, cuja ilustração remete a uma realidade social. 

Figura 59 – O tocador de alaúde 
Óleo sobre tela - Caravaggio – 1596  

Museu Hermitage - Leningrado  
PROENÇA – História da Arte, 2009, p.135 
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 Particularmente com Tintoretto, pode-se perceber uma ligeira 

mudança, mas que pode ser entendida como evolução de estilo, no caso do 

Maneirismo para o Barroco. 

 Na figura 61, percebe-se a evidência do Maneirismo, com a noção de 

movimento dos personagens que, embora muito coloridas, como continuaria no 

Barroco, explora pouco a profundidade e a percepção da sombra. 

 

 

 

Figura 60 – Vocação de São Mateus 
Óleo sobre tela - Caravaggio – 1599-1600  

Capela Contarelli – Roma  
ARGAN – História da Arte italiana – vol. 3, 2003, p.263 

Figura 61 – São Marcos liberta um escravo 
Óleo sobre tela - Tintoretto – 1576 - 1581   
Scuola Grande di San Rocco – Veneza  

ARGAN – História da Arte italiana – vol. 3, 2003, p.182 
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 Já, na figura 62, vê-se a proposta do estilo Barroco, na exploração da 

sombra, com acentuado grau de profundidade na cena. Segundo Proença (2009), 

Tintoretto sugeria que o quadro deve ser visto primeiramente como um grande 

conjunto e somente depois, em seus detalhes. 

 

 

 

 

 Realmente, nos trabalhos de Tintoretto, não se verifica tanto a 

fidelidade na reprodução dos personagens, como nas obras de Caravaggio, por 

exemplo. 

 Quanto a Andrea Pozzo, verifica-se um progresso acentuado não 

somente na exploração da luz e da fidelidade aos traços que traduzem os 

personagens, como um efeito tridimensional ainda mais significativo que o obtido por 

Caravaggio. 

 Andrea Pozzo conseguiu, por exemplo, proporcionar ao observador 

do afresco executado no teto da Igreja de Santo Inácio, em Roma, uma ilusão de 

óptica que sugere uma continuidade da escultura real para a pintura, das colunas 

nas paredes laterais, para os contornos pintados no teto, conforme pode ser visto na   

figura 63. 

Figura 62 – Cristo em Casa de Marta e Maria 
Óleo sobre tela - Tintoretto – 1578  

Alte Pinakothek – Munique  
PROENÇA – História da Arte, 2009, p.134 
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 A exploração das cores, porém, no Barroco, não se restringiu às 

pinturas em afrescos ou telas, mas também nas esculturas. E foi novamente na 

Itália, que ocorreram as primeiras obras desse gênero que são consideradas 

efetivamente Barrocas, como, por exemplo, o baldaquino121 localizado no centro da 

cúpula de Michelangelo, na Basílica de São Pedro no Vaticano (figura 64). 

 

 

                                            
121 Baldaquino: Armação ornamental, saliente, colocada em cima de altares, camas, tronos, etc., 
sustentada por colunas. 

Figura 63 – La Glória di Sant’Ignazio 
Afresco sobre teto – Andrea Pozzo – 1691 - 1694 

Igreja de Santo Inácio – Roma  
PROENÇA – História da Arte, 2009, p.137 

Figura 64 – Baldaquino da Basílica de São Pedro – Vaticano.  
                      do autor – janeiro de 2010 
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 Esta obra, desenvolvida por Gian Lorenzo Bernini122, durante a 

primeira metade do século XVII, por ordem do Papa Urbano VIII, é uma grande 

estrutura de bronze dourado, com cerca de 30 m de altura, apoiada sobre quatro 

pilares de mármore. 

 Outras esculturas semelhantes a esta foram erigidas posteriormente, 

com pormenores adequados à cultura local, mas, que herdaram a cultura católica.  

 Diante da nova realidade da época, em que a internacionalização da 

cultura passa a ser mais evidente, observa-se que o Barroco difundiu-se por 

diversas partes da Europa, como Países Baixos, que já possuíam pintores e 

escultores de outras épocas, Espanha, França e Inglaterra, chegando até nas 

Américas, com destaque para o Brasil. 

 No que diz respeito às cores, em particular, o Barroco figura como um 

dos estilos que mais ocorreram diversificações na obtenção de tintas, em todos os 

componentes básicos como pigmentos, aglutinador e redutor. Utilizou-se tanto a 

tinta a óleo, como a têmpera, mas, em todos os casos, com a busca de cores 

geralmente vibrantes, incluindo coberturas em ouro, tanto brunido, como fosco. 

 Proença (2009) destaca, no entanto, que diferentemente da 

diversidade temática no Barroco Europeu, no Brasil, este estilo ficou fortemente 

associado ao Catolicismo local, por isso as obras de destaque se encontram quase 

todas nos interiores de Igrejas que seguiram também a Arquitetura Barroca. 

 Outra peculiaridade do “Barroco Brasileiro” é a de que a base utilizada, 

sobre a qual se fez a pintura, não se restringiu a paredes ou telas de tecido, mas 

também madeira e objetos cerâmicos, denominados azulejos, por serem coloridos, 

já no processo de sinterização, com oxido de cobalto, que resulta na cor azul. 

 Dentre diversas obras marcantes destaca-se na figura 65 a de Manuel 

da Costa Ataíde123, no teto da Igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, 

                                            
122 Bernini, Gian Lorenzo: Escultor e pintor italiano, nascido em Nápoles, no ano de 1598, faleceu na 
cidade de Roma, no ano de 1680. Precursor do Barroco italiano, notabilizou-se por produzir obras 
que se encontram em diversos locais de destaque mundial, como por exemplo, a Basílica de São 
Pedro, no Vaticano. 
123 Ataíde, Manuel da Costa: Pintor e decorador brasileiro, de formação militar, nasceu em 1762, na 
cidade de Mariana, Minas Gerais, e faleceu na mesma cidade em 1830. Suas obras, de intenso 
colorido e acentuado efeito tridimensional, com exploração da perspectiva, fazem parte do acervo 
artístico nacional de estilo Barroco, mais destacado. 
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Minas Gerais; e na figura 66, um dos painéis de azulejo do Claustro da Ordem 

Terceira de São Francisco da Penitência, em Salvador, Bahia. 

 

 

 

 

 

 

  

 Quanto às esculturas brasileiras de estilo Barroco, apesar da riqueza 

de contornos e acentuado cuidado na obtenção de traços fisionômicos, e tradução 

Figura 66 – Azulejos – Claustro da Ordem Terceira de São 
Francisco da Penitência – Salvador - BA 

TIRAPELLI – Arte Sacra colonial, 2001, p.169 

Figura 65 – Teto da Igreja de São Francisco de Assis 
Ouro Preto - MG  

PROENÇA – História da Arte, 2009, p.167 
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de objetos, as mesmas foram predominantemente elaboradas em madeira e pedra 

sabão, com praticamente nenhuma exploração e utilização de cores. 

 Na Europa também se produziram diversas esculturas barrocas em 

pedra, como mármores, por exemplo, porém, em várias situações explorou-se a cor 

da própria pedra, combinando-se em complemento a afrescos nas paredes e tetos 

dos ambientes, como no caso do Kaisersaal (salão do imperador), do Palácio 

Episcopal de Wurtzburgo, mostrado na figura 67. 

 

 

 

 

 

2.3.6 – Destaques no Romantismo 

 

 Como destacado anteriormente, o Barroco representou nas Artes um 

estilo de mudanças bem definidas, mesmo considerando-se que o tempo 

correspondente tenha sido aproximadamente 200 anos, desde o final do século XVI 

até meados do século XVIII. 

Figura 67 – Salão do Imperador do Palácio Episcopal de 
Wurtzburgo – Alemanha 

Afrescos de Giovanni Battista Tiepolo - 1751 
JANSON – História da Arte, 1998, p.511 
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 Neste mesmo tempo as Ciências Humanas e as Ciências Naturais 

também sofreram significativas alterações, representando em alguns casos 

verdadeiras revoluções de conceitos, como já foi citado. E um dos conceitos 

reformulados, e que diz respeito ao objetivo do presente trabalho, é o da Cor, que 

será retomado posteriormente. 

 Apesar de se ter um novo conceito de Cor, ou do que é propriamente 

a Cor no contexto da Física, abordado por vários estudiosos do assunto, a partir dos 

trabalhos de Isaac Newton, a reprodução das cores continuou sendo feita por meio 

de tintas, explorando-se a utilização de pigmentos. 

 As mudanças, com o consequente aprimoramento, se verificavam 

apenas nas técnicas de obtenção destes pigmentos para a diversificação de 

possibilidades de cores e tonalidades, com o objetivo de se conseguir a imagem 

idealizada. 

 A partir desta época, nesta etapa da História da Arte, verifica-se 

também, uma grande influência dos temas explorados pela Literatura, como a 

retomada dos Clássicos Greco-romanos ou da Arte Antiga, num movimento 

denominado Neoclassicismo. Esta denominação refere-se à retomada das práticas 

desenvolvidas na Antiguidade Clássica, nesta época associada à Literatura, em 

obras identificadas como românticas. Assim, percebe-se a partir de meados do 

século XVIII uma mudança no estilo artístico da pintura, muito mais nos temas, do 

que propriamente no material utilizado. E este novo estilo passou a ser reconhecido 

então, como Romantismo. 

 A forte influência deveu-se ao aumento de descobertas feitas pelo 

avanço da Arqueologia na Europa, como, por exemplo, as escavações no sul da 

Itália, em Pompeia e Ercolano, proporcionando o conhecimento de trabalhos antigos 

de excepcional qualidade, não só pelas características artísticas, mas também, pela 

sua preservação. 

 As obras do Romantismo, ou da Época Romântica, se “descolaram” 

do estilo Barroco, no qual, embora se explorassem temas que retratavam a 

realidade de sua época, isto era feito por imagens artificializadas, com o objetivo de 

externar opiniões e mensagens específicas. 
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 As obras “românticas” apresentavam cenas que se aproximavam da 

imagem inspiradora da pintura, com a argumentação do retrato da Razão e da 

Natureza. Para tanto, foi necessário um aprimoramento do traço e uma melhor 

exploração da luz, que simbolicamente ilumina a cena. 

 Dois pintores que caracterizaram bem este conceito, dentre outros, 

foram Goya124, como, por exemplo, em sua obra denominada Os fuzilamentos de 3 

de maio de 1808, exposta no Museu do Prado em Madrid, Espanha, mostrada na 

figura 68, e Delacroix125, em sua obra intitulada A Liberdade guiando o povo, 

exposta no Museu do Louvre em Paris, França, mostrada na figura 69. 

 

       

 

 

 

 Outro fato desta época, que merece destaque, é o início de uma arte 

de forte influência europeia em regiões de cultura nativa local, sobretudo a partir do 

século XVIII, como no continente americano. 

 Principalmente, até esta época, apesar da afluência cada vez maior, 

de originários de diversos países europeus, nas Américas, as atividades 

desenvolvidas neste continente não contemplavam os avanços que ocorriam na 

                                            
124 Goya y Lucientes, Francisco José de: Pintor espanhol, nasceu em Zaragoza, no ano de 1746 e 
faleceu em Bordeaux, França, no ano de 1828. Suas obras caracterizam de forma marcante o 
Romantismo.  
125 Delacroix, Ferdinand Victor Eugène: Pintor francês, que a exemplo de Goya, destacou-se no 
Período Romântico, nasceu em Saint Maurice, no ano de 1798, e faleceu em 1863, na cidade de 
Paris. 

Figura 68– Os fuzilamentos de 3 de Maio de 1808 
Óleo sobre tela – Goya – 1814 - 1815 

Museu do Prado – Madri 
PROENÇA – História da Arte, 2009, p.176 

Figura 69 – A Liberdade Guiando o Povo 
Óleo sobre tela - Delacroix – 1830 

Museu do Louvre – Paris  
PROENÇA – História da Arte, 2009, p.177 
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mesma época na Europa. Sobretudo as Ciências Naturais e a Arte, que passaram 

por significativas modificações, não foram levadas para essas localidades na mesma 

proporção vivida na Europa. 

 Entretanto, a partir do século XVIII, observa-se nos diversos registros 

disponíveis, que especialmente a Arte, e com maior evidência nas esculturas e na 

pintura, passou a ter grande intervenção de personagens europeus, que exploraram 

principalmente temas religiosos, com objetivo proselitista e de catequização. 

 Neste cenário cita-se, no caso do Brasil, a exploração do Barroco, 

abordado anteriormente, no item 2.3.5, enquanto na Europa novos estilos de pintura 

se sucediam, incluindo-se novos objetivos, que transcenderam o simples prazer ou a 

admiração da obra. 

 Segundo Proença (2009), em meados do século XVIII, o governo 

britânico implementou um plano de cooperação entre as industrias de cunho 

artesanal e os artistas, por meio da Society of Arts, criando-se, com isso, escolas 

oficiais de desenho, objetivando uma compatibilização entre a Arte e a Indústria. 

 Um autor que caracterizou bem esta nova ação foi Morris126, e que 

Janson (1998) a denomina de Arte Utilitária. Para Morris, a arquitetura e o mobiliário 

deveriam ser desenhados em harmonia com a natureza dos materiais e os 

processos de trabalho utilizados, com superfícies decoradas de forma plana, sem 

nenhuma pretensa ilusão. Esta “nova ação” encontraria nas décadas seguintes 

avanços da tecnologia, que culminara num tempo não muito distante com a 

fotografia, que se constituiu numa nova forma de reprodução de imagens, e que, por 

sua vez, propiciou o surgimento de novas formas de exploração da cor, 

proporcionando o surgimento de um novo movimento, denominado Impressionismo. 

 

2.3.7 – Destaques no Impressionismo e o Neoimpressionismo 

 

 A Arte Pictórica desenvolvida ao longo da História da Humanidade 

externou diversas manifestações dos autores das respectivas obras, tanto no que 

                                            
126 Morris, William: pintor britânico, nascido em Walthamstow, no ano de 1834, e faleceu em 1896, na 
cidade de Londres. Pioneiro da chamada Arte Utilitária, destaca-se com pinturas em tecidos e 
produção de papéis de parede 
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diz respeito à reprodução de elementos da Natureza em geral, como de ficções e 

percepções de sentimentos e de fatos ocorridos. 

 Nas diversas épocas e em intervalos razoavelmente identificados, em 

função de características destacadas nas obras executadas, as pinturas foram 

desenvolvidas de acordo com a percepção do autor, do material disponível para a 

elaboração das obras e da temática escolhida, em função de algum objetivo 

específico, dentre outras características que poderiam ser apontadas. 

 Uma das fases que se mostraram mais interessantes no 

desenvolvimento da pesquisa que deu origem ao presente trabalho, foi a que 

contemplou obras, nas quais um observador pode perceber alguma mensagem ou 

objetivo específico do autor. 

Esta observação é feita em decorrência de uma avaliação das diversas 

pinturas abordadas até este ponto, que figuram em alguns casos como registros 

históricos da época em que foram realizadas, inferindo inclusive conclusões a 

historiadores e demais pesquisadores das mais diferentes áreas do conhecimento. 

Das obras avaliadas, as que foram desenvolvidas até o intervalo 

histórico denominado Medievo, portanto as da Pré-história e as da Idade Antiga, 

trazem como importância o registro de um fato, de situações da época ou de uma 

simples manifestação de reprodução da imagem idealizada pelo autor, na melhor 

forma possível, observando-se sempre as limitações da técnica por ele utilizada e do 

próprio material disponível. 

Os excessos de uso de determinados pigmentos, e a falta de outros, 

sugerem a própria limitação na disponibilidade de materiais que poderiam ser 

utilizados para a obtenção das cores, que serviriam para um possível 

“aprimoramento” da obra. 

Com relativa precisão, a partir da Idade Média, além do 

desenvolvimento de novas técnicas e da obtenção de materiais diversificados para a 

reprodução de cores, observam-se nas pinturas mensagens de cunho social, político 

ou religioso. 

Nos destaques feitos, verifica-se, por exemplo, em obras do Barroco e 

do Romantismo a preocupação do autor com determinada mensagem, fosse ela de 

cunho social ou política, como também religiosa. Mas, inclusive como uma finalidade 
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de uso, a exemplo da denominada Arte Utilitária, protagonizada por Morris, como se 

pode ver na figura 70. Nesta obra tem-se claro o objetivo da utilidade do papel 

decorado no revestimento de uma parede. 

 

 

 

  

 A partir de meados do século XIX surgiu na Europa uma nova forma 

de se reproduzir em pintura a Natureza, que sugeria uma imagem representativa de 

efeitos da iluminação recebida pelo objeto, principalmente em caso de iluminação 

natural, como a luz solar. 

 De acordo com Proença (2009), esta nova forma, que ficou 

identificada na História da Arte por Impressionismo, pode ser entendida como outro 

movimento artístico, no qual se abandonou a efetivação do traço de contorno nos 

objetos ilustrados, com a justificativa de que a pintura deve registrar as tonalidades 

que os objetos adquirem ao refletir a luz solar num determinado momento, uma vez 

que as cores naturais, observadas numa cena real, se modificam sucessivamente, 

de acordo com a incidência desta luz. 

 Deste modo, os elementos pintados não devem ter contornos 

definidos, traduzindo-se numa resolução pictórica do pintor ao reproduzir uma 

Figura 70 – Papel de Parede – Pimpernel  
William Morris – 1876 

Victoria & Albert Museum - Londres  
JANSON – História da Arte, 2009, p.634 
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imagem. As próprias sombras e penumbras ilustradas devem ser “coloridas”, como 

de fato se percebe ao natural, e não negras ou em tons de cinza, como se 

costumava fazer até então. 

 São diversos os artistas que seguiram este novo estilo, que passaria a 

concorrer com a nova forma de obtenção de imagens que surgira na época, a 

Fotografia, não obstante o fato de a mesma ainda ser produzida em tons de cinza, 

ou em preto e branco, como se costuma dizer em linguagem coloquial. 

 Este novo estilo, acolhido por diversos pintores, passou a identificar 

um sentimento do autor, ou a impressão que ele tem ao ver uma cena real, que 

pretende reproduzir. 

 As imagens, neste caso, passaram a ser obtidas a partir de 

pinceladas de tamanho adequado à impressão que o autor tem ao ver determinada 

cor na cena real, e à sua própria percepção. Assim, a linha mestra deste novo estilo 

é a de que as tintas utilizadas não devem ser resultado de mistura de cores antes de 

sua utilização, mas devem-se utilizar as cores percebidas, lado a lado, fazendo-se a 

continuidade de uma com a outra, numa forma de espectro. 

 Depois de concluída, a obra deverá proporcionar ao observador a 

impressão das tonalidades das cores dos objetos e das possíveis sombras no 

ambiente reproduzido. Com isto, a impressão da imagem, pelo observador, é a de 

uma mistura de cores, por um efeito óptico, ou uma ilusão de óptica, e não por um 

efeito técnico utilizado pelo pintor. Daí a denominação deste estilo: Impressionismo. 

 Um dos exemplos marcantes de obras impressionistas é o quadro 

ilustrado na figura 6, da página 50, o “Nascer do Sol” de Claude Monet, todavia, 

existem muitos outros que podem ser mencionados, como o “A ponte japonesa”, 

também de Monet, na figura 71, o “Almoço na relva”, de Édouard Manet127, na figura 

73 e o “La Grenouillière”, de Renoir128, mostrado na figura 72. 

                                            
127 Manet, Édouard: Pintor francês, nascido em Paris, no ano de 1832, faleceu nesta mesma cidade, 
em 1883. Como um dos principais precursores do Impressionismo, retomou a pintura do nu, porém 
de forma mais tênue que nas pinturas medievais, enfatizando, sobretudo, a variação de tonalidade, 
representativa da própria iluminação do objeto. 
128 Renoir, Pierre-Auguste: Um dos mais importantes pintores franceses da história da Arte de seu 
país, nasceu no ano de 1841, na cidade de Limoges, e faleceu em Cagnes sur Mère, no ano de 1919. 
Embora tenha sido um dos principais pintores impressionistas, chegou a mudar seu estilo, como uma 
forma de rebeldia, diante de seus colegas.  
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 Comparativamente a outros estilos, o Impressionismo, no final do 

século XIX, pode ser visto como uma ruptura e não uma simples evolução, pois, 

apesar de se continuar utilizando praticamente o mesmo material, com a exploração 

e utilização de pigmentos em óleo, a forma com que se praticava consolidou-se 

como uma nova técnica de pintar. 

 Independentemente de ter sido proposital ou não, percebe-se nas 

obras impressionistas uma sugestão do autor para uma apelação à ilusão de óptica 

por parte do observador. Por isso a recomendação de se estar a uma distância 

Figura 71 – A Ponte Japonesa –  
Claude Monet – 1899  

Galeria Nacional de Arte - Washington  
PROENÇA – História da Arte, 2009, p.207 

Figura 72 – La Grenouillière –  
Pierre A. Renoir  – 1869 

Museu Nacional - Estocolmo 
PROENÇA – História da Arte, 2009, p.215 

Figura 73 – Almoço na relva –  
Édouard Manet  – 1863 
Museu D’Orsay - Paris 

PROENÇA – História da Arte, 2009, p.208 
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adequada para a apreciação da pintura. Dependendo da distância de que se está 

diante da pintura, tem-se uma percepção diferente. 

 Com isto, mesmo a Fotografia, que aparecera como uma forma fiel de 

reprodução de imagens, era menos interessante, pois, apesar da fidelidade, que era 

notória, não contemplava as cores. Já, os quadros impressionistas, apesar da 

indefinição de detalhes como olhos de personagens, textura de folhas, por exemplo, 

permitiu uma percepção de mensagem como um todo. 

 Além disto, o próprio Impressionismo evoluiu, ainda no final do século 

XIX, para práticas mais interessantes como o Pontilhismo, por exemplo. Este estilo, 

logo referendado por um trabalho conhecido por Teoria das Cores, publicado na 

mesma época, pelo químico francês Michel Eugène Chevreul129, foi assim 

denominado pelo fato de se obter a figura a partir de pequeníssimos pontos e 

novamente deixar por conta do observador a percepção da imagem-mensagem. 

 Exemplos de quadros sob esta concepção são o “Tarde de domingo 

na ilha de Grande Jatte”, de Seurat130, mostrado na figura 74 e o “A boia vermelha”, 

de Signac131, mostrado na figura 75. 

 

 

                                            
129 Chevreul, Michel Eugène: Químico francês nascido em Angers, no dia 31/10/1786, faleceu na 
cidade de Paris, em 09/04/1889. Dentre diversos trabalhos que se tornaram notáveis destacam-se as 
propriedades dos ácidos graxos e a “Lei dos contrastes simultâneos”, a respeito das cores das tintas 
utilizadas nas diversas pinturas. 
130 Seurat, Georges Pierre: nasceu em Paris, no ano de 1859, e faleceu nessa mesma cidade, em 
1891. Embora tenha vivido pouco tempo, foi um pintor de destacada qualidade, deixando relevante 
legado, sobretudo, uma nova prática inserida no contexto do estilo Impressionista, o Pontilhismo. 
131 Signac, Paul Signac: pintor francês, de caráter praticamente autodidata, que desenvolveu a 
técnica do Pontilhismo, da qual Seurat também fez uso, nasceu em 1863, em Paris, e faleceu nesta 
mesma cidade, em 1935. Seu conjunto de obras é composto em grande parte de retratos de cenas 
em ambientes abertos. 

Figura 74– Tarde de domingo na ilha de Grande Jatte –  
Georges Seurat  – 1884 - 1886 

Instituto de Arte - Chicago 
PROENÇA – História da Arte, 2009, p.218 
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 Do mesmo modo que o Pontilhismo se caracterizou como uma técnica 

de pintura a partir do Impressionismo, pode-se dizer que outras técnicas surgiram, 

mas sem abandonar o propósito inicial. Deste modo, segundo Janson (1998), a 

partir da década de 1880, os autores que se destacaram preservaram o conceito 

original do Impressionismo, mas, teriam ido além, chegando-se a pensar que suas 

obras acrescentaram ainda mais de seus próprios sentimentos, enriquecendo assim 

a possibilidade de outras interpretações por parte do observador, dando margem a 

diversas conjecturas.  

Assim são, por exemplo, as obras de Van Gogh132 e de Cézanne133, 

mostradas nas figuras 76 e 77, respectivamente. 

                                            
132 van Gogh, Vincent Willem: considerado um dos primeiros pintores do pós-impressionismo, nasceu 
numa localidade dos Países Baixos (Holanda), denominada Zundert, em 1853, e faleceu Auvers-sur-
Oise, no ano de 1890. Estudou em Bruxelas e Paris, onde tomou conhecimento dos movimentos 
artísticos de sua época. Com alguma falta de identificação com as novas técnicas de pintura que 
conheceu, seguiu o conceito básico do Impressionismo, porém, o adaptou à sua própria versão, 
constituindo-se posteriormente como inspiração para autores que evoluiriam para o denominado 
Expressionismo.  
133 Cezanne, Paul: pintor francês, nascido no ano de 1839, em Aix-en-Provence, e que faleceu na 
mesma cidade, no ano de 1906. A Exemplo de van Gogh, embora identificado com o movimento 
Impressionista, desviou-se dele, também por dificuldades de assimilação, seguindo sua própria 
versão com a introdução de elementos geométricos espaciais. É considerado por alguns historiadores 
como o precursor do Cubismo. 

Figura 75 – A Boia Vermelha –  
Paul Signac  – 1895 

Museu D’Orsay - Paris 
PROENÇA – História da Arte, 2009, p.219 
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Este momento pode ser entendido com o de um novo movimento 

impressionista, ou como se costuma indicar: um Neoimpressionismo. 

 Como forma de identificá-los, os autores impressionistas que se 

seguiram a partir desta época são conhecidos por pós-impressionistas e podem ser 

considerados como aqueles que estabeleceram uma conexão entre duas épocas 

marcantes: a do Impressionismo e a do Expressionismo. 

 Com a introdução desta nova forma pictórica estabeleceram-se 

praticamente duas tendências com características destacadas, a partir de um 

mesmo propósito original. Enquanto artistas como Monet e Renoir, por exemplo, 

defendiam a manutenção do conceito original, que passou a ser conhecido por 

Impressionismo Romântico, Seurat e Signac defendiam a técnica do Pontilhismo, 

conhecido por Impressionismo Científico, pois se apoiavam em resultados de 

pesquisas científicas da época, que por sua vez se baseavam em conceitos da 

Óptica. 

 

2.3.7.1 - O Impressionismo e as Ciências Naturais 

 

 Como citado anteriormente, verifica-se, principalmente a partir da Idade 

Média, que a pintura, dentre outros valores, trazia também mensagens de cunho 

Figura 76 – Seara de trigo com ciprestes –  
Vincent Van Gogh  – 1889 

The National Gallery - Londres 
JANSON – História da Arte, 2009, p.649 

Figura 77 – O Castelo de Médan –  
Paul Cézanne  – 1889 

Museu e Galeria de Arte - Glasgow 
PROENÇA – História da Arte, 2009, p.243 
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social, político ou religioso. Mas, deve-se acrescentar que, a partir da Renascença, 

com o desenvolvimento das Ciências Naturais, em particular a Física e a Química, 

as técnicas de pintura se desenvolveram sob a influência de conceitos estabelecidos 

a partir de pesquisas científicas. 

 Depois dos trabalhos de Óptica apresentados por Isaac Newton, outro 

ponto marcante foi o trabalho apresentado por Chevreul, acerca da percepção das 

cores numa pintura. 

 No ano de 1839, Chevreul publicou seu livro intitulado De la Loi du 

Contrast Simultané des Couleurs – Sobre a Lei do Contraste Simultâneo das Cores, 

no qual enunciou a Lei do contraste Simultâneo. 

 Neste trabalho, Chevreul mostrou que a percepção do brilho das cores 

não dependia somente da intensidade das tintas ou da concentração de pigmentos, 

pois verificou que algumas cores “perdiam” aparentemente sua intensidade quando 

fixadas ao lado de outras. 

 Chevreul concluiu que se poderia obter um contraste máximo, ou 

mínimo, dependendo das próprias cores reproduzidas e das posições relativas entre 

elas. 

 Segundo Argan (1999), o Pontilhismo é decorrente destes estudos de 

Chevreul, porém, ressalta-se que não se trata de uma Pintura baseada nas Ciências 

Naturais, e sim um estudo científico da Pintura. 

 A Física, como uma ciência natural e experimental, surgiu a partir de 

observações e da repetição de experimentos preconizados pelo Método Científico. 

Por isso, esta ciência, como as demais, deve ser vista de forma a explicar ou permitir 

uma interpretação com justificativas dos diversos fenômenos observados pelo ser 

humano. 

 A Óptica, em particular, caracteriza-se com um dos ramos da Física e 

por meio dos conceitos nela abordados pode-se interpretar e justificar um 

determinado fenômeno inerente à Luz. 

 As características evidenciadas pelos pintores Impressionistas e 

principalmente os Neo-Impressionistas, são perfeitamente explicadas pelos 

conceitos de Óptica, sobretudo, pela Óptica Física. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/A_lei_do_contraste_simult%C3%A2neo_das_cores
http://pt.wikipedia.org/wiki/A_lei_do_contraste_simult%C3%A2neo_das_cores
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 Citou-se no início deste capítulo que as diversas tonalidades de uma 

mesma cor não são limitadas, com estabelecimento de “fronteiras” entre elas, mas 

são percebidas num espectro contínuo, como apresentado na figura 10, da página 

66. Esta explicação é mostrada de forma prática por Albers (2009), no capítulo XVII 

de sua obra, quando estabelece os conceitos de Cor-Película e Cor Sólida, a partir 

de efeitos naturais. 

 Albers (2009) reitera que a percepção da Cor é praticamente uma 

sensação pessoal, como mencionado anteriormente. O vermelho de uma maçã é 

identificado por todas as pessoas que distinguem as cores, porém, não se garante 

que seja igual para todos. O importante é identificar que se trata de uma maçã e 

uma maçã vermelha. Diversos materiais e a própria “Natureza exposta”, como, por 

exemplo, uma floresta vista a certa distância, sob a iluminação da luz solar, se 

apresenta de diversas cores e tonalidades, cabendo exclusivamente ao observador 

a interpretação da imagem obtida. As tonalidades se apresentam como uma fina 

camada, transparente ou translúcida entre o olho e o objeto, não obstante a cor da 

superfície observada. 

 Esta percepção pode ser obtida observando-se a figura 78, na qual a 

ilusão de transparência de cor é parecida ao efeito da sobreposição de uma fina 

folha de celofane translúcida, quase transparente, nas quatro cores destacadas. 

 

 

 

 

 

 

 

2.4  – COR LUZ E AS ARTES VISUAIS 

 

 A percepção das cores, como foi apresentada até o momento, é 

decorrente de um efeito fisiológico verificado de maneira particular no ser humano. 

Figura 78 – Transparência e densidade de cor –  
Adaptado: ALBERS – A Interação da cor, 2009, p. 154 
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 Embora existam trabalhos publicados na literatura específica, que dão 

conta da possibilidade da percepção das cores também por outros animais, o 

presente trabalho restringe-se ao ser humano. 

 Desta forma, destaca-se que, independentemente do conceito de cor 

assimilado pelo homem ao longo de sua existência, o interesse demonstrado em 

diversas épocas permitiu que houvesse sempre uma adequação à Natureza e de 

modo especial com o seu próprio habitat. 

 Embora o conceito de cor estivesse de certa forma sempre atrelado ao 

conceito de luz, o interesse do homem em poder reproduzir cores fez com que esses 

dois conceitos em vários momentos fossem assimilados separadamente. 

 Por isso, em diversos registros bibliográficos, de fontes históricas, 

especialmente até a Idade Média, a concepção da luz foi sempre muito subjetiva, 

baseando-se em modelos essencialmente materiais, contemplando muito mais sua 

propagação, ao invés de sua própria constituição. Rigorosamente, nenhuma 

explicação chegou a ser suficientemente convincente, a ponto de se ter um conceito 

duradouro, como ocorreu com outros relativos a certos fenômenos. 

 Como exemplo de conceito duradouro, que não se refere à Óptica, 

pode-se citar a Queda dos Corpos, cuja explicação dada por Aristóteles de Estagira 

foi tão convincente, que se aceitou como verdade por quase 20 séculos, até se ter 

outra explicação, considerada revolucionária. Somente com os modelos científicos 

de Galileo Galilei e de Isaac Newton, o conceito aristotélico da queda dos corpos 

seria praticamente abolido. 

 Enquanto Aristóteles atribuía a queda a uma tendência que todos os 

corpos teriam, em buscar seu “lugar natural”, entendido como sendo o lugar de 

origem destes corpos, Newton, a partir de experimentos, sugeriu um modelo 

matemático conhecido por Campo Gravitacional, aceito ainda hoje. 

 Outros exemplos de conceitos duradouros são os de Eletricidade, 

Magnetismo e Calor. Todos estes também, somente foram substituídos após a 

introdução do Método Científico e do Método Experimental, no século XVI, dando 

origem aos ramos da Física conhecidos, respectivamente, por Eletromagnetismo e 

Termodinâmica. 



136 
 

 Considerando-se os conhecimentos existentes hoje acerca da luz, 

verifica-se que, especialmente a seu respeito, as explicações inerentes a ela quase 

sempre decorreram de sua interação com o meio ambiente e de seus efeitos, ou de 

sua suposta propagação. 

 Não foram poucos os pensadores e estudiosos que se dispuseram a 

estudar e tentar dar explicações consistentes acerca da luz e das cores. 

 Guimarães (2004) reitera nomes como Demócrito de Abdera, 

Empédocles de Akragas, Platão134, Aristóteles, Euclides de Alexandria, Sêneca135, 

Plínio (o velho)136, Ptolomeu137 e Pitágoras de Samos, dentre outros da Antiguidade. 

Ou então, Leonardo da Vinci, René Descartes, Galileo Galilei, Kepler e Newton, no 

período pós Renascentista. 

 Estes personagens, destacados na literatura, são apenas alguns dos 

que se propuseram a tecer comentários e legar conceitos sobre a luz e as cores. 

Todavia, nenhum deles deixou um modelo aceitável que servisse de base universal 

para uma interpretação e conceituação perene. 

 O primeiro conceito publicado, de que se tem registro, e de 

consistência científica, foi dado por Isaac Newton, na segunda metade do século 

XVII, publicado em seu livro denominado Opticks, no ano de 1704.  

Embora a concepção de luz apresentada por Isaac Newton tivesse 

base científica, veio acompanhada de imperfeições que resultariam em contradições 

diante de constatações experimentais. 

                                            
134 Platão: Pensador, filósofo e matemático grego nascido em Atenas entre os anos 428 e 427 a.C, 
faleceu na mesma cidade entre os anos 348 e 347 a.C. Suas idéias tiveram grande contribuição nas 
bases da Filosofia Natural e das futuras Ciências. Deixou obras escritas e diversos ensinamentos 
passados aos seus discípulos, dentre eles Aristóteles de Estagira.  
135 Sêneca - Lucius Annaeus Seneca: Pensador, filósofo e escritor romano nascido em Córdoba 
(atualmente território espanhol), no ano 4 a.C, faleceu em Roma no ano 65 da era Cristã. Deixou 
significativo acervo literário de sua autoria e, segundo Jerônimo de Strídun (São Jerônimo, 347 – 
420), contemporâneo do início do Cristianismo, teria trocado correspondência com o Apóstolo São 
Paulo  
136 Plínio (o Velho) - Gaius Plinius Secundus: Pensador, filósofo, naturalista e escritor romano nascido 
em Como, no ano 23, faleceu na cidade de Stabia, localizada na região da Campania, da Peninsula 
Itálica, no ano 79. Dentre suas obras, destaca-se o registro de Historia Naturalis. 
137 Ptolomeu - Claudius Ptolemaeus: Pensador, matemático, astrônomo e geógrafo grego-romano 
nascido em Ptolemaida Hérmia, Egito, no ano 90, faleceu na cidade de Canopo, no ano 168. Passou 
quase toda sua vida na cidade de Alexandria e, dos seus trabalhos, destaca-se o modelo dos 
movimentos planetários, conhecido por Sistema Geocêntrico, publicado em sua obra de maior 
notoriedade, denominada Almagesto. 
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Para Newton, a luz seria constituída de partículas, as quais justificariam 

inclusive o conceito de Raio Luminoso, adotado desde o século III a.C, por Euclides 

de Alexandria. 

Não obstante tal conceito sobre a constituição da luz tenha sido 

reconhecido e obtido uma aceitação massiva praticamente por todo o século XVIII, o 

mesmo foi abandonado, devido às contradições surgidas após os resultados 

apresentados por Young138 e Fresnel139, no início do século XIX. 

Mesmo assim, a despeito de uma concepção inadequada da 

constituição da luz, os trabalhos de Newton deram grande contribuição ao conceito 

de refração e mais especificamente de dispersão da luz, como ilustrado na figura 2 

do presente trabalho, na página 35. 

A partir dessa observação proposta por Newton, pôde-se assimilar 

outro conceito de obtenção de cor, não somente de natureza material, como até 

então se praticava, com a mistura de materiais colhidos diretamente na Natureza. 

Desta forma, passou a existir uma dupla concepção de cores. Além da 

cor pigmento, largamente trabalhada por séculos, a cor luz, decorrente da dispersão 

que a mesma pode sofrer ao atravessar um meio material, como o ar, uma placa de 

vidro, uma camada de água, etc. 

Posteriormente, o conceito de cor luz foi ampliado e justificado a partir 

de uma nova concepção de luz, com o modelo de onda eletromagnética e o 

Espectro Eletromagnético. 

 

2.4.1 – O Espectro Eletromagnético 

 

 Como já se mencionou, o ramo da Física no qual se estudam os 

fenômenos relacionados com a luz é a Óptica, que, nos compêndios didáticos, é 

geralmente classificada em Óptica Física e Óptica Geométrica. 

                                            
138 Young, Thomas: Físico e médico britânico nascido em Milverton, no ano de 1773, faleceu em 
Londres, no ano de 1829. Deixou como trabalho de destaque a explicação sobre a interferência da 
luz, a partir do conceito ondulatório da luz.  
139 Fresnel, Jean Augustin: Engenheiro e físico francês, nasceu no centro norte do país, em Broglie, 
no ano de 1788 e faleceu em Caen, no ano de 1827. Deixou diversos trabalhos sobre Mecânica 
Ondulatória, com destaque para o modelo ondulatório da luz, aprimorado a partir dos trabalhos de 
Hertz. 
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 Na Óptica Geométrica se estuda a propagação da luz, baseada no 

conceito geométrico de Raio Luminoso, proposto por Euclides de Alexandria, 

enquanto na Óptica Física se estuda a natureza íntima da luz, sua propagação e 

comportamento nos meios em que se propaga. 

 Desta forma, verifica-se que na Óptica Geométrica, em particular, 

abordam-se conceitos que independem de conhecimentos descritos em Óptica 

Física, como, por exemplo, a reflexão da luz em espelhos, a refração da luz em 

meios transparentes como vidro e água, e também certas aplicações, por meio de 

instrumentos ópticos, como lentes em geral. 

 Entretanto, várias indagações feitas com relação á Luz não podem ser 

respondidas somente com os conceitos da Óptica Geométrica. Por isso sugeriu-se 

um novo modelo que pudesse contemplar os assuntos que futuramente poderiam 

atender satisfatoriamente às curiosidades e necessidades dos pesquisadores, 

técnicos e artistas. 

O primeiro registro, com bases consistentes, refere-se ao modelo 

ondulatório proposto por Christian Huygens, embora tenha sido também alterado, 

posteriormente, por apresentar diversas irregularidades, sobretudo, no conceito 

central. 

Segundo Hecht (2002), esse modelo ondulatório de Huygens era ainda 

um modelo apoiado no conceito de pequeníssimas partículas que se deslocavam em 

movimento oscilatório, de altíssima velocidade. E, apesar de conter esse erro 

conceitual, depois corrigido por outros pesquisadores, ele conseguiu explicar as Leis 

da Reflexão e da Refração e descobriu o fenômeno da Polarização140 da luz. 

O fato de se ter novo modelo, em princípio consistente e aceito por 

alguns pesquisadores, o mesmo não foi suficiente para proporcionar o inicio e 

desenvolvimento de novos estudos acerca da constituição da Luz, pois, devido ao 

grande prestígio de que gozava Isaac Newton e os ensinamentos por ele deixados, 

pesquisadores do tema relegaram os resultados de Huygens e os tornaram 

irrelevantes na época. Com isso, praticamente em todo o século XVIII, prevaleceu o 

                                            
140 Polarização: É um fenômeno que ocorre em ondas eletromagnéticas, fazendo com que as 
mesmas apresentem uma direção orientada de deslocamento. 
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modelo geométrico de propagação da luz e o conceito de sua constituição 

corpuscular. 

O modelo ondulatório de natureza da luz só foi retomado no início do 

século XIX, por Thomas Young, que lhe acrescentou o conceito de Interferência141. 

Paralelamente, aproximadamente na mesma época, Augustin Fresnel, na França, 

desenvolveu um trabalho de mesmas características ao de Young. 

Algo que se destaca é o fato de que, a partir dos trabalhos de Young e 

Fresnel, o conceito ondulatório passou a ser aceito por outros pesquisadores, que 

viam no modelo corpuscular proposto por Newton uma inconsistência quanto ao 

fenômeno da Interferência, que somente poderia ser justificado se a luz se 

comportasse como onda. 

A despeito desse avanço, faltava ainda um esclarecimento não 

disponível no século XIX, o do tipo de onda, do qual se discutia. Essa explicação 

somente ocorreria após a descoberta das Ondas Eletromagnéticas por Heinrich 

Rudolf Hertz. 

Com o rigor físico, a respeito dos conceitos envolvidos no Espectro 

Eletromagnético, sua descrição deve ser feita com a base do conhecimento 

acumulado, pelo menos, a partir do conceito de Campo de Forças. 

Apesar de se ter alguns conhecimentos mais avançados, a partir do 

século XVIII, sobre os fenômenos do Magnetismo e da Eletricidade, estes ainda 

eram observados e estudados separadamente, como há muito tempo se fazia. 

Gibert (1982) descreve que tais fenômenos remontam a época de Tales de Mileto, 

na Grécia Antiga, por volta do século VII a.C. 

Comportamento semelhante se dava em relação ao estudo do 

fenômeno da queda dos corpos, explicado por Aristóteles, com base no Senso 

Comum142. Como citado anteriormente, este atribuiu a causa deste fenômeno a uma 

suposta busca de todos os corpos soltos, pelo seu lugar natural. Assim todos os 

corpos cairiam porque estariam “buscando” seu lugar natural. 

                                            
141 Interferência: Fenômeno ondulatório que consiste na possibilidade de sobreposição de duas ondas 
que se propagam na mesma direção. 
142 Senso Comum: Segundo Cervo e Bervian (2002), Senso Comum, também conhecido por 
Conhecimento Vulgar ou Conhecimento Empírico, é o conhecimento adquirido por uma pessoa, ou 
por grupo social, obtido ao acaso, após possíveis ensaios e tentativas, que resultam e diversos erros 
e acertos 
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A argumentação e explicação aristotélica duraram até o final do século 

XVII e meados do século XVIII, quando Isaac Newton retomou o problema e o 

explicou mediante o conceito de Campo Gravitacional, justificado anos depois por 

Cavendish143, que desenvolveu um dispositivo conhecido por Balança de Torção e a 

utilizara em seus trabalhos. Na figura 79 mostra-se um desenho feito por 

Coulomb144, que utilizaria o mesmo dispositivo para estudar a interação eletrostática. 

 

 

Figura 79 – Balança de Torção de Cavendish. 
Revista Os Cientistas, Ed. Abril, 1972, p. 208 

 
 

Segundo o modelo de Newton, dois corpos atraem-se mutuamente, 

devido a uma interação, cuja intensidade é diretamente proporcional ao produto de 

suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. 

   

                                                                   (1) 

 

                                            
143 Cavendish, Henry: Físico e químico britânico, nasceu em Nice (França), no ano de 1731 e faleceu 
em Londres, no ano de 1810. Dentre seus trabalhos em Mecânica e Eletricidade mais significativos 
destaca-se a determinação da densidade do planeta Terra, por meio da qual chegou ao valor da 
Constante Gravitacional, utilizando-se de um dispositivo desenvolvido por ele, denominado Balança 
de Torção. Esse mesmo dispositivo seria utilizado por Coulomb, em experiências de Eletrostática. 
144 Coulomb, Charles Augustin de: Físico e Engenheiro francês, nasceu em 1736, na região francesa 
de Poitou-Charentes, na localidade chamada Angoulême, e faleceu em Paris, no ano de 1806. 
Coulomb, como ficou conhecido deixou grande legado de resultados muito utilizados até hoje, acerca 
de fenômenos elétricos e eletromagnéticos.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Poitou-Charentes
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Figura 80 – Interação gravitacional entre dois corpos. 

 

Nessa equação Matemática (1), denominada Lei da Gravitação 

Universal, a grandeza F é a intensidade da força de interação entre os dois corpos, 

denominada Interação Gravitacional ou Força de Atração Gravitacional, M1 e M2 são 

as respectivas massas dos dois corpos, d é a distância entre elas e G é uma 

constante de proporcionalidade, denominada Constante Gravitacional, cujo valor não 

era conhecido por Newton e que foi determinado primeiramente por Cavendish. Com 

a precisão atual dos instrumentos disponíveis, essa constante universal vale: 

 

G = 6,67 . 10 – 11 N.m2. kg – 2 

  

A explicação dada por Newton para a existência dessa força, que 

ocorria sem a necessidade de contato entre os corpos, era a da existência de um 

campo de forças ao redor de todos os corpos do Universo, devido à suas próprias 

massas. E esse campo passou a se chamar Campo Gravitacional. Assim, dispondo-

se de dois corpos quaisquer, esses interagem por meio de seus respectivos campos 

gravitacionais, atraindo-se mutuamente. 

 Esse conceito de campo não se limitou à ação mútua entre duas 

massas, mas foi posteriormente entendido para a interpretação da Interação 

Eletrostática entre dois corpos eletrizados, estudada em detalhes por Charles 

Augustin de Coulomb. 

De acordo com Rosmorduc (1983), na segunda metade do século XVII, 

Otto von Guericke145, após desenvolver um dispositivo hoje conhecido como 

                                            
145 Otto Von Guericke: Engenheiro, matemático e físico alemão, nascido na cidade de Magdeburgo, 
em 1602, estudou também Direito na Universidade de Leiden, embora jamais tivesse exercido essa 
profissão. Deixou publicados vários estudos em diversas áreas da Física, como Hidrostática e 
Pneumostática, mas, seu trabalho marcante foi a descoberta de uma forma de “produzir” eletricidade 
por meios mecânicos. Guericke faleceu no ano de 1686, na cidade de Hamburgo.  

M1 M2 

 d 

F F 
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máquina eletrostática, descobrira uma forma de produzir efeitos elétricos e destes 

observar que existia uma repulsão entre corpos “dotados” de tal característica. 

 

 

Figura 81 – Máquina Eletrostática de Otto Von Guericke 
  http://www.infoescola.com/fisica/descoberta-do-eletron/  

- Consulta em 18/05/2011, às 9 h 37 min. 

   

Todavia, até então, se conhecia apenas o efeito, Guericke não 

arrazoara as causas. Estas causas somente seriam discutidas por Coulomb, no final 

do século XVIII, início do século XIX, após a introdução do conceito subjetivo de 

Campo Elétrico que, por sua vez, seria ainda melhor explicitado por Maxwell, na 

segunda metade do século XIX. 

 Gibert (1982) cita que, entre os anos de 1784 e 1789, Coulomb 

publicou um trabalho, no qual sugere a existência de duas identidades elétricas, que 

seriam posteriormente chamadas de cargas elétricas. Essas se repeliriam 

mutuamente, se fossem iguais (hoje se diria: cargas elétricas de mesmo sinal), 

entretanto, se atrairiam se fossem diferentes (hoje se diria: cargas elétricas de sinais 

contrários). Além disso, Coulomb infere a existência de um campo de forças, no 

caso, um campo elétrico, ao afirmar que essas repulsões e (ou) atrações ocorrem, 

sem contato, numa intensidade diretamente proporcional ao produto dessas 

identidades elétricas (cargas elétricas) e inversamente proporcional ao quadrado da 

distância entre elas, a exemplo da Lei da Gravitação Universal apresentada por 

Newton, para duas massas. 

 Como se conclui, a lei matemática que descreve esse fenômeno da 

interação elétrica entre dois pequenos corpos eletrizados é semelhante à utilizada 

por Newton na interação gravitacional. 

http://www.infoescola.com/fisica/descoberta-do-eletron/
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                                                                     (2) 

 

 Portanto, de forma análoga à Interação gravitacional entre duas 

massas, num vocabulário atualizado, se diz que a interação eletrostática146 entre 

duas cargas elétricas puntiformes147 é diretamente proporcional ao produto delas   

(Q1 . Q2) e inversamente proporcional à distância entre si (d). Também, por 

semelhante modo, existe uma constante de proporcionalidade (k) que, nesse caso, 

depende das características do meio no qual as referidas cargas se encontram. 

Particularmente para o vácuo (ko) e, aproximadamente, para o ar, tem-se: 

 

k = ko = 9 . 10 9 N.m2. C – 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82 – Interação eletrostática entre duas cargas elétricas puntiformes. 
                                                        do autor – 2012 

 
 

Com estes dois relevantes resultados, apresentados por Newton e 

Coulomb, respectivamente, estava implícito o conceito de campo de forças, para a 

                                            
146 Eletrostática: Parte da Eletricidade em que se estudam cargas elétricas em equilíbrio. 
147 Carga elétrica Puntiforme: Corpo Eletrizado cujas dimensões geométricas são muito pequenas, ao 
serem comparadas às dimensões estudadas. 

Cargas elétricas puntiformes de 

mesmo sinal (positivo). 

Cargas elétricas puntiformes de 

mesmo sinal (negativo). 

Cargas elétricas puntiformes de 

sinais contrários. 

+ + 

Q1 Q2 

 d 

F F 

Q1 Q2 

 d 

F F  -  - 

+ 

Q1 Q2 

 d 

F F 
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explicação da existência da interação gravitacional e da interação elétrica. No 

entanto, ainda não se abordara a interação magnética. 

 Ao dispor de dois imãs, por exemplo, de forma prismática, cuja secção 

transversal é um retângulo (imã de barra), duas experiências puderam ser 

realizadas: 

 1a) Os dois imãs são colocados conforme a ilustração da figura 83, 

verificando-se uma repulsão entre as barras. 

2a) Os dois imãs são colocados conforme a ilustração da figura 84, 

verificando-se uma atração entre as barras. 

 

Figura 84 – Interação magnética de repulsão entre dois imãs. 

do autor - 2012 

 

 

 

Figura 83 – Interação magnética de repulsão entre dois imãs. 
                                                                    do autor – 2012 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 84 – Interação magnética de atração entre dois imãs. 
                                                                     do autor – 2012 

 

 Após essas duas experiências, concluiu-se que, diferentemente da 

interação gravitacional, que se manifesta apenas como atração, e semelhantemente 

à interação elétrica, que se manifesta às vezes como atração e outras vezes como 

repulsão, a interação magnética também pode ser de atração ou de repulsão, 

F F 

F F 
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dependendo de como os imãs estão dispostos entre si, ou falando-se do conceito de 

campo magnético, de como os campos interagem entre si. 

 Assim, atribuiu-se às extremidades opostas de um imã a denominação 

polo, análoga ao sinal da carga elétrica. Deste modo, tanto os polos de um imã, 

como a carga elétrica de um corpo eletrizado, receberam essas denominações por 

simples convenção. Para os imãs, portanto, Polo Norte (N) e Polo Sul (S). 

 Se os polos norte de cada imã estiverem voltados um em frente ao 

outro, ou os polos sul, haverá entre os imãs uma repulsão mútua. Se os polos que 

estão voltados um para o outro são o norte de um e o sul do outro, haverá uma 

atração mútua dos imãs. 

 Após estas observações, cujos pormenores já eram do conhecimento 

de muitos pesquisadores, o fato marcante no desenvolvimento dos estudos da 

Eletricidade e do Magnetismo se deu com a descoberta feita pelo físico dinamarquês 

Hans Christian Ørsted148, em meados do século XIX. 

 Durante seus estudos de Eletricidade, trabalhando com circuitos 

sujeitos a correntes elétricas, decorrentes da presença de um gerador elétrico, 

Ørsted observou que no instante em que certo condutor elétrico ficou sujeito a uma 

corrente elétrica, a agulha de uma bússola próxima a ele se deslocou. Como a 

agulha da bússola é um imã, seu deslocamento foi atribuído à existência da corrente 

elétrica no condutor que estava ao seu lado. 

 Após repetir-se o ato por várias vezes, o fenômeno se repetiu, 

sugerindo-se então que a “Eletricidade” do condutor e o “Magnetismo” do imã 

(agulha da bússola) interagiam entre si. 

 A descoberta desse fenômeno daria início praticamente a uma nova 

série de estudos e consequentes conhecimentos, que passaria a se chamar 

Eletromagnetismo. E sua fundamentação teórica se daria com a extensão do 

conceito de campo de forças tanto para justificar a interação elétrica entre dois 

corpos eletrizados, como a interação magnética entre dois imãs. 

                                            
148 Ørsted, Hans Christian: Físico dinamarques, nasceu em Rudkøbing, no ano de 1777, e faleceu em 
Copenhagen, no ano de 1851. De seus trabalhos mais relevantes, destaca-se a descoberta de que a 
corrente elétrica que passa por um condutor proporciona ao redor dele a existência de um campo 
magnético. Esta descoberta é praticamente o início do Eletromagnetismo, estudo do qual se 
obtiveram diversas respostas para fenômenos até então sem explicação, como por exemplo a 
natureza da Luz. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rudk%C3%B8bing
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Uma explicação mais rica em detalhes foi dada por Michael Faraday, 

ao demonstrar que uma corrente elétrica que passa por um condutor cria na região 

ao redor deste condutor um campo magnético e que uma espira condutora de 

eletricidade também poderá ter um corrente elétrica induzida, se houver uma 

variação do campo magnético em seu interior. 

 As figuras abaixo ilustram, por meio de dois esquemas, tanto o campo 

magnético existente ao redor do condutor, devido à corrente elétrica que por ele 

passa (85), como a corrente elétrica induzida num condutor, quando se faz variar o 

campo magnético no interior de um conjunto de espiras (bobina149) (86). 

 

 

 

 

Figura 85 –       Condutor elétrico sujeito a uma intensidade de corrente  
                           elétrica i,  possui  um  campo  magnético  ao  seu redor. 

                                                                    do autor - 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 86 –      Imã sendo retirado do interior de uma bobina, faz com que a redução do fluxo 
magnético   em   seu   interior   gere   uma   intensidade  de  corrente  induzida. 

  do autor - 2012 

 

 As reflexões de Faraday não se limitaram a esses dois experimentos, 

mas a, pelo menos, outro que levaria à futura explicação da natureza da luz, como 

se conhece hoje. 

                                            
149 Bobina: Condutor elétrico, na forma de fio, enrolado de forma preferencialmente circular, embora 
não necessariamente. 

i 

i 
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 Faraday argumentou que, sendo a corrente elétrica um movimento 

ordenado de pequenos corpúsculos eletrizados, ou então, simplesmente, cargas 

elétricas que se deslocam num meio qualquer, e que uma corrente elétrica gera na 

região que a envolve um campo magnético, havendo um deslocamento de cargas 

elétricas, haverá um deslocamento tanto do correspondente campo elétrico, devido a 

essas cargas, como do campo magnético, devido à corrente elétrica. Portanto, o 

mesmo poderá ser entendido como o deslocamento de uma combinação desses 

campos, que poderia interferir a qualquer outra combinação semelhante. 

 Rosmorduc (1983) cita que, para comprovar essa afirmação, Faraday 

realizou uma experiência em que fez incidir uma luz polarizada perpendicularmente 

a um tubo de vidro, dentro do qual havia sulfureto de carbono, e a luz atravessou o 

tubo sem sofrer qualquer desvio. Em seguida, Faraday pôs o tubo no interior de um 

solenoide150 sujeito a uma corrente elétrica, portanto, com um campo magnético em 

seu interior, paralelo ao eixo principal do tubo cilíndrico, e fez incidir novamente a luz 

polarizada, perpendicularmente, à face do tubo.  Nessas condições, Faraday 

verificou que, durante a passagem da luz pelo tubo, a mesma sofreu um desvio e 

que, portanto, haveria uma interferência desse campo combinado à luz que 

atravessa o tubo. 

 Entretanto, esses estudos, não estavam mais limitados a um ou outro 

pesquisador, mas, devido à riqueza de detalhes, despertou o interesse de vários 

estudiosos do assunto, principalmente a partir da segunda metade do século XIX, 

como o caso de Maxwell. 

Dando continuidade aos experimentos de Oersted e de Faraday, 

James Clerk Maxwell sugeriu que os mesmos seriam bem explicados se fosse 

possível comprovar o fato de que o campo elétrico e o campo magnético se 

deslocariam conjuntamente como uma onda, porém, de natureza diferente das 

ondas sonoras num gás, ou as verificadas numa corda de um instrumento musical, 

por exemplo. 

 Essa onda consistiria da combinação de um campo magnético de 

direção perpendicular a um campo elétrico, que se deslocaria numa direção 

                                            
150 Solenoide: Espécie de bobina de espiras circulares, cujo comprimento é muito maior que seu 
diâmetro. Para fins de aplicações em Eletricidade, seu comportamento é semelhante ao de qualquer 
bobina, proporcionando apenas uma região cilíndrica mais longa e de pequeno diâmetro. 
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perpendicular ao plano definido pelos dois campos. Tal combinação seria então uma 

onda eletromagnética, cujo esquema está ilustrado na figura 87. 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

Figura 87 – Esquema de uma onda eletromagnética propagando-se na direção do eixo X. 
                                           do autor - 2012 

 

 

 O trabalho de Maxwell, porém, consistia de um conteúdo 

essencialmente teórico, pois a rigor a existência de tal onda, embora por ele 

sugerida, não foi por ele comprovada. Mesmo assim, esse conteúdo teórico passou 

a ser a base do Eletromagnetismo Clássico, utilizado ainda hoje em diversas 

finalidades, fundamentado em quatro leis matemáticas, conhecidas como Equações 

de Maxwell do Eletromagnetismo. 

 De acordo com Locqueneux (1989), a primeira comprovação, em 

laboratório, da existência das ondas eletromagnéticas, se deu com Hertz, em 1887. 

Neinrich Rudolf Hertz obtivera a emissão e detecção de ondas eletromagnéticas na 

frequência das ondas de rádio, previstas também matematicamente por Maxwell. A 

partir daí passaram e se conhecer ondas eletromagnéticas de diversas frequências. 

 Os estudos e resultados obtidos por Hertz serviram de alicerce nas 

diversas aplicações que vieram posteriormente com essas descobertas. Dentre 

estas aplicações citam-se a invenção do telégrafo sem fio e do Rádio, que, segundo 

Bienzunski (1998), são atribuídos ao físico italiano Guglielmo Marconi151, embora 

                                            
151 Marconi, Guglielmo: Físico italiano, nasceu na cidade de Bolonha, em 1874, e faleceu em Roma, 
no ano de 1937. Baseado nas experiências de Hertz, desenvolveu o telégrafo sem fio e a transmissão 

Campo elétrico 

Campo magnético 

X 
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existam registros de que outros pesquisadores teriam conseguido algo semelhante, 

até antes de Marconi.  

 Outra informação importante que se tinha nessa mesma época, e com 

boa precisão, era a medida da velocidade de propagação da luz, já aceita como 

sendo uma onda. Hertz, embora não tivesse dado prosseguimento ao seu trabalho, 

pois morrera aos 36 anos de idade, deixou registrado seu conhecimento de que as 

ondas eletromagnéticas se propagavam com velocidade igual à da luz. 

 Também, a partir da descoberta da radioatividade152, em 1896, 

verificou-se que além das ondas eletromagnéticas já conhecidas, existiam outras, 

que embora se propagassem com a mesma velocidade, apresentavam frequência 

diferente, fazendo parte de um espectro com medidas bem definidas, que ia além 

dos limites do espectro de cores, obtido por Newton. Esse espectro, ilustrado na 

figura 10, da página 65, é conhecido por Espectro Eletromagnético. 

 Durante certo tempo, a luz, responsável pela percepção do Universo, 

por meio dos olhos dos animais, e decomposta por Newton, foi denominada Luz 

Visível. Essa denominação, sob o rigor científico é errada, pois a luz em si é 

invisível. Visíveis são os corpos sobre os quais incide a luz, e cuja superfície a ela 

exposta absorve parte dela e reflete outra até que possa atingir os olhos. 

 A partir da incidência desta luz nos olhos inicia-se o processo da visão, 

já descrito anteriormente, e a consequente percepção das cores. 

 Atualmente, o intervalo do Espectro Eletromagnético que compreende 

as frequências responsáveis pela visão denomina-se simplesmente Luz. 

 

2.4.2 – A Luz Visível – Simplesmente Luz. 

 

 Como citado no início deste capítulo, o conceito de luz evoluiu ao longo 

do tempo e hoje o modelo aceito é o de que a Luz, responsável pela observação de 

objetos, animais e vegetais, por exemplo, é a sequência do Espectro 

                                                                                                                                        
radiofônica. Pelos seu resultados, obtidos com o aprimoramento da telegrafia e a utilização das ondas 
eletromagnéticas, também conhecidas por ondas hertzianas, Marconi recebeu o Prêmio Nobel de 
1909. 
152 Radioatividade: Fenômeno observado em certos materiais, que consiste na emissão de partículas 
subatômicas e (ou) radiação eletromagnética, na forma de raios X ou raios gama. 
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Eletromagnético, ilustrado na figura 10, definida pelo intervalo aproximadamente 

compreendido entre as frequências de 1,43 MHz e 2,50 MHz. 

 É importante citar que as ondas eletromagnéticas de frequências 

inferiores à menor medida citada ou superiores à maior medida, também interagem 

com a matéria, a exemplo das ondas compreendidas neste intervalo. Entretanto, o 

efeito não é a visão, mas, outros, como, por exemplo, o aquecimento do material 

sujeito a essa irradiação. 

 As ondas eletromagnéticas de frequência imediatamente anterior a 

este intervalo são as compreendidas na denominada faixa do infravermelho e são as 

responsáveis, dentre outras utilidades, pelo aquecimento e assadura de alimentos e 

secagem de tintas e vernizes. Podem ser utilizadas para se estabelecer o contato 

entre o controle remoto e o aparelho de televisão ou outro aparelho eletrônico, como 

também na obtenção de fotografias com efeitos especiais.  

 As ondas eletromagnéticas de frequência imediatamente superior a 

este intervalo são as compreendidas na denominada faixa do ultravioleta e seus 

efeitos, ao interagir com a matéria, são diferentes. Ao incidir na pele de animais 

podem também provocar queimaduras, porém de forma diferente às provocadas 

pelas ondas da faixa do infravermelho, pois seu poder de penetração é menor que o 

da infravermelha. 

 Uma das utilizações da radiação ultravioleta é na Medicina, em 

tratamentos fisioterápicos, ou na Odontologia, para acelerar a polimerização de 

certos compostos  utilizados na restauração dentária. No meio ambiente, a utilização 

da radiação ultravioleta é comum em lâmpadas fluorescentes, que ao atravessarem 

o gás contido no tubo, produz diferentes efeitos de iluminação. 

 Entretanto, independentemente do tratamento abrangente que se pode 

dar ao estudo das ondas eletromagnéticas, em todo o seu espectro, no âmbito do 

presente trabalho, a relevância é para a luz e, em casos particulares, para outros 

intervalos do espectro eletromagnético, que possam eventualmente proporcionar 

efeitos à percepção das cores. Isto ocorre pelo fato de que a Arte baseada na 

exploração das cores, seja ela Pictórica, ou não, é decorrente de diversos efeitos 

produzidos pela luz ao se propagar num determinado meio material ou 

simplesmente incidente em uma superfície. 
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 O modelo geométrico de raio luminoso e de feixe luminoso, sugerido 

por Euclides de Alexandria, conforme citação no início do Capítulo 2 (p.65), continua 

válido para o estudo da propagação da luz, em nível de exploração de área 

iluminada, sombras, penumbras e até mesmo na assimilação de conceitos como 

reflexão e refração da luz, quando não se necessita envolver o efeito da Cor. O 

efeito da Cor é descrito a partir do conceito de onda eletromagnética. E as cores 

percebidas pelo homem decorrem da reflexão e (ou) da refração da luz pelo meio 

material que esteve sujeito à sua incidência. 

De acordo com características próprias, a superfície externa de um 

corpo, no caso de objetos opacos153 à luz, ou o interior, no caso de corpos 

transparentes154 ou translúcidos155, refletem ou refratam toda a luz incidente ou 

“parte” dela. 

 No caso de superfícies externas de corpos opacos, utilizam-se as 

tintas, que, devido a efeitos físico-químicos, refletem a luz no respectivo 

comprimento de onda que caracteriza determinada cor. 

 Considerando-se que a faixa do espectro eletromagnético que 

compreende a luz, se define pelo intervalo entre dois comprimentos de onda, ou 

duas frequências, limites, todos os comprimentos de onda compreendidos neste 

intervalo referem-se às diversas cores que o ser humano pode perceber, entre o 

vermelho e o violeta. 

 De acordo com o modelo newtoniano, citado na página 35, este 

intervalo pode ser entendido com a luz policromática, com todas as cores possíveis. 

E, ao incidir sobre um corpo, a luz por ele refletida, ou refratada, ao atingir o olho, 

permitirá ao observador perceber determinada cor. 

 Em virtude dos diversos efeitos verificados a partir da interação da luz 

com a matéria, desenvolveram-se técnicas e processos para sua exploração de 

modo conveniente. 

                                            
153 Corpo Opaco à Luz: Todo corpo que ao ser atingido por um feixe luminoso, não permite que a luz 
o atravesse. Neste caso, poderá ocorrer a absorção ou a reflexão da luz. 
154 Corpo Transparente à Luz: Todo corpo que, ao ser atingido por um feixe luminoso, “permite” que a 
luz o atravesse, com a propriedade de se permitir a visualização de objetos através deles, com a 
mesma nitidez obtida sem sua inserção entre observador e objeto. 
155 Corpo Translúcido à Luz: Todo corpo que, ao ser atingido por um feixe luminoso, “permite” que a 
luz o atravesse, porém, com a propriedade de não se permitir a visualização de objetos através deles, 
com a mesma nitidez obtida sem sua inserção entre observador e objeto, devido a sucessivas 
refrações que ocorrem aleatoriamente em seu interior. 
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 A produção de lentes, por exemplo, possibilitou a invenção de óculos, 

que auxiliam na correção de certas deficiências visuais no ser humano, como 

também a invenção do telescópio, utilizado em pesquisas de Astronomia, ou do 

Microscópio, em pesquisas de Biologia e Medicina, dentre outras. 

 Todavia, as lentes não servem somente para estas finalidades. 

Diversos artistas as utilizam na obtenção de efeitos ópticos que integram sua obra, 

ou então, também como integrantes de instrumentos de trabalho, a exemplo da 

câmara fotográfica. 

 Outros efeitos ópticos também podem ser obtidos com a utilização de 

luz, de diversas cores, na iluminação de ambientes, combinando fenômenos 

naturais, como a reflexão e a refração. 

 Com o avanço dos processos de obtenção de materiais, com 

propriedades que podem ser exploradas pelos seus usuários, tornou-se possível 

elaborar objetos para diversas finalidades, dentre as quais, várias produções 

artísticas. 

 A partir do aproveitamento destes efeitos ópticos, passou-se a explorar 

muito mais as cores obtidas com luz, tanto com o uso de lâmpadas especiais como 

com o uso de outra fonte qualquer, deixando-se assim de se ter apenas trabalhos 

com a exploração única das cores obtidas a partir do uso de pigmentos. 

 No entanto, deve-se reiterar o fato de que, independentemente do 

processo de obtenção, o efeito fisiológico da percepção da cor, se dá a partir da 

incidência de ondas eletromagnéticas, na faixa da luz, no olho do observador. Deste 

modo, ao se distinguir o conceito de Cor Luz e de Cor Pigmento, esta distinção é 

feita quanto à sua obtenção e não quanto à sua percepção. A percepção das cores é 

sempre a da Cor Luz. 

 

2.4.3 – Produção de Luz. 

 

 Uma das características do ser humano, reiterada no presente 

trabalho, é seu interesse em imitar ou reproduzir fenômenos naturais. E isto ocorre 

por diversas razões. 
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 Como citado no início, após a descoberta das grutas e cavernas, houve 

a criação de abrigos, precursores das diversas formas de moradia, construídas de 

acordo com as necessidades, possibilidades e ambições do próprio homem. E isto 

não foi tudo, pois tantas outras criações partiram de possíveis imitações ou 

tentativas de reproduções daquilo que a Natureza disponibiliza, como vestimentas, 

ferramentas agrícolas, utensílios domésticos, etc. 

 Entretanto, pautando-se a Arte como elemento da pesquisa que 

baseou este trabalho, avalia-se como sendo de grande importância a imitação ou a 

reprodução de certos fenômenos específicos, a exemplo das cores, dos sons e da 

luz. 

 Estas imitações e (ou) reproduções foram feitas inicialmente de forma 

empírica, portanto, sem nenhum embasamento teórico, uma vez que este nível de 

cultura somente apareceria para a humanidade, milhares de anos depois de sua 

existência na Terra. Não existem evidências que permitem sequer inferir se o 

homem primitivo teve ou não alguma percepção para discernir que as cores, por 

exemplo, são decorrentes da luz incidente sobre a superfície, cuja cor é identificada. 

O mesmo ocorre com o som. A teoria que proporciona uma interpretação científica 

da sua existência tem pouco mais de 200 anos, entretanto diversos sons são 

produzidos e reproduzidos ha milênios. Rudimentos de conceitos de acústica e de 

música são verificados desde a Antiguidade. 

 Especificamente no que diz respeito à Luz, o homem pode tê-la 

produzido a partir da descoberta do fogo e de sua reprodução, em fogueiras no seu 

habitat, ou com tochas que iluminariam seu “ambiente domiciliar”, ou outro qualquer, 

de sua preferência ou necessidade, durante a noite. 

 Depois da fogueira e da tocha, muitas outras formas de produção de 

luz foram desenvolvidas, como lâmpadas e lampiões, cuja luz era produzida a partir 

da queima de material combustível, no caso, óleos e resinas vegetais, ou gordura 

animal, uma vez que os óleos de origem mineral foram desenvolvidos somente 

depois da descoberta e do refino de petróleo. 

 Mesmo nestes exemplos primitivos, de obtenção de luz, com a queima 

de materiais, para cada material utilizado pode-se obter uma cor diferente. E esta 
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estratégia é utilizada ainda nos dias atuais, como, por exemplo, a pirotecnia156, com 

a produção dos chamados Fogos de Artifício e de certas velas para aniversário, 

dentre outros produtos. Com a presença de óxido de cobre, na explosão, obtém-se 

luz de cor azul, com a queima de sais de Estrôncio e Lítio, obtém-se luz de cor 

vermelha. A presença de Bário na combustão resulta na obtenção de luz de cor 

verde, dentre outras possibilidades. 

 Estas são apenas algumas dentre outras possibilidades de se obter cor 

luz para diversas finalidades nas Artes Visuais. 

 Durante os séculos XVIII e XIX houve grande avanço na assimilação 

de conceitos físicos, que muito contribuiu para a interpretação de fenômenos 

naturais. Dentre estes avanços, destaca-se o da estrutura da matéria e da 

Eletricidade. 

 Uma nova concepção de Calor levou ao desenvolvimento da 

Termodinâmica, que possibilitou a invenção da Máquina a Vapor. Assim como a 

descoberta da Eletricidade no sistema nervoso animal levou ao desenvolvimento de 

conceitos como corrente elétrica, que, por sua vez, levaria à descoberta de suas 

causas. E para entender essas causas, chegou-se a formulação de novos modelos 

para a interpretação da estrutura da matéria, como o do átomo, de Dalton157. 

 Com o avanço nos conhecimentos de Eletricidade e a proposição de 

diversas leis matemáticas que permitiriam analisar qualitativa e quantitativamente os 

respectivos fenômenos, descobriu-se um efeito, denominado Efeito Joule158, em 

homenagem ao seu descobridor, James Prescott Joule159. 

                                            
156 Pirotecnia: técnica de produção de fogo com efeitos e características especiais, como sons e cores 
específicas.  
157 Dalton, John: físico e químico inglês, nascido no ano de 1766, na cidade de Eaglesfield, e falecido 
em Manchester, no ano de 1844. Dentre seus trabalhos de destaque, cita-se o primeiro modelo 
atômico de natureza científica, a partir de resultados obtidos em pesquisa laboratorial. Entretanto, seu 
nome também é associado a denominação daltonismo, para uma deficiência visual que certas 
pessoas possuem, e que consiste na percepção de algumas cores, de forma trocada. Há inclusive a 
possibilidade de confusão na identificação de cores específicas, como o verde e o vermelho, por 
exemplo. Dalton estudou esta anomalia, pois ele mesmo a possuía. 
158 Efeito Joule: Efeito natural observado em condutores elétricos sólidos, quando sujeitos a uma 
corrente elétrica. Este efeito consiste na transformação de parte da energia elétrica em energia 
térmica, justificando assim o aquecimento dos fios condutores elétricos, quando por eles passa uma 
corrente elétrica. 
159 Joule, James Prescott: Físico Britânico, nascido em Salford, próximo a Manchester, no ano de 
1818, e falecido em 1889, na mesma cidade. Destacou-se em diversos ramos da Física, deixando 
extenso legado de conceitos e leis matemáticas, que permitiriam interpretações de diversos 
fenômenos, de forma mais coerente com a percepção humana, como o Efeito Joule. 
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 Este efeito ocorre pela resistência elétrica que os materiais possuem 

ao estarem sujeitos a uma corrente elétrica. Quando um condutor elétrico, por 

exemplo, um fio metálico, é submetido a uma diferença de potencial elétrico, fica 

sujeito a uma corrente elétrica, que consiste em um movimento ordenado de cargas 

elétricas. Estas cargas elétricas sofrem certa resistência ao se deslocarem, 

ocorrendo, por conta disto, um aquecimento do fio. Este aquecimento, muitas vezes 

torna o fio muito quente, a ponto de se verificar uma mudança de cor, chegando a 

ser até incandescente. 

 Durante o século XIX, diversos pesquisadores passaram a ter o 

conhecimento do Efeito Joule, e o exploraram de diversas formas, dentre as quais a 

de aquecedor, como se utiliza ainda hoje em chuveiros e torneiras elétricas, para 

aquecimento de água, ou em secadores de cabelo e “ferros de passar roupas”, por 

exemplo. Porém, um jovem inventor estadunidense, chamado Thomas Alva 

Edison160, conhecendo este efeito e sabendo do que poderia ocorrer com um 

filamento muito aquecido nestas condições, chegou à fabricação da denominada 

lâmpada incandescente. 

 A Lâmpada incandescente convencional consiste de uma ampola de 

vidro, hermeticamente fechada, de onde se retira praticamente todo o ar interno. Em 

seu interior existe um filamento, atualmente metálico, embora o original de Edison 

fosse de carvão, que, ao ser submetido a uma diferença de potencial elétrico, se 

aquece e fica incandescente. Para cada material utilizado, tem-se uma cor diferente 

durante a luminescência.  

 No entanto, este não é o único tipo de lâmpada, que funciona baseada 

em conceitos do Eletromagnetismo e da Termodinâmica. Muitos outros modelos de 

lâmpada se desenvolveram posteriormente, utilizando-se não somente materiais 

sólidos, mas também no estado gasoso. Atualmente existem diversas lâmpadas que 

combinam as características de sólidos e gases numa mesma lâmpada. 

 Além das lâmpadas incandescentes, ou de incandescência, como 

também são conhecidas, podem-se destacar as Lâmpadas de Indução e as 

Lâmpadas de Descarga. 

                                            
160 Edison, Thomas Alva: Inventor estadunidense, nasceu em Milan – Ohio, no ano de 1827, e faleceu 
em New Jersei, no ano de 1931. Dentre as diversas invenções que legou à humanidade, estão a 
lâmpada incandescente, o cinematógrafo (câmara cinematográfica), o gramofone e o cinescópio. 
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 Estes três tipos são largamente utilizados, de acordo com as 

necessidades de iluminação do ambiente e suas características têm sido 

aprimoradas para tentarem combinar custos e benefícios, da melhor forma possível. 

 Para obter-se um melhor rendimento, as lâmpadas de incandescência, 

por exemplo, utilizam hoje filamentos de Tungstênio, por vezes duplos, e no interior 

do bulbo introduz-se um gás inerte, como Nitrogênio ou Argônio. Apenas em casos 

especiais, por questão de custo mais elevado, é utilizado o Criptônio. 

 Estes gases são denominados inertes por não reagirem com outros 

materiais, como o próprio Tungstênio, evitando-se assim a rápida deterioração do 

filamento ou até possibilidades de combustão, como seria no caso da existência de 

Oxigênio. Na figura 88 é exibido um modelo de lâmpada incandescente 

convencional. 

 

              

 
 
 As lâmpadas de incandescência convencional, porém, apresentam um 

problema que é o enegrecimento gradativo do vidro do bulbo, devido à deposição de 

átomos de tungstênio. Embora esse problema fosse mais acentuado quando o bulbo 

possuía seu interior evacuado e atenuado posteriormente com a utilização de gases 

inertes, mesmo assim, depois de algum tempo de incandescência, o fato ocorre. 

 Para atenuar ainda mais este problema, e quase eliminá-lo, 

desenvolveu-se a partir de meados do século XX um tipo de lâmpada de 

incandescência, denominada Lâmpada de Halogênio, ou Lâmpada Halógena, que 

consiste na introdução de um gás halogênio161 como Flúor, Bromo ou Iodo. 

                                            
161 Gás halogênio: gás pertencente ao grupo 17 (7A) da tabela periódica dos elementos químicos – 
flúor, cloro, iodo, astatínio e ununséptio. 

 Figura 88 –      Lâmpada de incandescência, convencional. 
                          do autor – 2012 
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 Com isto, este tipo de lâmpada passou a ser utilizado em ambientes 

onde se deseja realçar as cores. Além desse pormenor, destaca-se a característica 

de proporcionar maior eficiência, obtendo-se maior iluminação, em comparação a 

uma lâmpada incandescente convencional, de mesma potência. As figuras 89 e 90 

ilustram exemplos de Lâmpadas Halógenas. 

                                                                        

 

 

 

 A lâmpada da figura 89 possui a superfície interna refletora, que 

possibilita um direcionamento do feixe luminoso, de acordo com a necessidade do 

usuário e, além disso, é recoberta por um filtro químico que permite a reflexão da luz 

e a transmissão da radiação na faixa do infravermelho, fazendo com que haja um 

aquecimento menor da superfície iluminada. Esse filtro é denominado filtro dicroico, 

por isso, este tipo de lâmpada é denominado Lâmpada Halógena Dicroica. 

 Outro tipo de lâmpada incandescente Halógena, muito utilizada para 

ambientes externos sujeitos a intempéries é a ilustrada na figura 91, denominada 

Lâmpada Halógena Par, que apresenta características semelhantes às anteriores, 

acrescida do fato de possuir um bulbo de vidro prensado, de grande resistência 

térmica. 

 

Figura 89 – Lâmpada de incandescência, Halógena,  
                    do tipo  dicroica  
                    do autor – 2012                                                                    

Figura 90 – Lâmpada de incandescência, Halógena,  
                    do tipo  palito  
                    do autor – 2012                                                                    

Figura 91 – Lâmpada de incandescência, Halógena, do tipo  PAR 
                    do autor – 2012                                                                    
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Quanto aos outros dois tipos de lâmpadas citados, as de descarga e de 

indução, verifica-se que ambas se baseiam na ocorrência de uma descarga elétrica 

num gás confinado no interior de tubo de vidro. A diferença entre elas está no fato 

de que as Lâmpadas de Descarga possuem dois eletrodos162, entre os quais se 

estabelece uma corrente elétrica e as cargas em movimento, ao se chocarem com 

as paredes do tubo provocam a luminescência. E as Lâmpadas de Indução não 

possuem esses eletrodos. Neste caso a movimentação das cargas elétricas no 

interior do gás se dá por uma indução provocada pela existência de um campo 

eletromagnético externo. 

As Lâmpadas de Descarga, em particular, possuem em seu interior um 

gás ou vapor de determinado metal, submetido a diversas pressões. Dentre as que 

possuem gás ou vapor de metal sob altas pressões, as mais utilizadas são as 

Lâmpadas de Vapor de Mercúrio e as Lâmpadas de Vapor de Sódio. E, dentre as 

que possuem gás ou vapor de metal sob baixas pressões, as mais utilizadas são as 

Lâmpadas Fluorescentes Convencionais, as Lâmpadas Fluorescentes Compactas e 

as Lâmpadas de Vapor de Sódio de Baixa Pressão. 

As Lâmpadas de Vapor de Mercúrio, largamente utilizadas por 

décadas, durante o século XX, foram gradativamente substituídas por Lâmpadas de 

Vapor de Sódio, devido à necessidade de uma alta potência elétrica para se 

proporcionar iluminação equivalente. Com isto houve economia no consumo de 

energia elétrica. Todavia, isto só foi possível em casos onde não importava a cor da 

luz obtida. Enquanto a luz produzida pelas Lâmpadas de Vapor de Mercúrio é 

policromática próxima ao branco, com uma tênue aproximação para o azul, as de 

Vapor de Sódio produzem luz próxima ao Amarelo. Por isso sua utilização deve ser 

sempre precedida de análise da finalidade. As figuras 92 e 93 ilustram este tipo de 

lâmpada. 

                                                     

 

                                            
162 Eletrodo: filamento condutor elétrico ligado a um terminal de um gerador de eletricidade como, por 
exemplo, uma bateria, uma pilha ou outra fonte de tensão elétrica. 

 

Figura 92 – Lâmpada de vapor de mercúrio  
                    do autor – 2012                                                                    

Figura 93 – Lâmpada de vapor de sódio  
                     do autor – 2012                                                                    
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As Lâmpadas Fluorescentes Convencionais constituem-se de um tubo 

cilíndrico, dentro do qual existem dois eletrodos que, ao serem submetidos a uma 

diferença de potencial elétrico, provocam o movimento de cargas elétricas livres. No 

interior deste tubo existe um gás inerte, geralmente Argônio, sob baixa pressão, 

ligeiramente aditivado de Vapor de Mercúrio. Estas cargas elétricas sofrem choques 

com as moléculas do gás e do Vapor de Mercúrio, resultando na emissão de ondas 

eletromagnéticas na faixa do ultravioleta. 

Depositada na parte interna do tubo de vidro, existe uma fina camada 

de certo material, que após ser atingido pela radiação ultravioleta, proporciona uma 

emissão de radiação eletromagnética na faixa da luz (visível), emitida para o meio 

externo ao tubo. Este material é na maioria das vezes Clorofluorfosfato de Cálcio, 

mas também pode ser utilizado o Tungstato de Magnésio ou o Silicato de Zinco. A 

luz obtida é praticamente branca, embora possa haver em alguns casos uma tênue 

aproximação para o azul, se o gás inerte utilizado for o Argônio, ou para o vermelho-

alaranjado, se o gás inerte utilizado for o Neônio. 

Na figura 94 estão ilustrados dois modelos convencionais de lâmpadas 

Fluorescentes, conhecidas também por Lâmpadas Fluorescentes Tubulares. 

 

 

 

 

 

 

Outros tipos de lâmpadas tubulares, de descarga e de baixa pressão, 

denominados popularmente de Lâmpada de Neon (ou Neônio), são também muito 

utilizados, devido à variedade de cores que possibilitam para a iluminação de um 

ambiente. Porém, é importante destacar que nestas lâmpadas nem sempre é 

empregado o gás Neon. Embora esse nome seja o de uso comum, rigorosamente 

estas lâmpadas devem ser identificadas de acordo com o gás utilizado em seu 

interior, pois como foi mencionado anteriormente, cada gás proporciona uma cor de 

luz. 

 

 
Figura 94 – Lâmpadas fluorescentes tubulares  
                    do autor – 2012                                                                    
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Na tabela periódica de elementos químicos existe uma série de 

materiais monoatômicos163, os quais, na temperatura ambiente, sob pressão 

normal164, estão no estado gasoso. Esses materiais são denominados Gases 

Nobres, e recebem este nome, por analogia a uma situação social tradicional, de 

que “as pessoas nobres não se misturam com a plebe”. Assim, pelo fato destes 

gases quase não reagirem com outros materiais, receberam esta denominação. 

Dentre outras utilizações, estes gases, o Hélio, Neônio, Argônio, 

Criptônio, Xenônio e Radônio, são empregados neste tipo de lâmpada, e atendem, 

portanto, a diversas necessidades. 

Utilizando-se, por exemplo, gás Hélio, consegue-se luz que varia do  

branco ao amarelo, dependendo da concentração. Com Argônio se obtém luz do 

verde ao violeta. O Criptônio proporciona luz branca levemente “prateada” e o 

Neônio, do vermelho ao alaranjado. 

Em termos de Arte, este tipo de lâmpada é largamente utilizado na 

produção de painéis publicitários, decoração de interiores, decoração de palcos de 

teatros e de exposições, lanternas de automóveis, “shoppings centers” (arquitetura 

pós-moderna), etc. Na figura 95 constam alguns exemplos. 

 

            

 

  

                                            
163 Material monoatômico: Material cuja molécula apresenta somente um átomo. 
164 Pressão normal: Em Física, Química e demais Ciências Naturais, considera-se Pressão Normal a 
medida equivalente à pressão atmosférica no nível do mar. Em unidades do Sistema Internacional de 
Unidades, esta pressão mede 1,01325 .105 Pa (pascal). 

Figura 95 – Lâmpadas de neônio utilizadas em fachadas     
                    Swon Design 

http://www.swondesign.com/projects.php?mid=3&pfid=11
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A produção de luz, além de satisfazer as necessidades do interessado, 

seja na cor, intensidade ou área a ser iluminada, envolve o consumo de energia. Por 

isso, verifica-se que, ao longo do tempo, a relação custo-benefício foi levada em 

consideração. 

 As Lâmpadas de Vapor de Mercúrio, por exemplo, foram em diversos 

casos substituídas por Lâmpadas Fluorescentes Compactas ou por Lâmpadas de 

Vapor de Sódio, pois, embora não forneçam luz de cor semelhante, atendem à 

necessidade básica, que é a iluminação ambiente. 

 No caso das Lâmpadas Fluorescentes e as de Neon, apesar de terem 

significativa vantagem, com respeito ao consumo de energia, para a produção de 

luz, em diversas aplicações, acabaram sendo substituídas por um outro tipo de 

lâmpadas, que são as de LED.  

Um LED não é propriamente uma lâmpada, mas um dispositivo 

eletrônico denominado Diodo165. LED é uma sigla, em inglês – light-emitting diode 

– que pode ser traduzida como Diodo Emissor de Luz.  

 Na Natureza, os diversos materiais encontrados apresentam a 

propriedade de proporcionar uma passagem de corrente elétrica com maior ou 

menor facilidade. E esta propriedade é descrita analiticamente pela Grandeza Física 

denominada Resistência Elétrica, já mencionada anteriormente. Porém, 

independentemente da maior ou menor facilidade para a ocorrência de uma corrente 

elétrica, este movimento se dá na mesma direção do Campo Elétrico existente no 

corpo, devido à diferença de potencial elétrico à qual está sujeito. O sentido da 

corrente, porém, depende do sentido do campo elétrico. 

 Tratando-se de elétrons livres ou íons negativos (ânions), estes se 

deslocam em sentido contrário ao do campo elétrico, todavia, tratando-se de íons 

positivos (cátions), o deslocamento é no mesmo sentido do campo elétrico. 

 Por isso, a maioria dos materiais possui a propriedade de proporcionar 

a corrente elétrica em qualquer sentido, dependendo apenas da direção e do sentido 

do campo elétrico. Um material que possibilita maior facilidade à corrente elétrica é 

                                            
165 Diodo: Dispositivo eletrônico constituído basicamente de um material semicondutor (germânio ou 
silício), utilizado em circuitos elétricos para transformar correntes elétricas alternadas em correntes 
elétricas contínuas, num processo conhecido como retificação de corrente elétrica. Cronologicamente 
surgiu como um substituto das válvulas diodo. 
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denominado bom condutor, ou mau isolante, e o material que dificulta a passagem 

de corrente elétrica é denominado mau condutor, ou bom isolante elétrico. 

 No entanto, existem alguns materiais que permitem a passagem de 

corrente elétrica, porém apenas num único sentido. Se o sentido do campo elétrico, 

estabelecido pela diferença de potencial elétrico coincidir com o da “permissão” 

deste material, haverá corrente elétrica, caso contrário, mesmo existindo o campo 

elétrico, não haverá a corrente elétrica. Estes materiais são denominados 

semicondutores e os mais conhecidos são o Germânio e o Silício. 

 Com a utilização destes materiais semicondutores foi possível 

desenvolver certos dispositivos denominados Diodos, que possuem larga aplicação 

nos diversos circuitos elétricos utilizados para o funcionamento de aparelhos 

eletroeletrônicos. 

 Uma destas aplicações é a do LED, conforme citado anteriormente, um 

Diodo Emissor de Luz. 

 Um LED diferentemente das lâmpadas descritas antes, não utiliza 

especificamente nem filamentos e nem gases na “produção” de luz. O próprio 

material, sob certas condições, ao ser submetido a uma diferença de potencial 

elétrica, emite ondas eletromagnéticas. 

 Os diodos de Germânio e Silício são utilizados como transistores166 e a 

energia liberada é predominantemente na forma de calor. Os diodos cuja energia é 

liberada na forma de onda eletromagnética, em medidas significativas, são os de 

Fosfeto de Gálio e de  Arseneto de Gálio. 

 É importante salientar que as ondas eletromagnéticas emitidas não são 

de uma mesma frequência e nem necessariamente na faixa da luz. Os LEDs de 

Arseneto de Gálio, por exemplo, emitem radiação na faixa do infravermelho e os de 

Fosfeto de Gálio, com Nitrogênio, emitem radiação na faixa da luz, que varia da cor 

verde ao amarelo. Hoje existem também LEDs que emitem luz com várias 

tonalidades de azul. 

                                            
166 Transistor: Dispositivo eletrônico constituído de material semicondutor, geralmente germânio ou 
silício, utilizado como regulador de intensidade de corrente elétrica. São muito utilizados em rádios e 
aparelhos de audição como alto-falantes, por exemplo. 
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 Dentre as vantagens da utilização de LEDs destacam-se a praticidade 

de uso, devido ao não aquecimento, pouca ocupação de espaço e o baixo consumo 

de energia elétrica para se obter uma intensidade luminosa equivalente à de 

qualquer lâmpada. 

 Os LEDs têm sido utilizados em diversos projetos artísticos e 

arquitetônicos, como os exemplos citados nas figuras 96, 97 e 98, nos quais se 

observam diferentes efeitos visuais, pela diversidade de cores, combinadas de 

acordo com o interesse do usuário. 

 

                   

        

 

 

 

 

 

Figura 96 – Ambiente totalmente iluminado com LED 
                    Denise Fagundes  
                    Portal Guia ABC, edição de 16/04/2011 

  Figura 97 – Banheira iluminada com LED 
                       Denise Fagundes  
                       Portal Guia ABC, edição de 16/04/2011 

Figura 98 – Jatos d’água de chuveiros iluminados com LED 
                     Denise Fagundes  
                     Portal Guia ABC, edição de 16/04/2011 
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 A partir da segunda metade do século XX, se desenvolveram diversas 

fontes de luz, que diferem significativamente do conceito primitivo das lâmpadas, 

baseado na queima de materiais orgânicos e mesmo da lâmpada original de Edison. 

As lâmpadas a gás mostram bem isso, assim como os LEDs já citados. 

 Outra Luz muito utilizada em diversas aplicações é o LASER, que 

também se resume em uma sigla em inglês: “Light Amplification by Stimulated 

Emission of Radiation”. 

 O LASER, como se costuma identificar, é atualmente um dos tipos de 

luz que apresenta diversas possibilidades de aplicações. Ele está presente em 

objetos de uso cotidiano como, por exemplo, nos leitores de Discos Compactos 

(CD), nas caixas de supermercado e caixas eletrônicos bancários, para leitura de 

códigos de barra. É também utilizado na Indústria mecânica para cortes de placas 

metálicas, cerâmicas e até diamante167. Na Medicina é por diversas vezes utilizado 

em processos de cauterização de tecidos. E nas telecomunicações, o LASER tem 

sido utilizado como transmissor de sinais. O LASER é de muita aplicabilidade 

técnica, em diversas ações do homem. E como outras, as fontes de LASER também 

são utilizadas nas Artes. 

Pela própria forma de obtenção e de sua natureza física, o LASER é 

utilizado nas Artes, tanto na manutenção e restauração de peças, como no 

enriquecimento de efeitos luminosos em ambientes, uma vez que não se apresenta 

em uma única cor. 

 Segundo o modelo de estrutura da matéria aceito hoje, grosso modo, 

todo material é constituído de átomos, os quais possuem uma região central, 

denominada núcleo, e um conjunto de elétrons que circundam este núcleo em 

órbitas definidas. 

 Quando estes elétrons são convenientemente estimulados por 

incidência de luz ou de calor, o aumento de energia lhes permite “saltar” de uma 

órbita à outra, mais distante do núcleo. Entretanto, estes elétrons estimulados 

tendem a retornar à órbita primitiva, posteriormente, emitindo a energia absorvida. 

                                            
167 Diamante: Material encontrado na Natureza, em pouca abundância, com alto ponto de fusão, e 
que apresenta luminescência quando submetido à radiação ultravioleta, dando origem a luz de cor 
verde, rosa, amarelo ou azul. É uma das formas com as quais o carbono se apresenta. A outra é na 
forma de grafite. O diamante é muito utilizado como complemento de adorno em joias denominadas 
preciosas. 
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 Esta energia é emitida na forma de ondas eletromagnéticas, formando 

o feixe luminoso, denominado LASER. 

 Existem diversos tipos de LASER, cuja classificação é baseada nos 

materiais utilizados para esta “estimulação”, como LASER a Gás, a Líquido, Estado 

Sólido e Semicondutores. 

 O primeiro LASER produzido utilizou o Rubi, como material sólido, e 

era vermelho. Hoje, com a utilização de outros materiais, são produzidos LASERs de 

outras cores, dentro do próprio espectro da Luz. A figura 99 ilustra o modelo de um 

dos primeiros LASERs de Rubi, conforme registro do HRL Laboratories, LLC, 

Califórnia – USA. 

 

 

 

 

 Considerando as diversas possibilidades de obtenção de luz, por meio 

da utilização de diferentes fontes, as aplicações da cor luz são cada vez maiores. 

 Se no passado mais remoto, a reprodução das cores oferecidas pela 

Natureza era feita com a utilização de pigmentos obtidos a partir de minerais ou de 

compostos orgânicos, atualmente tem-se uma grande variedade de possibilidades, 

uma vez que as cores podem ser obtidas não somente a partir de pigmentos, mas 

Bastão 
de 

rubi 

Refletores 
de  

prata 

Flash 

Figura 99 – Modelo de uma das primeiras 
fontes de LASER 

                      HRL Laboratories, LLC - USA 
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também, a partir da utilização de fontes luminosas, como lâmpadas de diferentes 

tipos e modelos e, a exemplo do que se mostrou, com a utilização de LEDs e fontes 

de LASER. 

 Alguns exemplos desta diversificação são os cenários de teatros, salas 

de exposições e ambientes de uso comum, tanto domiciliares, como comerciais. 

 Nesse contexto, os conceitos físicos inerentes à luz, passaram a ter 

significativa relevância, pois são básicos para o desenvolvimento de projetos, sem a 

necessidade de se trabalhar empiricamente, por tentativa e erro. 

 Deste modo, repassando-se brevemente a história do ser humano, 

apesar de se verificar que foram necessários milhares de anos para se atingir a 

realidade atual, o legado disponível mostra também que muitas ações modernas 

continuam sendo desenvolvidas como imitações da Natureza, a exemplo do que 

ocorreu no passado. 

 Deve-se pensar que a Natureza sempre esteve disponível para o ser 

humano. A Matéria, nas suas mais variadas formas de apresentação, e a Energia, 

nas suas mais variadas formas de manifestação, sempre fizeram parte do Universo 

no qual o homem é seu protagonista, mordomo e explorador. 

  As Artes e as Ciências combinadas proporcionaram e continuam 

proporcionando inúmeras oportunidades para diferentes percepções, como, por 

exemplo, os sons harmonizados na forma de músicas, e as cores apresentadas com 

diversas finalidades. 

 Por isso, particularmente no que diz respeito ao tema central do 

presente trabalho, a Cor, para que seja realmente explorada como elemento das 

Artes, é necessário que se tenha um conhecimento cada vez maior acerca dela, em 

todos os aspectos imagináveis. A percepção das Cores é a base de sua utilização, 

pois é a partir da percepção que se torna possível sua reprodução. As cores já 

existem, explorá-las é uma questão de necessidade e de vontade. Portanto, 

desenvolver processos de reprodução é o que o ser humano já faz há tempo e 

continuará fazendo. 
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Capítulo 3 –  A REPRODUÇÃO DAS CORES 

 

 Seguindo-se rigorosamente a etimologia do verbo Reproduzir, avalia-se 

o significado do prefixo Re + o verbo produzir, como produzir novamente. 

 O verbo produzir origina-se do Latim, producere ou pro + ducere, em 

que o prefixo pro significa em frente ou avançar e ducere significa guiar ou conduzir. 

Assim, produzir pode ser entendido como guiar ou conduzir em frente e reproduzir, 

guiar ou conduzir em frente novamente. 

 Com a evolução do significado das palavras, tanto o verbo produzir, 

como o verbo reproduzir, passaram a significar muito mais do que foi citado. 

Passaram a dar um sentido de amplidão, de grande quantidade.  

 Consultando-se os registros históricos disponíveis, independentemente 

de sua fundamentação, observa-se que a reprodução não é apenas algo instintivo e 

tampouco uma prerrogativa do ser humano.  Diversos animais, como vários 

pássaros, por exemplo, fazem e refazem seus ninhos. O homem, em especial, 

sujeito deste trabalho, que praticou e continua praticando o ato da reprodução, o faz 

em diversos aspectos, além dos instintivos. O faz propositalmente, como plantar, 

para se ter alimento; moer grãos, objetivando a obtenção da farinha; espremer uva, 

querendo-se o vinho; etc. 

Retomando-se o conceito de Cor e refletindo sobre o fato de que as 

cores são inerentes à Natureza, e percebidas pelo homem, a partir de efeitos 

fisiológicos, como abordado no início deste trabalho, pode-se dizer que as cores, 

integrantes do espectro eletromagnético, no intervalo denominado luz, já existem por 

si só, como mais uma manifestação natural. Portanto, com base nesta reflexão, o 

homem não produz cores, mas apenas as reproduz. 

Segundo Albers (2009) a percepção das cores se dá mediante a 

concepção da Gestalt168. Portanto, ao se observar um objeto, por exemplo, o mesmo 

não é entendido como a soma de suas possíveis partes, mas é entendido como um 

todo e, admitindo-se uma imagem colorida, a mesma não é vista como uma cor que 

é a soma de diversas cores, mas como uma cor contínua.  

                                            
168 Gestalt: palavra de origem alemã, sem tradução para o português, que representa um conceito 
teórico da Psicologia, pelo qual se explica que uma imagem observada por alguém não pode ser 
entendida como a soma de suas possíveis partes, mas é entendida como um todo. 
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Segmentos de uma só cor podem ter em alguns casos um significado 

simbólico, como por exemplo, os citados no Capítulo 2, acerca da motivação litúrgica 

numa cerimônia religiosa, ou de um luto, em diversas culturas, etc.. Mas, no geral, 

dispostos separadamente, muitas vezes, os segmentos de uma só cor não 

significam nada, ou quase nada. Porém, seu conjunto, apresentado numa 

continuidade, poderá ser a mensagem recebida pelo observador. O todo será a 

mensagem. 

Sob esse aspecto, entende-se que, ao reproduzir as cores, o homem 

embora possa fazê-lo em intervalos de tons específicos, de vermelho, azul, verde, 

etc., a percepção de uma imagem é a percepção do todo e, por conseguinte, sem a 

existência de limites internos. 

Conforme se citou nos capítulos 1 e 2, o homem aprimorou a 

reprodução das cores, ao longo de sua história, com o objetivo de conseguir 

imagens cada vez mais parecidas àquelas observadas na Natureza. 

Albers (2009) destaca que a percepção das cores advém de uma 

leitura da imagem, de forma análoga à leitura de um texto. Ele alegoriza que as 

letras separadamente geralmente não significam nada, porém, convenientemente 

agrupadas, formam as palavras que, embora restrito, já possuem significado e estas, 

por sua vez, também convenientemente agrupadas, transmitem uma mensagem. 

Assim ocorre com as cores. Isoladamente elas não possuem necessariamente um 

significado, mas agrupadas, numa sequência, fornecem a mensagem, que pode ser 

“lida” pelo observador. “As cores se apresentam em um fluxo contínuo, 

constantemente associadas às que lhes são contíguas e à mutabilidade das 

condições.” (ALBERS, J., 2009, p.10). 

Fraser e Banks (2007) destacam em sua obra “O guia completo da cor” 

que o ser humano criou a Arte para se comunicar, para deixar registros de 

mensagens. E as cores foram utilizadas de acordo com suas possibilidades. 

Diversos registros históricos baseados na Arte Pictórica permitem 

várias conclusões acerca de hábitos e costumes de seus autores, na época em que 

a fizeram. 

Fraser e Banks (2007) citam, por exemplo, que após a análise da 

constituição do material utilizado nas pinturas existentes em murais localizados na 
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cidade de Chichen Itza, estado de Iucatã, no México, verificou-se que as cores 

reproduzidas decorrem da utilização de minúsculos pigmentos que contêm Ferro, 

Manganês, Cromo e Titânio. Sob efeito de Luz, estas cores são realçadas, dando 

um aspecto “vibrante” a elas. 

Diante da constatação do nível cultural de seus autores, certamente 

não se tinha nenhum conceito físico ou químico que pudesse embasar um possível 

modelo teórico para justificar a técnica utilizada. Mas, percebe-se que, mesmo 

empiricamente, já se tinha um conhecimento desta técnica. 

Outro registro relevante da reprodução das cores refere-se à Arte dos 

Vitrais de templos católicos edificados na Europa, desde o século X. Também nesse 

caso, não se tem nenhum indício de conhecimento da Física das cores e tampouco 

dos conceitos da Óptica, apresentados somente após o século XVII. Mesmo assim a 

refração sofrida pela luz nos vidros desses vitrais resulta em efeitos que sugerem 

verdadeiras mensagens litúrgicas. Verifica-se, no caso, a utilização do azul para 

enfatizar figuras consideradas de maior importância. 

Hoje, com o conhecimento disponível a partir da Física e da Fisiologia 

Humana, sabe-se que em um ambiente como o destes templos, a maior 

sensibilização da visão humana se dá com o azul de um vidro que refrata a luz do 

dia, à medida que a iluminação esvanece. E é exatamente o que ocorre no caso 

desses vitrais. Portanto, também neste caso, os artistas, mesmo que empiricamente, 

já conheciam estes efeitos. 

Como se citou no Capítulo 2, os diversos movimentos artísticos 

apresentaram-se como novidades em suas respectivas épocas de ocorrência. Para 

reiterar apenas um destes movimentos, destaca-se a Arte Pictórica no 

Impressionismo. Ela caracterizou-se pela reprodução das cores de forma cada vez 

mais próxima daquilo que se observa na Natureza. 

Neste caso, em particular, pode-se pensar numa concepção gestáltica 

das cores, onde o todo é muito mais importante que as diversas partes que o 

compõem. E a evolução não parou aí, pois a busca da reprodução das cores para 

uma mensagem cada vez mais rica em informações não cessou, continua até os 

dias atuais. 



170 
 

Das informações históricas mais remotas obtêm-se estratégias e 

processos desenvolvidos com esse propósito, porém, até o século XVIII, a 

reprodução de imagens, e especialmente o detalhe das cores, era praticamente todo 

de forma material. 

Depois da descoberta do espectro eletromagnético e particularmente 

do espectro da luz, inserido no espectro eletromagnético, desenvolveram-se outras 

formas de reprodução de cores, além da pintura. 

Segundo Osório (2004), desde o final do século XIX, artistas já 

manifestavam interesse pelas pesquisas que abordavam relações entre Luz, 

Movimento e Tecnologia. Tanto no próprio meio artístico, como teatro, música e 

cinema, como no meio científico, especialmente a Física. 

Nesse contexto, talvez o maior avanço se deu com o surgimento da 

Cinematografia, apesar de ainda se ter apenas a produção de imagens em tons de 

cinza, a exemplo a fotografia, incluindo-se o fato de que também ainda não havia 

sido agregado o som à sequências das imagens. Mas, foi um passo, pois, poucas 

décadas depois, surgiria a Cinematografia com imagens a cores. 

Com a ampliação dos diversos meios de comunicação, a partir do 

desenvolvimento de novas mídias, como jornais e revistas impressas, o rádio, a 

televisão, outdoors, etc., a reprodução de cores vem sendo feita cada vez mais com 

requintes e criatividade. Sobretudo, pelo fato de estar quase sempre embasada em 

conceitos científicos da Física, Química e Biologia. 

Por isso, este capítulo contempla algumas das diferentes formas de 

reprodução de cores, tanto por processos materiais, como por processos 

termodinâmicos, elétricos e eletromagnéticos. Todavia, reforçando-se sempre o fato 

de que uma reprodução de cores, no final, será sempre um processo óptico. 

 

3.1  – A PINTURA 

 

Considerando-se as pinturas conhecidas, realizadas pelo homem nas 

diversas épocas de sua existência e nas diferentes partes do planeta, vários estudos 

foram realizados sobre elas por pesquisadores de todas as áreas do conhecimento. 
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A pintura foi e continua sendo uma das formas de comunicação que o ser humano 

mais utiliza para registrar mensagens. 

 No entanto, conforme citado no capítulo 1, não somente o sentido da 

visão tem sido explorado para a comunicação, pois inclusive a audição merece 

destaque e, mesmo em menor escala, o olfato, paladar e tato, também. 

 É certo, porém, que em termos gerais, a visão e a audição são os 

sentidos humanos utilizados para a grande maioria de mensagens trocadas entre as 

pessoas. E, embora, alguém possa citar que, no caso de deficientes auditivos ou 

deficientes visuais, são utilizados os outros sentidos para a comunicação, reitera-se 

que, por ser minoria, são citados quase como exceção. 

 Retomando-se o objeto de pesquisa do presente trabalho que é a Cor, 

cita-se, do conceito moderno de Luz, que as cores são infinitas e que “se situam” 

num intervalo do espectro eletromagnético, compreendido entre dois pontos 

adotados como “fronteiras”. 

Por isso, para quem reproduz cores, é difícil dizer onde “termina” o 

amarelo e “começa” o vermelho, ou o que é o amarelo limão, amarelo ouro, e 

alaranjado, por exemplo. Além disto, tem-se o problema da iluminação, pois se sabe 

que as cores são percebidas de acordo com a iluminação à qual estão sujeitas. 

Outro ponto importante, citado por Albers (2009), é o de que uma 

mesma Cor pode sugerir mais de uma leitura. Há casos em que cores distintas 

reproduzidas em regiões distantes podem parecer iguais; ou quase iguais, quando 

dispostas em sequência uma da outra, além do fato de que as cores podem trazer 

lembranças específicas a quem as está reproduzindo. 

Fraser e Banks (2007) mostram que ao se combinarem duas ou mais 

cores entre si, varias interações poderão ocorrer, denominadas por eles de 

“contraste de cor simultâneo”. Neste caso, é imprevisível a impressão que o 

observador terá. Na figura 100, verifica-se que ao se pintar Vermelho sobre 

Magenta, as duas formas se tornam cada vez menos distinguíveis ao olhar, à 

medida que se aumenta a distância delas. Na figura 101, Vermelho sobre Ciano, 

percebe-se um quadrado vermelho menor na situação (a), que na situação (b), onde 

o Vermelho foi pintado sobre um fundo preto, e com pouca variação, se for pintado 

sobre um fundo branco, como na situação (c).  
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A Natureza percebida pela visão está repleta de cores e reproduzir 

estas cores tem sido desafiador para os que se interessam por elas, 

independentemente de seus objetivos. 

Considera-se como certa a ideia de que a primeira forma de 

reprodução de cores foi a Pintura e que a mesma foi praticada a partir da utilização 

de materiais encontrados no ambiente do “pintor”, ou mesmo que os tenha obtido 

por meio de outros mecanismos de interação social, como trocas, comércio ou até 

como presente. 

Por isso, a literatura registra que a Arte Pictórica deve ter sido a 

primeira forma de manifestação artística do ser humano. 

 O desafio da obtenção da Cor adequada ao escopo do pintor motivou 

a busca para a descoberta de novos materiais, como a própria terra, nas pinturas 

 

 

 

 

 

 

Figura 101 – Vermelho sobre Ciano 
                       do autor – 2012 

(a)                                                           (b)                                                                (c)      

 

 

Figura 100 – Vermelho sobre Magenta 
                       do autor – 2012 
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rupestres, ou outros materiais, até com tratamentos específicos, como o exemplo 

citado na figura 1, página 31 deste trabalho. 

Se no início da história da Pintura a mesma foi praticada sobre paredes 

sólidas, fossem elas de cavernas ou mesmo de esculturas em madeira ou rochas, os 

tipos de superfície de apoio utilizados não se limitaram a estes, mas, ampliados. 

A pintura é hoje praticada sobre superfícies constituídas de diversos 

materiais, cerâmicos, metálicos e orgânicos. 

Dos materiais cerâmicos, citam-se aqueles extraídos diretamente da 

Natureza, quase que sem nenhum beneficiamento, a não ser, em casos específicos, 

nos quais se necessita um polimento prévio ou desbastamento, como rochas em 

geral, tipo mármores e de granitos. Além destes existem materiais cerâmicos 

beneficiados ou industrializados, como ladrilhos cerâmicos, porcelanas, vidros, 

paredes de argila, de forma contínua ou de tijolos, e paredes revestidas de 

argamassa, dentre outros. 

Dos materiais metálicos, citam-se os diversos materiais praticamente 

puros, como Ferro, Alumínio, dentre outros, apresentados sob várias formas 

geométricas, e também ligas metálicas, como Bronzes, Ligas Áuricas e de Prata. 

Quanto aos materiais orgânicos, a rigor, pode-se dizer que são 

inúmeros, pois estes incluem desde os mais utilizados há muito tempo, como 

madeira e tecidos, até os modernos materiais sintéticos, conhecidos popularmente 

por plásticos ou resinas poliméricas. 

Embora a Pintura tenha se desenvolvido a partir do uso de pigmentos, 

como materiais pulverizados, combinados com algum aglutinante, a exemplo da 

água, óleos ou ceras, por exemplo, atualmente é praticada sob outras formas, 

baseadas em princípios eletromagnéticos, princípios termodinâmicos, etc. 

A pintura não deve ser vista isoladamente como uma das práticas 

utilizada na Arte, mas também para proteção de superfícies, por isso, mesmo 

sabendo-se que seu resultado pode ser uma obra artística, não se deve perder de 

vista a provável intensão do pintor, que deve ser a perenidade de seu trabalho. 

Assim, ao utilizar-se a pintura, numa atividade que objetiva a coloração 

de certa superfície sólida, deve-se pensar na preparação da superfície que receberá 
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a(s) cor (es), para que se consiga o resultado esperado não somente no curto 

tempo, mas, para uma extensa longevidade. 

O pintor deve antever possibilidade de alterações da pintura, com a 

temperatura, com a incidência de luz e o índice de umidade, uma vez que variações 

de temperatura resultam em dilatação ou contração da superfície, podendo provocar 

trincas. A incidência de luz pode produzir aquecimento superficial na camada de 

tinta e, com isto, provocar alterações das cores e também trincas na própria camada 

de tinta ou craqueamento. E a umidade excessiva, pode proporcionar a degradação 

da tinta utilizada, sobretudo se o aglutinante utilizado foi água. 

Diante destas possibilidades, ao longo da história se desenvolveram 

várias técnicas, tanto de obtenção das tintas, como para a sua utilização. Algumas 

delas já foram citadas no capítulo 2, mas podem ser citadas outras, mais modernas, 

com base em princípios físicos da Termodinâmica, com utilização de fornos, ou em 

princípios físicos do Eletromagnetismo, como a Pintura Eletrostática, ou a Pintura 

Eletroforética. Fraser e Banks (2007) falam até em Pintura digital, feita a partir do 

uso de computadores eletrônicos. 

Neste último caso, porém, vale a ressalva de que o processo, embora 

receba este nome, em decorrência do resultado, trata-se de um trabalho artístico 

elaborado em computador, com visualização em tela e posterior impressão. 

Portanto, um pormenor imprescindível relativo à pintura, destacado por 

Mayer (1999), é a análise prévia da superfície que a receberá, pois para cada tipo de 

superfície deve-se pensar no tipo de tinta mais adequado a ela, bem como a melhor 

técnica que deve ser utilizada. Uma superfície cerâmica do tipo mármore ou granito, 

por exemplo, deve ser cuidada de forma diferente de uma superfície metálica que, 

por sua vez, também dependerá de sua constituição material específica como o tipo 

de metal. Superfícies de material polimérico não podem necessariamente receber 

uma pintura como uma superfície de vidro e assim por diante. 

Nesta análise prévia da superfície que receberá a pintura, além de 

conhecimentos acerca do material que a constitui, deve-se saber também se é muito 

polida, pouco polida, se é plana, se apresenta irregularidades, etc., porque desta 

característica poder-se-á escolher o tipo de pintura, tinta e técnica, mais adequado. 
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3.2  – VIDROS E VITRAIS 

 

Na unidade 3.1 foram mencionadas diferentes tintas e técnicas para a 

obtenção de um tipo de pintura que atenderia aos anseios de uma pessoa na 

reprodução de cores, independentemente de seus objetivos, não obstante sua 

possível menção. Entretanto, é sabido também que a pintura não é a única forma de 

reprodução de cores, sobretudo, pela concepção já colocada, de que as cores já 

existem na Natureza e que qualquer que seja o processo utilizado para a obtenção 

de uma ou mais cores, o mesmo é sempre uma reprodução. 

Neste ponto, é conveniente ressaltar a importância que a visão 

representa na percepção da Natureza pelo homem, pois, como mencionado antes, 

embora os demais sentidos também tenham sua importância, Krüppers (1992) 

registra que aproximadamente 80% de todas as informações recebidas pelo ser 

humano são ópticas. 

Outra citação relevante feita por Krüppers (1992) é o fato de que as 

informações ópticas não dizem respeito somente às cores, mas inclusive às formas. 

Existem corpos que podem ser identificados como incolores, no entanto possuem 

formas macroscópicas, que são percebidas também pela incidência de luz sobre 

eles e sua correspondente reflexão169 e refração. Dentre estes corpos estão os 

constituídos de vidro, que embora possam ser coloridos, os incolores são muito 

utilizados. 

Diversos artistas utilizaram e continuam utilizando o vidro em seus 

trabalhos e não somente com relação à constituição material, mas, principalmente 

pela possibilidade de efeitos ópticos que podem ser obtidos, como no caso dos 

vitrais, dentre outros. 

A Artista portuguesa Dra. Teresa Almeida, por exemplo, destaca-se em 

sua área de atuação profissional e acadêmica, pelos trabalhos que desenvolve com 

vidros preparados especialmente com a finalidade de obtenção de cores sob 

aspectos especiais. Seu trabalho é baseado num efeito físico conhecido por 

Fotoluminescência, conforme será visto adiante. 

                                            
169 Reflexão: Reflexão da Luz é o fenômeno óptico sofrido pela luz que se propaga num determinado 
meio e que, após incidir numa superfície de outro meio, retorna ao meio de origem. 
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Apesar da existência de corpos que podem ser identificados como 

incolores, constituídos de outros materiais, como polímeros, água no estado líquido 

ou sólido, por exemplo, neste trabalho a ênfase se dá com os constituídos de vidro. 

A Literatura, de maneira geral, é praticamente unânime em atestar a 

inexistência de registros históricos que ao menos indiquem a época e o local onde 

se teria produzido o vidro pela primeira vez. 

Maia (2003) reitera um registro muito divulgado no meio científico e 

artístico, pelos que nutrem interesse sobre vidro, que é o de uma história, ou talvez 

uma lenda, citada na obra de Plínio (o Velho), denominada Historia Naturalis 

(História Natural), datada do primeiro século da era cristã. 

Segundo esta lenda, de tradição Fenícia, certos mercadores             

que voltavam do Egito, com uma carga de carbonato de sódio , ou de 

salitre  – não se sabe ao certo – pararam à beira do Rio Belo170, hoje 

território sírio, no início de certa noite, para descansar, antes de prosseguirem a 

viagem. Não encontrando pedras adequadas para improvisar um fogareiro e 

preparar sua alimentação, utilizaram alguns blocos da carga e acenderam a fogueira 

entre eles. Após sua refeição, a fogueira continuou acesa durante a noite, enquanto 

descansavam. De manhã cedo, os mercadores, ao “levantar acampamento”, 

verificaram que ao invés da areia da beira do rio, sobre a qual se fez a fogueira, e 

dos blocos utilizados, havia no lugar um material brilhante e transparente. 

Embora a história (ou lenda) tenha algum fundo de verdade, pois de 

fato o vidro comum pode ser obtido a partir da combinação de carbonato de sódio e 

sílica , presente em alguns tipos de areia, a necessidade de alta temperatura e 

do tempo, parecem não ser compatíveis com o obtido pelos viajantes, para que 

ocorresse esta fusão e a consequente produção do vidro. De qualquer modo, Maia 

(2003) menciona que outros registros mais confiáveis sugerem que o vidro teria se 

originado há pelo menos 7 000 anos, com os egípcios. Existem colares constituídos 

de pequenas contas de vidro intercaladas com placas de ouro, feitos por egípcios, 

que datam de 5 000 a.C. 

                                            
170 Rio Belo: Rio citado na Bíblia, no livro de Josué, capítulo 19, versículo 26, com o nome de SIOR-
LIBNATE, situado a sudoeste da tribo de Aser, e que desemboca no Mar Mediterrâneo, ao norte da 
baía do Acre, hoje território sírio. 
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Independentemente destes pormenores, o fato relevante para o 

objetivo do presente trabalho é o de que o vidro é um material que foi e continua 

sendo muito utilizado na produção de corpos incolores e coloridos, transparentes e 

translúcidos. E que há vários séculos sua utilização não se limitou a utensílios de 

uso cotidiano, mas, de forma especial, inclusive à produção artística. 

Existem técnicas requintadas para a obtenção de vidros de diferentes 

tipos e atualmente um ramo da Física Aplicada, conhecida por Ciência dos 

Materiais, tem sido básica em nível de estudos para o desenvolvimento e aplicações 

destas técnicas. 

A Ciência dos Materiais, como ramo moderno da Física, estabelece 

que a matéria se encontra na Natureza  sob três estados de agregação distintos: o 

sólido, o líquido e o gasoso. Todavia, existem alguns materiais que não se 

encontram em nenhum desses três estados, de acordo com sua concepção, como 

os coloides e os materiais amorfos. 

Os coloides são sistemas materiais constituídos de moléculas de 

diferentes dimensões, cuja distribuição aleatória não permite nem a classificação 

como sólido e tampouco liquido. Nas Artes, são utilizados diversos coloides como 

gelatinas, cremes, colas, albumina, dentre outros. 

Os materiais amorfos são sistemas rígidos, na temperatura ambiente, 

que se confundem macroscopicamente com os sólidos. Porém, em medidas 

microscópicas, verifica-se que suas moléculas não se encontram organizadas como 

os sistemas sólidos, que se caracterizam pela sequência organizada de suas 

moléculas formando os chamados cristais e as consequentes redes cristalinas. 

Neste rol se encontra o vidro. 

Segundo Van Vlack (2002), o vidro é, portanto, um líquido, que na 

temperatura ambiente possui altíssima viscosidade171, a ponto de ser rígido, 

comparando-se aos materiais sólidos.  

Shackelford (2008) acrescenta que o vidro é um material não cristalino 

com composição comparável à das cerâmicas cristalinas. O vidro comum, mais 

                                            
171 Viscosidade: É uma característica dos fluidos (líquidos e gases), medida por meio de uma 
grandeza física denominada Coeficiente de Viscosidade, que quantifica a dificuldade de escoamento. 
Esta característica refere-se a uma forma de medida indireta do atrito entre as moléculas, devido a 
interações entre elas. 
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utilizado no dia a dia é composto por, aproximadamente, 72%, em massa, de sílica 

e com o restante, praticamente, de Óxido de Sódio  e Óxido de Cálcio 

(CaO). No entanto, existem atualmente diversos tipos de vidro, tanto na sua 

constituição material, quanto nos processos de industrialização. Dependendo de sua 

utilização, produzem-se vidros adequados, que se moldam de acordo com o objetivo 

do produto. 

Particularmente, no que diz respeito às Artes, uma das maiores 

aplicações do vidro, especialmente colorido, mas, também incolor, foi na construção 

de vitrais172. 

A literatura específica mostra que os vitrais foram e continuam sendo 

de grande valor artístico, mas também de valor cultural, em nível de mensagem. 

Sob o ponto de vista técnico os vidros utilizados na confecção de vitrais 

são elaborados com objetivos bem definidos, pois a maioria se destina à formação 

de imagens. Estas, por sua vez, podem se resumir tanto a um efeito óptico, para 

provocar um impacto visual ao observador, de conotação exclusivamente artística e, 

portanto, de múltiplas interpretações, como também a um efeito de comunicação, 

para uma dada mensagem. 

Fraser e Banks (2007) destacam que, embora não tivessem um 

conhecimento científico, mais especificamente físico, pois em sua época ainda eram 

desconhecidos os conceitos de reflexão e refração da luz, os “vitralistas” medievais, 

mesmo que empiricamente, sabiam como a luz se “comportaria” por meio de seus 

vitrais. Uma evidência desta experiência se dá pelo posicionamento dos vitrais e do 

próprio tempo, devido a insolação à qual o conjunto arquitetônico está sujeito. 

Diversos templos construídos, ou restaurados, nesta época possuem seu ambiente 

interior exposto à iluminação natural, com efeitos significativos. 

Além de poderem ser constituídos de vidros coloridos na massa de 

composição, Duby e Laclotte (2002) mencionam que os artistas medievais já 

utilizavam tintas em finas camadas para completarem seu trabalho. Por volta de 

1300 d.C, já se produzia vidro transparente, além do translúcido, que era até então 

                                            
172 Vitral: Conjunto de pequenos pedaços de vidro de várias cores, ligados entre si por uma fina 
camada metálica, predominantemente de uma liga de chumbo, que forma uma placa figurativa ou 
decorativa para fechamento de rosáceas, janelas, etc. Segundo Argan (2003), os primeiros vitrais 
datam do século X de nossa era e são devidos à Arte Bizantina. 
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utilizado e com isto a pintura é mais fácil de ser trabalhada. Passou-se a utilizar um 

pigmento amarelo, de prata, que permitia a justaposição de duas cores na mesma 

peça de vidro. 

Um exemplo muito citado, desta época, como um dos mais célebres 

vitrais, é o “A Virgem da Bela Vidraça”, também conhecido como “A Virgem de Azul”, 

mostrado na figura 102 (c), instalado na Catedral de Chartres, uma localidade do 

centro norte da França, próxima a Paris. 

 Este vitral apresenta uma característica interessante, pois é o resultado 

da composição de duas obras de épocas distintas. A virgem, produzida no século 

XII, como uma peça isolada, foi composta num novo contexto litúrgico, no século 

XIII.  

 

 

 

 

                                                      

Figura 102 (a) – Vista de uma das fachadas  – Catedral de Chartres  – séc. XIII 
                           do autor – dezembro de 2012 

Figura 102 (b) – Vistas internas  – Catedral de Chartres  – séc. XIII 
                            do autor – dezembro de 2012 
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 No entanto, apesar deste estilo ter evoluído significativamente até o 

final da Idade Média, a partir desta época, até o século XX, houve pouca 

modificação, seja no estilo, sob o ponto de vista artístico, como nas técnicas de 

obtenção de materiais. 

 O que houve neste período foi uma grande difusão de produtores de 

vidro, em praticamente toda a Europa, porém, em termos de requinte e de vidros 

especiais, destacou-se durante todo este tempo o trabalho desenvolvido pelos 

vidreiros da região de Murano, uma localidade próxima à Veneza, na Itália. Estes 

produtores de vidro conseguiram desenvolver técnicas especiais que até hoje 

continuam sendo renomados e distinguidos, sobretudo pela produção de vidro de 

diversas espessuras, indo desde peças finíssimas, da ordem de frações de 

milímetro, até lâminas mais espessas. 

 Segundo Maia (2003), durante os séculos XVII e XVIII, embora se 

mantivessem as técnicas de produção de vidros, houve um aprimoramento delas, 

que proporcionou a obtenção de vidros para outras finalidades, como, por exemplo, 

as lentes. 

Figura 102 (c) – A Virgem da Bela Vidraça  –  Catedral de Chartres  – séc. XIII 
                               do autor – dezembro de 2012 
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 Gibert (1982) cita que as lunetas173 já eram conhecidas desde o final 

do século XVI, embora tenham se desenvolvido com melhor qualidade, a partir de 

sua utilização por Galileo, já no século XVII. 

 

3.2.1 – Tipos de vidro. 

 

 Quando se analisa o vidro que se quer trabalhar, certamente, deve-se 

ter inicialmente sua destinação, uma vez que, a exemplo de qualquer outro material 

utilizado, o vidro também apresenta características físicas e de caráter artístico que 

devem ser relevadas. Dentre elas, destacam-se, sob o ponto de vista físico, a 

resistência mecânica ao impacto e a variações de temperaturas, índice de refração, 

textura, etc., e, sob o ponto de vista artístico, a cor, se é transparente, translúcido ou 

opaco, sua textura, forma, etc. 

 Maia (2003) enaltece que a composição dos vidros se dá por meio de 

uma análise química, pois são basicamente constituídos de óxidos, variando sua 

concentração, de acordo com sua destinação. 

 Além disto, deve-se conhecer também o processo de produção, pois as 

variações de temperatura sofridas durante sua elaboração resultarão em 

características físicas distintas. 

 Devido à ausência de uma estrutura cristalina, fato que o identifica 

como um material amorfo, e a possibilidade de variedade de componentes, usados 

em sua produção, sua utilização é diversificada e se reveste de grande interesse em 

diversas áreas da sociedade. O vidro é largamente destinado ao conforto de 

pessoas, como na industrialização de copos, pratos, garrafas e demais utensílios, é 

também aplicado para fins comerciais e industriais, no âmbito de acondicionamento 

de produtos e embalagens, e nas Artes, como na decoração de ambientes, adornos 

pessoais, expressões artísticas em geral, dentre outras viabilidades. Por isso, 

reitera-se que seu usuário deve ter seu objetivo bem definido antes de escolher o 

tipo de vidro que utilizará como material. 

                                            
173 Luneta: Instrumento óptico, utilizado geralmente para a visualização de astros celestes, baseia-se 
nos princípios físicos das lentes. Possui este nome, pois supostamente teria sido idealizado para a 
visualização da Lua (Luna em Latim). Vários historiadores afirmam que teria surgido na Suíça, no 
final do século XVI, mas que, efetivamente, teria se difundido no século XVII, a partir dos 
experimentos de Galileo. 
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 De acordo com Maia (2003), existem vários tipos de vidro, 

denominados segundo sua composição ou destinação, que podem ser estudados 

especificamente e muitas vezes adaptados de acordo com a necessidade em sua 

utilização. 

 Dentre os vários tipos de vidro174, destacam-se a seguir os mais 

comuns: 

 Vidro Alcalino – É o mais utilizado, destinando-se à produção de 

garrafas, utensílios domésticos, bulbos de lâmpadas, placas 

para a construção civil e indústria automobilística. É constituído 

de Sílica , entre 70% e 72%, Óxido de Sódio ( , 

entre 15% e 17%, Óxido de Cálcio (CaO), entre 6% e 11%, 

Óxido de Alumínio  ( ), entre 1% e 2% e até 4% de Óxido 

de Magnésio (MgO), quando utilizado na fabricação de bulbos 

de lâmpadas. 

 Vidro Chumbo – Popularmente conhecido como cristal, embora 

não haja nenhuma fundamentação física para tanto, pois 

continua sendo vidro e, portanto, um material amorfo, é assim 

denominado por apresentar um aspecto mais agradável aos 

observadores. É mais brilhante e possui maior índice de 

refração. Sua constituição é de 60 % de Sílica , de 20% a 

30% de Óxido de Chumbo (PbO), de 8% a 14% de Óxido de 

Potássio ( ) e de 3% a 6% de Óxido de Sódio ( ). Estes 

vidros são muito utilizados em obras de Arte, copos e outros 

utensílios domésticos especiais e até em bijuterias. Em casos 

específicos, como a utilização de Vidro Chumbo no bloqueio de 

radiação gama, utiliza-se Óxido de Chumbo (PbO) e proporções 

superiores a 50%. 

 Vidro Boro-Silicato – Trata-se de um tipo de vidro produzido 

quase que especificamente para a área da saúde, embora seja 

utilizado, em alguns casos, na produção de utensílios 

domésticos. Sua principal característica, que o distingue entre 

                                            
174 Tipos de vidro: Informações técnicas obtidas de Maia (2003). 
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os demais tipos de vidro, é o da grande resistência mecânica, 

tanto a impacto, como a variações bruscas de temperatura 

(choques térmicos). Além disto, este tipo de vidro é pouco 

atacado por reagentes químicos, o que permite sua utilização 

no acondicionamento de produtos farmacêuticos. Sua 

constituição é de 70% a 81% de Sílica , de 7% a 13% de 

Óxido de Boro ( ), 2% a 6% de Óxido de Alumínio ( ), 

4% a 6% de Óxido de Sódio ( ), até 3% de Óxido de Bário 

(BaO) e até 2% Óxido de Cálcio (CaO). 

 Vidro Opalino – É um tipo de vidro que apesar de permitir a 

passagem de boa parte da luz nele incidente, não permite a um 

observador a visualização do ambiente de onde a luz proveio, 

quando este se situa do outro lado da superfície de incidência. 

Esta característica deve-se a presença de corpúsculos de 

Fluoreto de Cálcio , aliada aos demais componentes: 

aproximadamente 63,84% de Sílica , 7,86% de Óxido de 

Alumínio ( ), 1,50% de Óxido de Ferro ( ), 1,12% de 

Óxido de Manganês (MnO), 10,51% de Óxido de Sódio ( ), 

1,86% de Óxido de Cálcio (CaO), 0,25% de Óxido de Magnésio 

(MgO), 6,99% de Óxido de Zinco (ZnO) e 8,05 de Flúor (F). 

 Vidro Óptico – Geralmente utilizado para a produção de lentes, 

é apresentado de duas formas: o CROWN, constituído de 

72,15% de Sílica , 5,88% de Óxido de Boro ( ), 

2,04% de Óxido de Cálcio (CaO), 13,86% de Óxido de Potássio 

( ) e 5,16% de Óxido de Sódio ( ); e o FLINT, 

constituído de 52,53% de Sílica , 8,21% de Óxido de 

Potássio ( ), 3,78% de Óxido de Sódio ( ) e 34,42% de 

Óxido de Chumbo (PbO). 

Como dito anteriormente, os exemplos citados não são os únicos tipos 

de vidro existentes e, dentre tantos outros, existem também os vidros popularmente 

denominados Vidros Coloridos, muito utilizados em diversas obras, tanto artísticas 

como não artísticas. 



184 
 

Os vidros coloridos também podem se apresentar como transparentes, 

translúcidos ou opacos, porém, apresentam a característica de não serem 

transparentes o suficiente como os incolores, e ocorrendo o mesmo com relação à 

translucidez e à opacidade. 

Shackelford (2008) acrescenta que a coloração dos vidros se dá pela 

absorção de certos comprimentos de onda específicos, dentro do espectro da luz, 

como uma seleção. E este fenômeno é devido a transições de elétrons nos íons175 

do metal de transição utilizado na produção destes vidros. Um exemplo é o de um 

vidro de sílica, que contém 1% de Óxido de Cobalto, ( ) ou (CoO), com o 

Cobalto na forma de íon Co2+. Neste caso, embora boa parte da luz que atinge o 

vidro seja transmitida, uma parte significativa da faixa do vermelho é absorvida, 

devido à presença do Cobalto. Deste modo, com a “retirada” do vermelho, o vidro 

apresentará uma cor próxima do azul. 

Existem diversas possibilidades de se obter vidros coloridos e isto se 

faz em decorrência da necessidade de quem irá utilizá-lo, pois em alguns casos o 

processo de obtenção é de alto custo econômico, como o caso do Óxido de Vanádio 

( ), por exemplo. Quando se utiliza este óxido, obtém-se um vidro de cor verde-

amarelada. 

Segundo Maia (2003), as substâncias capazes de colorir o vidro são 

divididas em dois grupos: 

(a) - Substâncias que colorem o vidro, quando são dissolvidas sob a 

forma de óxidos, ou quando combinadas sob a forma de silicatos. 

(b) - Substâncias que colorem, por estarem distribuídas na massa 

utilizada na elaboração do vidro, sob a forma de minúsculas partículas. 

Dentre as substâncias citadas no grupo (a), além do Óxido de Vanádio, 

já mencionado, destacam-se: 

- O Óxido de Cromo  que, na proporção 0,1%, resulta em um 

vidro de cor verde, para uso comum. 

                                            
175 Íon: Átomo eletrizado, ou um átomo com carga elétrica. Devido a um processo químico, certos 
átomos podem perder elétrons de suas camadas eletrônicas, ou então “ganhar”. Quando isto ocorre, 
se diz que o átomo foi ionizado e se constitui num íon. Se o átomo ficou com um excesso de elétrons, 
em relação ao seu número de prótons, é um íon negativo e se denomina ânion. Se o átomo ficou com 
um número de elétrons inferior ao seu número de prótons, trata-se de um íon positivo e se denomina 
cátion. 
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- O Óxido de Manganês , um dos primeiros materiais utilizados 

na coloração de vidros, que apresenta uma característica que o diferencia de outros 

óxidos utilizados para este fim. Trata-se da variação da cor do vidro, com a variação 

de sua temperatura. A cor do vidro muda de tons de castanho para violeta ou 

púrpura, quando submetido à incidência da luz solar e depois a uma luz proveniente 

de lâmpadas. 

- O Óxido de Ferro que, diferentemente da maioria dos demais, 

proporciona cores diferentes, dependendo de sua especificidade. A presença do 

óxido  faz com que o vidro apresente a cor azul, enquanto a presença do óxido 

 dá ao vidro a cor verde-amarelada. 

- O Óxido de Cobalto, já citado anteriormente, nas formas ( ) ou 

(CoO), que é utilizado em diversas proporções, desde uma parte do mesmo, em 

500.000 partes do vidro todo, até 1%. Na maioria dos casos, utiliza-se uma parte de 

uma mistura homogênea das duas formas, em 5.000 partes do vidro todo. 

- O Óxido de Níquel, que é encontrado no comércio na forma ( ). 

Esta substância proporciona a cor violeta nos vidros que possuem Óxido de 

Potássio em sua constituição e a cor castanha, nos vidros que possuem em sua 

constituição Óxido de Sódio. 

Quanto às substâncias citadas no grupo (b), utilizadas na forma de 

minúsculas partículas distribuídas aleatoriamente na massa, durante a produção do 

vidro, verifica-se que a cor não aparece imediatamente. De acordo com Maia (2003), 

essas substâncias, como Ouro, Prata, Cobre, Sulfeto de Cádmio e Selênio, 

produzem a coloração após o reaquecimento do vidro. 

O Ouro e o Cobre proporcionam um vidro com a cor Rubi, conhecidas, 

respectivamente, por Rubi Ouro e Rubi Cobre e, quando se usa a Prata, o vidro 

apresenta a cor amarela. 

Além destas possibilidades de se obter vidros coloridos, em que ocorre 

a absorção da luz incidente, decorrente da transição de elétrons nos íons dos óxidos 

utilizados, existe também o fenômeno denominado Luminescência. 

Conforme Shackelford (2008), este fenômeno consiste na absorção de 

ondas eletromagnéticas não necessariamente na faixa da Luz, como Ultravioleta e 

Infravermelho, por exemplo, e reemissão de ondas eletromagnéticas na faixa da Luz 
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(visível). Isto pode ocorrer quando o vidro, de características especiais, é 

simplesmente aquecido ou então quando está sujeito diretamente a estes outros 

comprimentos de onda. Existem casos de luminescência decorrentes da incidência 

de feixes de elétrons com altas energias. 

Em seu artigo intitulado Luminescent Glass-art Works, decorrente da 

pesquisa com vidros especiais, a artista plástica portuguesa Teresa Almeida, faz 

referência a alguns destes vidros especiais destacando sua constituição. Segundo 

ela, estes tipos de vidro possuem alguns óxidos das chamadas Terras Raras, ou 

Lantanídeos, na proporção de 2%, como Óxido de Európio ( ), Óxido de Térbio 

( ), Óxido de Cério ( ), Óxido de Disprósio ( ), Óxido de Túlio 

( ) e Óxido de Samário ( ). 

As cores obtidas são o vermelho, pela presença do Európio; o verde, 

pela presença do Térbio; o laranja, pela presença do Samário; o amarelo, pela 

presença do Disprósio; o azul, pela presença do Cério e o violeta, pela presença do 

Túlio. Na figura 103 constam alguns exemplos destes vidros. 

 

 

 

 

 

 

 

 O primeiro lantanídeo utilizado para se obter um vidro com a 

possibilidade da luminescência foi o Európio, devido a certas propriedades que 

somente ele apresenta, pois, embora o efeito seja de mesma natureza, materiais 

diferentes, proporcionam diferentes intensidades de luz. 

 Uma destas propriedades que necessitam de avaliação para se obter 

certo resultado é a expansão térmica, normalmente representada por uma grandeza 

física denominada coeficiente de dilatação, indicado pela letra (grega) alfa (). No 

desenvolvimento de uma peça de Arte, por exemplo, ao se combinarem dois corpos, 

 

Figura 103 – Vidros Fotoluminescentes 
Teresa Almeida - 2010 
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deverá haver uma compatibilidade entre os materiais utilizados e uma das 

características que deve ser adequada é o da expansão térmica. 

 Segundo Navarro (2003), dois materiais são termicamente compatíveis, 

para esta finalidade, quando a diferença entre os coeficientes de dilatação não for 

superior a 5 . 10–7  oC–1. 

 Como exemplos, tem-se: 

 

 - Samário (Sm)..................................  = 9,53 . 10–6  oC–1
; 

 - Térbio (Tb)......................................  = 9,80 . 10–6  oC–1
; 

 - Cério (Ce)........................................  = 9,76 . 10–6  oC–1
; 

 - Európio (Eu) ....................................  = 9,90 . 10–6  oC–1
; 

 - Disprósio (Dy) .................................  = 9,60 . 10–6  oC–1
; 

 - Túlio (Tm) .......................................  = 9,68 . 10–6  oC–1
; 

 

 

 Com estes materiais, Almeida (2010) afirma que é possível obter vidros 

com uma composição adequada para a emissão de luz de outras cores, diferentes 

das citadas anteriormente. 

 Após se fazer uma “pasta de vidro”, com a mistura de óxidos de 

Lantanídeos numa proporção adequada, a uma determinada temperatura, deve-se 

ter o cuidado de avaliar o material, por meio de um polarímetro176 ou polariscópio, a 

fim de verificar se existem irregularidades que podem prejudicar a propagação da 

luz, de acordo com o objetivo esperado. 

 Mantendo-se a proporção de 2% de Lantanídeos na composição do 

vidro, é mencionada a seguir, na figura 104, uma relação de possibilidade de 

obtenção de cores, com estes materiais, no fator de participação nesta proporção, 

mostrando a diversificação que um artista pode ter em diversas utilizações. 

 

 

                                            
176 Polarímetro: Instrumento, também conhecido por Polariscópio, utilizado em laboratórios de Óptica 
com a finalidade de verificar se existem irregularidades num material transparente, que prejudique a 
propagação da luz, em seu interior, de acordo com o objetivo previsto. Este instrumento utiliza luz 
polarizada para este fim. 
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 Como citado anteriormente, diversos óxidos metálicos são inclusive 

utilizados para a obtenção de vidros coloridos. Particularmente em trabalhos 

desenvolvidos de acordo com a técnica da Dra. Teresa Almeida, podem-se combinar 

as duas possibilidades: utilização de óxidos metálicos e de terras raras. 

 No entanto, verifica-se que com estes óxidos metálicos misturados em 

vidros que contêm óxidos de lantanídeos, ocorre uma diminuição da 

fotoluminescência e às vezes, ocorre inclusive sua extinção. 

 Os óxidos utilizados nessa mistura foram: 

 Luz Alaranjada     – 50 % de Európio (Eu) e     50 % de Térbio (Tb). 
 

 Luz Laranja  – 75 % de Európio (Eu) e      25 % de Túlio (Tm). 

 

 Luz Verde  – 75 % de Térbio (Tb) e  25 % de Disprósio (Dy). 

 

 Luz Vermelho-Laranja – 75 % de Európio (Eu) e 25 % de Disprósio (Dy). 

 

 Luz Azul-Púrpura – 25 % de Európio (Eu) e 75 % de Cério (Ce). 

 

 Luz Púrpura – 50 % de Európio (Eu)  e   50 % de Cério (Ce). 

 

 Luz Magenta    – 75 % de Európio (Eu)   e 25 % de Cério (Ce). 

 

 Luz Púrpura - escuro     – 25 % de Cério (Ce)    e 75 % de Samário (Sm). 

 

 Luz Azul - claro      – 25 % de Térbio (Tb)          e   75 % de Ce (Ce). 

 

Figura 104  –  Vidros de cores especiais obtidos por fotoluminescência 
Teresa Almeida - 2010 

 Luz Azul                        – 25 % de Disprósio (Dy)    e   75 % de Ce (Ce). 

 

 Luz Amarelo-Laranja – 25 % de Térbio (Tb) e  75 % de Disprósio (Dy). 

 



189 
 

 - Óxido de Manganês, ; 

 - Óxido de Cobre, ;  

- Óxido de Ferro, ; 

- Óxido de Crômio,  e 

- Óxido de cobalto, ; 

 

Este efeito ocorre também quando a mistura com óxidos de 

lantanídeos é feita com Sulfureto de Cádmio  ( ); Selênio, (Se) e Óxido de Érbio 

( ). É possível verificar na figura 105 o efeito da variação da luminescência num 

vidro com óxidos de térbio e manganês. A luminescência devido à presença de 

térbio diminui com o aumento da concentração de óxido de manganês, como pode 

ser visto nas ilustrações da esquerda, sob a incidência de luz do dia, e nas 

ilustrações à direita, sob a incidência de radiação ultravioleta. 

  

 

   

 

  

 

Outros exemplos podem ser vistos na figura 106, em que se destacam 

alguns casos, com os quais um artista poderá trabalhar, de acordo com seu 

interesse e necessidade. 

 

Figura 105 –  Vidros com mistura de óxido de Térbio com Óxido de Manganês. 
A medida que aumenta a concentração de óxido de manganês,  

diminui a luminescência devida ao óxido de térbio   
Teresa Almeida - 2010 
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Na figura 106, as peças exibidas são as mesmas, havendo a diferença 

apenas na fonte de iluminação. No quadro a estão as peças que foram iluminadas 

com luz do dia, portanto, luz policromática, e no quadro b, as peças que estiveram 

sob a incidência de irradiação ultravioleta. Da esquerda para a direita, as peças 

possuem, respectivamente, mistura de: 

 

1. Óxido de Európio ( ) com Óxido de Manganês );  

2. Óxido de Térbio ( ) com Óxido de Érbio ( );  

3. Óxido de Cério ( ) com Sulfureto de Cádmio, ( );  

4. Óxido de Cério ( ) com Selênio (Se);  

5. Óxido de Cério ( ) com Óxido de Ferro ( );  

6. Óxido de Disprósio ( ) com Óxido de Crômio ;  

7. Óxido de Térbio ( ) com Óxido de cobalto ( );  

8. Óxido de Európio ( ) com Óxido de Cobre ( );  

9. Óxido de Európio ( ) com Óxido de Ferro ( ) e  

10. Óxido de Térbio ( ) com Óxido de Cobre ( ). 

Figura 106 – Vidros com mistura de Óxidos Metálicos e Óxidos de Lantanídeos. 
Teresa Almeida - 2010 

       1          2            3             4         5        6         7          8         9          10 

(a) 

(b) 



191 
 

Segundo a Dra. Teresa Almeida, estes vidros luminescente servem 

tanto aos interesses e necessidade de artistas, como para os pesquisadores e 

profissionais técnicos. Ela encara estas peças como um corpo de material 

específico, que proporciona a obtenção de cores a partir da incidência de radiação 

eletromagnética, seja na faixa da luz, como na faixa do ultravioleta. Nesse sentido, 

há uma estreita relação entre Arte e Ciência, com especial destaque para a Física e 

a Química. 

Textualmente, ao ser indagada sobre a especificidade de seu trabalho, 

a Dra. Almeida respondeu: 

   O meu trabalho centra-se em dois pontos fulcrais: um, o estudo sobre 

o uso do vidro para a concepção de obras com propósitos estéticos e artísticos, 

pretendo que o vidro seja encarado como um material plástico, esteticamente usado 

como um meio de expressão artística. Outro, a sua evolução tecnológica e 

experimentalista, onde se utilizam inovadores materiais: os vidros e esmaltes 

luminescentes.  

O vidro luminescente é, sem dúvida, um material com inúmeras 

qualidades para a produção de obras de arte. Procurei estudar não só as suas 

propriedades físico-químicas, como também a sua aplicação em obras de arte. 

Descobrir uma paleta variada que não esteja cingida às cores existentes. Descobrir 

os resultados quando inserimos diferentes óxidos de metais de transição 3 d, para a 

obtenção de cor no vidro, procurando encontrar soluções relativamente à dualidade 

cor/luminescência. Procurei ainda descobrir e conceber um esmalte luminescente 

para a pintura sobre vidro, esmalte esse, que foi estudado na sua vertente 

monocromática e na sua vertente policromática.  

Neste sentido o meu trabalho foca uma estreita relação entre a arte e a 

ciência. 

A Dra. Teresa Almeida acrescenta que a luminescência em vidro pode 

ser também utilizada para fins industriais. 

Desta forma, como se vê, com relação à obtenção de cores, os 

processos não se restringem apenas ao uso de pigmentos, como em épocas 

passadas, mas envolvem técnicas e processos que exploram inclusive fenômenos 

naturais, como o espectro eletromagnético, por exemplo. 
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Capítulo 4 –  A LUZ E O CROMATISMO TÉCNICO 

 

Como exposto nos capítulos anteriores, independentemente de seus 

desejos e necessidades, o homem, ao intencionar a reprodução das cores, teve de 

se submeter às condições disponíveis no seu tempo, em seu habitat. 

Todavia, considerando-se também que sua característica natural de 

curiosidade fez com que descobrisse ou criasse o ato da pesquisa, à medida que 

seu desejo ou sua necessidade variava, tentou atingir seu objetivo a partir de mais 

descobertas e criações. 

Assim ocorreu com a utilização dos pigmentos, nas primeiras formas 

de reprodução das cores, até a exploração da cor luz, principalmente depois da 

descoberta do espectro eletromagnético.  

Reitera-se, porém, que os processos de reprodução de cores 

desenvolvidos até o final da Idade Média e início do Período Renascentista, quando 

se iniciou efetivamente a prática da pesquisa científica, como se concebe hoje, eram 

todos por tentativa e erro. Por isso, sua evolução foi lenta, passando-se muitas 

vezes séculos sem que houvesse significativa alteração ou criação de outras 

técnicas. 

Retomando-se o registro feito na introdução deste trabalho, no qual se 

mencionou que o pensamento grego, caracterizado por Aristóteles, sugeria um 

perfeito equilíbrio entre o ser humano e a Natureza, amplia-se este raciocínio, 

acrescentando-se que este pensamento seria dividido em três categorias: episteme 

(), que se refere ao “conhecimento científico”; doxa (), que significa 

opinião e tekhne (), relacionado à técnica. 

Diversos autores sugerem que a equivalência entre a língua grega e a 

língua portuguesa, com relação ao vocábulo tekhne () seria originalmente a 

palavra Arte. Por isso, sob este aspecto, dizer, por exemplo, “técnica de arte”, ou de 

uma arte, implicaria em redundância. Todavia, devido à evolução do significado da 

palavra, segundo o dicionário Aurélio, Ferreira (2005), “técnica” é entendida 

atualmente, como “A parte material ou o conjunto de processos de uma arte”; 
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“Maneira, jeito ou habilidade especial de executar ou fazer algo”; ou simplesmente 

“Prática”. Assim, preferiu-se trabalhar com o conceito atual, delineado nesta citação. 

Outro conceito importante, neste ponto, é o Cromatismo, uma vez que 

em diversos trabalhos é assimilado em relação à música, enquanto que em outros, a 

exemplo deste, refere-se à Arte pautada na produção de imagens, esculturas ou 

outras formas que utilizam cores. 

Cromatismo é uma palavra de origem grega, khrômatismos 

(ό), cujo significado, em Português, pode ser obtido a partir da 

separação do vocábulo nos radicais: Cromatos e Ismós. Cromatos, ou khrômatos 

(ό), em Grego, significa coloração, e ismos (ό), a prática de um ato. 

Portanto, no presente contexto, Cromatismo pode ser entendido de forma genérica, 

como “o ato de colorir”. Entretanto, também neste caso deve-se atentar para a 

evolução do vocábulo, pois, segundo o dicionário Aurélio, Ferreira (2005), o 

significado de Cromatismo permite uma melhor assimilação do termo: “Distribuição 

harmoniosa das cores”. 

Deste modo, relativamente à reprodução de cores, Cromatismo pode 

ser entendido como uma justaposição ou combinação de cores, que objetiva a 

produção de um efeito óptico, com um fim específico. 

Combinando-se então os conceitos de Cromatismo e de Técnica, pode-

se compreender a etapa experimentada pelas Artes, a partir do conceito moderno de 

Luz, na qual os resultados obtidos foram decorrentes de um conjunto de processos 

utilizados para se combinarem cores, obtidas não somente com o uso de pigmentos, 

mas também por outros meios, que de mesmo modo, objetivam a produção de uma 

imagem com um fim específico. 

Enquanto esta reprodução se baseava apenas na Arte Pictórica, com a 

utilização de tintas e vernizes, as técnicas utilizadas eram para a obtenção destas 

tintas e formas de sua utilização. Com relação ao uso de vidros, tanto na 

Antiguidade, como no Medievo, as técnicas utilizadas eram para a produção de 

vidros já coloridos ou então que permitissem a aderência de tintas. Porém, a partir 

do final do século XIX e início do século XX, com a descoberta do espectro 

eletromagnético e o desenvolvimento da Fotografia e da Cinematografia, 

desencadeou-se uma nova linha de trabalho que culminaria com a Fotografia 
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Colorida, a Cinematografia Colorida, a Televisão, com imagens coloridas, e as 

Imagens Digitais, desenvolvidas a partir de meados dos anos 1950. 

Uma observação interessante é a de que tanto a Fotografia, quanto a 

Cinematografia, a Televisão e as Imagens Digitais, não tiraram o mérito e tampouco 

diminuíram a importância das imagens obtidas com a pintura ou com os vidros 

coloridos. Ao contrário, a obtenção destas Imagens, por estes processos, continuou 

fazendo parte da Arte. A Pintura também se “beneficiou” com estes novos 

processos, bem como o emprego do vidro. 

De forma mais específica, ressalta-se que o Cromatismo Técnico pode 

ser entendido também como uma etapa final na cronologia da reprodução de 

imagens a partir do conceito moderno de luz, seja a partir da primeira forma de 

Fotografia, como as recentes, denominadas Digitais. E mesmo em nível de 

Cinematografia, uma vez que há muita comutatividade das técnicas utilizadas na 

reprodução fotográfica e na cinematográfica. 

O avanço da Física, a partir do Renascimento, permitiu a assimilação 

de conceitos que proporcionaram um melhor aproveitamento de recursos naturais na 

vida do ser humano, em todos os níveis. E com isto, processos que poderiam ser 

pensados apenas em nível artístico, passaram a ter um papel de maior destaque, 

em função de suas aplicações, sobretudo, em termos de comunicação. 

E este é outro fato importante no contexto deste trabalho, pois a 

Televisão, por exemplo, é atualmente um dos maiores, senão o maior, meio de 

comunicação de massa para a humanidade. 

Assim, também é importante dizer que, se em princípio existe a ideia 

de que a Fotografia e a Cinematografia se configuram apenas como Arte e a 

Televisão, como um meio de comunicação, verifica-se no cotidiano presente que tais 

interpretações não procedem, pois ambas são utilizadas inclusive como Linguagem, 

dentre outras explorações. 

Fotografia e Cinematografia são Arte, mas isto não as exclui do rol dos 

meios de comunicação, pois são muito utilizadas para este fim, inclusive por esta 

prerrogativa de ser Arte. E reciprocamente a Televisão, uma vez que este meio de 

comunicação, notadamente, alia o conceito de Arte, para que a mensagem por ela 

enviada atinja seu receptor na forma mais eficaz possível. 
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4.1  – A FOTOGRAFIA 

 

 Considerando-se a etimologia da palavra, o vocábulo fotografia pode 

ser dividido em dois radicais: foto e grafia, originários do grego, fotós (φωως), que 

significa luz e grafis (γραφις) ou grafê (γραφη), que significa pincel, desenho ou 

pintar, desenhar. Portanto, literalmente, pode-se dizer que o significado de 

Fotografar é “Pintar” ou “desenhar” com luz, e Fotografia, Figura ou Desenho obtido 

com luz. 

 No entanto, sob o ponto de vista técnico, segundo Souges (2001), 

“Fotografia é a Arte de fixar e reproduzir por meio de reações químicas, em 

superfícies convenientemente preparadas, as imagens obtidas em uma câmara 

escura”. 

 A Câmara Escura, também conhecida por Câmara Escura de Orifício, é 

um objeto semelhante a uma caixa prismática, com a forma de paralelepípedo, na 

qual existe um pequeno orifício no centro de uma de suas paredes, com diâmetro de 

um décimo de milímetro a um milímetro, aproximadamente, conforme ilustra a figura 

107. Por ser fechada, a única possibilidade de incidência de luz em seu interior é 

pelo orifício. 

 

 

 

 

 

 

 

 Não há consenso entre os diversos autores que a citam, quanto à sua 

origem, havendo afirmações de que, possivelmente, já fosse conhecida desde o 

século V a.C, pelos gregos e chineses. 

 Sua utilização baseia-se num dos Princípios da Óptica Geométrica de 

Euclides de Alexandria, que é o Princípio da Propagação Retilínea da Luz. 

Figura 107 – Câmara Escura de Orifício. 
 do Autor – 2012 
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 Como citado anteriormente, embora se saiba hoje que a luz, ao se 

propagar numa região onde existe um campo gravitacional, sofre certa deflexão 

(encurvamento); para pequenas distâncias, tal “encurvamento” não pode sequer ser 

medido, pois suas dimensões são inferiores à precisão dos instrumentos de medida 

que poderiam ser utilizados. Por isso, neste caso da Câmara Escura de Orifício, 

considera-se com precisão absoluta o conceito de Raio Luminoso, da Óptica 

Geométrica. 

 Ao se colocar um objeto, fora da câmara, num ambiente iluminado, e 

em frente à parede onde existe o orifício, formar-se-á em seu interior, uma imagem, 

invertida, em relação ao próprio objeto, de dimensões proporcionais à razão da 

distância entre a parede do orifício e sua oposta, e a distância entre o objeto e a 

parede do orifício, conforme ilustra a figura 108. 

 

 

  

  

 

   

 

 

 

 

 

Newhall (2002) menciona que a Câmara Escura de Orifício foi 

razoavelmente proveitosa, a partir dos anos 1700, embora já fosse conhecida e 

utilizada em finalidades específicas, havia pelo menos dois séculos. Souges (2001), 

porém, registra em sua obra “História da Fotografia” que a câmara escura era 

utilizada desde o final do século XIII, para a visualização de imagens do Sol, e que, 

no início do século XVI, a mesma teria sido utilizada para a obtenção de imagens de 

objetos em geral, primeiramente, por Leonardo da Vinci. 

Figura 108 – Câmara Escura de Orifício – Obtenção da Imagem. 
                           do Autor – 2012 

h1      =      h2 

d1 

d2 

h1..........  altura da imagem 
h2..........  altura do objeto 
d1..........  distância entre a parede do orifício e sua oposta 
d2..........  distância o objeto e a parede do orifício  

d1 d2 

h1 

h2 
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Todavia, esta utilização não tinha nada a ver com a Fotografia, que até 

então nem era conhecida, mas, para desenvolver retratos e desenhos em 

perspectiva. 

Um modelo de câmara escura que ficou conhecido a partir do século 

XVII deveu-se a Athanasius Kircher177, conforme se mostra na figura 109. 

 

 

 

A partir do uso da câmara escura, para a obtenção de retratos e 

demais figuras, diversos avanços foram observados, desde meados do século XVIII, 

cujos resultados não podem ser considerados precursores da fotografia no sentido 

técnico, mas, podem, de certo modo ser considerados no sentido artístico. Isto 

porque, conceitualmente, com práticas como a Silhueta178 e o Fisionotraço179 

chegou-se a pensar na obtenção de uma figura que pudesse ser produzida apenas 

com a incidência de luz, sem a reprodução humana, que utilizava as técnicas de 

desenho. No entanto, de acordo com Sougez (2001), mesmo havendo certa 

semelhança entre os resultados, a forma de produção da figura era diferente. Tanto 

a Silhueta, quanto o Fisionotraço, resultava em uma figura desenhada e não obtida a 

                                            
177Athanasius Kircher: Pensador alemão, de formação Católica – Jesuíta, nasceu em Geisa, 
Alemanha, no ano de 1601, e faleceu em 1680, na cidade de Roma, Itália. Ordenou-se padre em 
1628, e estudou Matemática, Física e Alquimia. Ocupou-se muito com o estudo de diversos 
fenômenos naturais e uma de suas célebres idealizações foi a construção de uma Câmara Escura de 
Orifício, com a qual pode desenvolver retratos. 
178 Silhueta: Figura resultante do traçado de um contorno de uma figura, que pode ser de um ser vivo 
ou de um objeto qualquer, assemelhando-se a uma sombra projetada. Esta forma foi obtida com o 
uso de uma câmara escura pelo pintor francês Louis Carrogis, também conhecido por Carmontelle. 
179 Fisionotraço: Técnica de reprodução de figuras com o uso de um instrumento semelhante a um 
pantógrafo, desenvolvido por Gilles-Louis Chrétien, num processo que combinava a Silhueta e a 
Gravura, permitindo ao modelo pouco tempo de exposição, em poucas sessões. 

Figura 109 – Câmara Escura de Orifício de Kircher –  
                                      SOUGEZ – História da Fotografia, 2001, p. 21 
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partir da sensibilização da superfície pela luz nela incidente. A fotografia, de acordo 

com sua concepção, deveria ser uma imagem que, além de sua obtenção, dever-se-

ia ter sua fixação numa superfície e isto dependeria de processos físico-químicos, 

até então não dominados satisfatoriamente. 

 A figura 110 refere-se a uma silhueta, de 1790, atribuída a Louis 

Carrogis, conhecido por Carmontelle180  e a figura 111, a um retrato a Fisionotraço 

de Pedro Girón y Pimentel, filho dos duques de Osuna181, produzido por Francisco 

de Paula Martí182 

                    

 

Segundo Newhall (2002), a primeira pessoa que teria tentado registrar 

a imagem obtida numa câmara escura, devido à ação da luz, foi Thomas 

Wedgwood183. 

Wedgwood era filho de um famoso ceramista, e estava familiarizado 

com a câmara escura de orifício, por utilizá-la na elaboração de esboços de casas 

                                            
180 Louis Carrogis – Carmontelle: Pintor, Arquiteto e Designer Frances, nascido em 1717 e falecido 
em 1806. Destacou-se com algumas pinturas, que constam de acervos de renomados museus 
franceses. Particularmente, seu nome figura como um dos mais importantes retratistas do século 
XVIII, utilizando uma criação sua, conhecida por Silhueta. 
181 Osuna: Município da província de Sevilha, comunidade autónoma de Andaluzia, Espanha. Em 
meados do século XVI, criou-se o Ducado de Osuna, que se configura como um título nobiliárquico 
espanhol. 
182 Martí, Francisco de Paula: Gravador, criptógrafo e dramaturgo espanhol, nascido em 1761, na 
cidade de Játiva, faleceu em Lisboa, no ano de 1827. Atribui-se a ele a invenção da caneta tinteiro. 
183 Wedgwood, Thomas: Químico britânico, nascido na Etrúria, em 1771, numa localidade conhecida 
hoje por Stoke-on-Trent, e faleceu no sudoeste da Inglaterra, no Condado de Dorset, em 1805. 

Figura 110 – Silhueta  – 1790 
           adaptado  

 SOUGEZ – História da Fotografia, 2001, p. 22 

Figura 111 – Retrato a Fisionotraço 
  adaptdado  

SOUGEZ – História da Fotografia, 2001, p. 23 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_da_Espanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Prov%C3%ADncias_da_Espanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Prov%C3%ADncia_de_Sevilha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunidades_aut%C3%B3nomas_da_Espanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Andaluzia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha
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de campo, que decoravam os pratos produzidos por seu pai. Além disto, também 

conhecia o trabalho de Johann Heinrich Schulze184, que abordava o efeito do 

escurecimento do cloreto de prata e nitrato de prata, após sua exposição à luz. 

Combinando estes dois conhecimentos, Thomas Wedgwood iniciou 

seus experimentos sensibilizando lâminas de couro com nitrato de prata, para obter 

figuras, que deveriam ser copiadas sobre uma placa de vidro. 

Sobre uma lâmina de couro branco, e às vezes, papel branco, colocava 

um objeto plano ou uma folha transparente, pintada, e expunha o conjunto à luz. 

Normalmente, o papel branco ou o couro branco, ligeiramente 

molhados com uma solução de nitrato de prata, não sofrem nenhuma alteração se 

forem mantidos numa região escura. Porém, ao serem expostos a uma grande 

intensidade de luz, como a claridade do dia, por exemplo, mudam rapidamente de 

cor, passando por diversas tonalidades de cinza e marrom, tornando-se por fim, 

quase negros. Deste modo, havendo alguma obstrução a esta iluminação, a região 

de sombra projetada permanece branca.  

Esta lâmina de couro ou papel era então colocada sobre uma placa de 

vidro transparente e a silhueta ficava gravada. 

No entanto, este processo, embora interessante e aparentemente 

promissor, se mostrou inaplicável, pois as figuras assim obtidas não eram perenes. 

Se as mesmas fossem apresentadas num ambiente amplamente iluminado, a 

superfície que as continham, mudavam novamente de cor e a imagem se “perdia”, a 

placa ficava totalmente negra e, por isso, eram exibidas em ambientes de pouca 

claridade, geralmente à luz de vela.  

Esta sequência de trabalho, no entanto, não prosseguiu, pois 

Wedgwood faleceu jovem, aos 34 anos, e não conseguiu resolver este problema. 

Faltava ainda um processo que permitiria a fixação da figura na placa. 

Newhall (2002) cita em seu livro, História de la Fotografia, que Joseph - 

Nicéphore Niépce185 conseguiu, em 1827, obter a primeira reprodução fotográfica, 

                                            
184 Schulze, Johann Heinrich: Médico, químico, filósofo e teólogo alemão, nasceu em Colbitz, no ano 
de 1687 e faleceu na cidade de Halle an der Saale, em 1744. Sua descoberta foi de grande 
importância para o desenvolvimento da fotografia. 
185 Niépce, Joseph - Nicéphore: Inventor francês nascido na cidade de Chalon-sur-Saône, em 1765, 
faleceu em Saint-Loup-de-Varennes, província de Saône-et-Loire, no ano de 1833. Seus trabalhos na 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Saint-Loup-de-Varennes
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utilizando uma câmara escura de orifício e um fixador a base de ácido nítrico, que já 

vinha utilizando havia 10 anos. 

Esta primeira reprodução fotográfica compõe atualmente o acervo da 

coleção Gernsheim, Humanities Research Center, da Universidade do Texas, na 

cidade de Austin, e está ilustrada na figura 112. 

 

 

 

 

Como se verifica, mesmo no original, esta fotografia foi produzida com 

a variação de tonalidades do cinza, indo praticamente do branco ao preto, por isso 

ficou conhecida popularmente como Fotografia em Branco e Preto. 

Ressalta-se inclusive que, não obstante o aprimoramento técnico na 

obtenção de fotografias, elas continuaram sendo produzidas desta forma durante 

anos, pois as primeiras fotografias em cores somente seriam produzidas a partir de 

meados de 1860. 

Outro ponto importante, alusivo ao presente trabalho, é o fato de que a 

Fotografia, que se desenvolveu concomitantemente às Artes Plásticas no século 

XIX, foi praticada inclusive por pessoas que teriam sido primeiramente pintores, 

como o caso de Louis Daguerre186, por exemplo, conhecido de Niépce. Mas, mesmo 

assim, praticamente não houve compartilhamento de ideias, sob o ponto de vista 

                                                                                                                                        
reprodução de imagens, sem a utilização do desenho ou da pintura, proporcionaram a invenção da 
fotografia. 
186 Daguerre, Louis Jacques Mandé: Físico, pintor e inventor francês, nasceu em Cormeilles-en-Parisi, 
no ano de 1787 e faleceu em Bry-sur-Marbe, no ano de 1851. Daguerre aprimorou o processo de 
produção fotográfica iniciado por Niépce e figura como o personagem que efetivamente produziu a 
primeira fotografia fixa pela ação direta da luz. 

Figura 112 – Ponto de Vista da Janela de Gras 
  (localidade francesa, no sul do país) – 1826  
SOUGEZ – História da Fotografia, 2001, p. 33 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Cormeilles-en-Parisi&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Bry-sur-Marbe&action=edit&redlink=1
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artístico, embora tenha havido muita comutação de conceitos físicos, e mais 

especificamente os relacionados com a Óptica. A utilização de dispositivos ópticos 

como Espelhos e Lentes, e a própria Câmara Escura de Orifício, citada neste 

capítulo, são exemplos da comutação de conceitos físicos, pois foram utilizados 

tanto por pintores como por fotógrafos. Além dos conceitos básicos, como a própria 

natureza da Luz e a concepção das cores. 

Todavia, algo que passou a ocorrer, já no início do século XX, foi a 

utilização da Fotografia para a divulgação da Pintura. E isto, embora pudesse 

parecer algo simples, trouxe outros problemas, uma vez que a fotografia não 

traduzia efetivamente as características específicas da Pintura. E isto se deveu, 

sobretudo, por se ter ainda, durante muito tempo a prática da Fotografia em Branco 

e Preto. E, mesmo quando se passou a utilizar a Fotografia Colorida, a reprodução 

das cores não era fiel às originais, referentes à Pintura fotografada. 

 

4.1.1 – A Fotografia em Branco e Preto – a câmara fotográfica 

 

 O avanço experimentado pela Fotografia durante o século XIX se deu 

não somente pelo aprimoramento das técnicas que levaram à reprodução de 

imagens de objetos e pessoas, com a superação da dificuldade enfrentada por 

Wedgwood, mas, principalmente pela sua aceitação. 

 Independentemente deste avanço, como citado anteriormente, não se 

pode afirmar que houve uma concorrência direta entre a Fotografia e a Pintura, pois, 

como também se disse, até esta época, a Fotografia não era obtida a cores, e sim, 

em tonalidades entre o branco e o preto (cinza). 

 Porém, mesmo sendo em branco e preto, a fotografia integrou-se 

rapidamente à sociedade, apesar do elevado custo econômico, principalmente nos 

primeiros anos de sua idealização.  

 Reiterando-se que, apesar de Wedgwood não ter logrado o êxito que 

poderia se imaginar, foi dele a ideia de se poder efetuar uma produção de imagens a 

partir da incidência de luz sobre uma superfície e não mais com o uso da pintura. No 



202 
 

entanto, é atribuída a Niépce a obtenção da primeira imagem que tempo depois 

evoluiria para a fotografia. 

 Mesmo com estas observações, este registro inicial refere-se ainda a 

um estágio embrionário da fotografia, pois sua qualidade era ainda muito ruim, em 

termos de nitidez. 

 Newhall (2002) menciona que, em 1827, Niépce viajou a Londres e, 

passando por Paris, visitou Louis Daguerre, que, além de pintor, tinha muito 

conhecimento de Física, sobretudo acerca da Óptica, e que estava pesquisando 

sobre a obtenção de imagens, a partir da ação espontânea da luz, com o uso de 

uma câmara escura de orifício, construída por ele. 

 Chegando a Londres, visitou a Royal Photographic Society, onde foi 

instado a apresentar seu trabalho e expor sua técnica. Mas, não o fez. Niépce 

apenas mostrou o resultado, exibindo as placas com as imagens obtidas e um 

manuscrito contendo a descrição do processo. 

 Não sendo bem recebido, no tocante às suas ideias, retornou à França, 

onde concentrou seus esforços e dedicou-se com a finalidade de atingir seu objetivo. 

 Aconselhado por Daguerre, Niépce suspendeu por algum tempo a 

publicação de seu trabalho e acatou as críticas de um amigo, seu gravador de 

imagens, que apontou problemas decorrentes de uma longa exposição à luz solar, 

os quais foram justificados pela limitação de sua câmara escura. Segundo este 

amigo, os trabalhos com a câmara de Daguerre proporcionariam uma melhor 

qualidade na obtenção de imagens. Daí, no final de 1829, Niépce e Daguerre 

firmaram uma sociedade, por um prazo de dez anos, porém, a mesma sofreu 

alterações, após quatro anos, devido ao falecimento de Niépce, em 1833, fazendo 

com que Daguerre ficasse só, no aprimoramento da fotografia. A rigor, a sociedade 

prosseguiu por um tempo, com o filho de Niépce, por força do contrato, mas, após 

alguns anos, os termos da sociedade foram alterados e efetivamente, daí por diante, 

prosseguiu sozinho, inclusive nas negociações do invento. 

 Em 1837, Daguerre, após aprimorar ainda mais o processo de 

obtenção de imagens, que passou a ser conhecido por Daguerreótipo, publicou uma 

fotografia que demonstrava esse aprimoramento, como pode ser visto na figura 113. 

Uma natureza morta, com moldes de gesso, uma garrafa recoberta de vime, um 
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desenho e uma tela. Nesta fotografia pode-se verificar o cuidado com a iluminação 

da cena, na qual se destaca uma área plenamente iluminada e as sombras, que 

permitem uma definição muito boa do conjunto. 

 

 

 

 

 Entre 1838 e 1839, Daguerre e Niépce Filho receberam algumas 

ofertas atraentes, de pessoas de outras nacionalidades, para que vendessem o 

segredo do processo, mas, Daguerre ainda insistiu em manter o invento sob 

denominação francesa e, para tanto, procurou apoio entre os cientistas nacionais da 

época, por meio de contato feito com François Arago187.   

No início de 1839, Arago manifestou-se numa sessão da Academia de 

Ciências de Paris, mencionando o invento de Niépce e propondo que houvesse um 

projeto com vistas à nacionalização do mesmo. 

Segundo Sougez (2001), tudo caminhava bem, de acordo com as 

propostas de Daguerre, até que por conta de um acidente, mais precisamente um 

incêndio, seu trabalho foi quase todo perdido. Mas, após uma intervenção de Arago, 

houve um ajuste entre Daguerre e o governo francês, mediante a aprovação de uma 

lei que dava ao mesmo tempo uma compensação econômica à Daguerre e a Niépce 

Filho e a transferência da posse do segredo ao governo francês. Com isto ficaria 

                                            
187 Arago, François Jean Dominique: Físico e astrônomo francês, nascido em Estagel, no ano de 1786 
e falecido em Paris, no ano de 1853. Destacou-se na política, chegando a ser inclusive primeiro 
ministro da França. Segundo Sougez (2001), representava o grupo de burgueses liberais dedicados 
às Ciências e às Letras. 

Figura 113 – Composição – 1837 – de Daguerre.  
 SOUGEZ – História da Fotografia, 2001, p. 46 
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decididamente com a França a honra do invento. Mesmo assim, em outra sessão da 

Academia de Ciências de Paris, em agosto de 1839, Arago apresentou oficialmente 

o processo do Daguerreótipo, sem saber que Daguerre já havia patenteado o 

invento, cinco dias antes, na Inglaterra. 

Deste modo, apesar de não ter as propriedades das cores, iniciava-se 

um novo caminho na reprodução de figuras, com a utilização de um conjunto óptico 

e da aplicação de teorias físico-químicas, aproveitando exclusivamente efeitos 

ópticos proporcionados pela Natureza. Na figura 114 tem-se a reprodução do 

Daguerreótipo original. 

        

 

 

Nesse contexto, uma informação que merece atenção é a de que, 

embora o processo de obtenção da fotografia em branco e preto tenha evoluído, 

basicamente o princípio manteve-se inalterado, destacando-se apenas nesta 

evolução a troca da placa de vidro por um filme polimérico. E mesmo não sendo 

objetivo específico do presente trabalho, considera-se relevante a citação sucinta 

deste processo.  

O filme (película fotográfica) para imagens em branco e preto é uma 

base polimérica flexível e transparente sobre a qual se deposita quimicamente uma 

emulsão que contém pequenos cristais fotossensíveis de diversos sais de prata 

(haletos de prata)188. As emulsões são retiradas no final do processo, com a 

                                            
188 Haletos de Prata: Materiais obtidos a partir da combinação de um halogênio, como bromo, cloro, 
flúor ou iodo, por exemplo, com prata. Esses materiais são sensíveis à luz e são utilizados para a 
impressão fotográfica em finas películas plásticas (filmes). 

Figura 114 – Primeira câmara fotográfica, o Daguerreótipo de Daguerre.  
                      Jornal Estadão Online/internacional – edição de 29 de maio de 2010. 
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finalidade de obtenção de uma imagem numa folha de papel. Antes disto, porém, 

obtém-se uma imagem, que se denomina Negativo. A imagem final, impressa no 

papel, é denominada Positivo. Este processo todo é denominado Inversão.  

Quando a luz atinge um cristal de haleto de prata, é por este absorvida 

e, devido a uma transformação de energia, é emitido um elétron. Para a formação de 

uma imagem transitória, o elétron deverá mover-se enquanto não se encontrar com 

outro cristal, pois, o elétron, tendo carga negativa, ao sair do cristal, após a 

incidência da luz (choque de um fóton), deixa um íon positivo, que tende a ser 

atraído por um novo elétron, anulando-se assim a carga. Se esta atração ocorrer 

antes da formação da imagem transitória, a emulsão ficará menos sensível que 

antes, devido às dimensões dos grãos nela contidos.  

O tratamento clássico para a obtenção da imagem é relativamente 

simples, e se baseia em conceitos da Física e da Química, com algumas das 

operações efetuadas no escuro, sob pena de se inutilizar o filme. Uma das 

propriedades que deve ser controlada é a temperatura, sendo fundamental que os 

banhos da revelação sejam calibrados todos a 20oC, pois poderá ocorrer o 

craqueamento do filme, decorrente de um choque térmico durante o tratamento ou a 

lavagem final. 

A evolução da fotografia, porém, não se limitou ao aprimoramento das 

imagens obtidas em branco e preto, pois, ainda no século XIX, em função do 

interesse de artistas e com base em novos conceitos científicos, apresentados por 

Físicos e Químicos,  surgiu a fotografia  em cores,  

A partir do século XX, com o progresso da indústria química, alguns 

produtos utilizados na obtenção de imagens foram alterados, mas, mesmo assim, 

com pequenas variações, o processo manteve-se praticamente o mesmo. 

Concomitantemente, porém, no começo dos anos 1930, iniciou-se o 

desenvolvimento de um processo de obtenção de Fotografia Instantânea, que 

culminaria na segunda metade da década de 1940 com o Processo que ficaria 

conhecido por Processo Polaroide. E, de acordo com Freeman (2006), na segunda 

metade dos anos 1950, foram desenvolvidas as imagens digitais. 
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4.1.2 – A Fotografia em Cores 

 

Fazendo-se uma análise mais abrangente e rigorosa, e como foi 

descrito anteriormente, o desenvolvimento total do processo fotográfico foi muito 

longo, pois para se atingir efetivamente o escopo da produção, reprodução e fixação 

de uma imagem, passaram-se séculos. Sobretudo, se for considerado que os 

antepassados da Câmara Escura de Orifício podem ter seu início na Grécia Antiga.  

Passando por Leonardo Da Vinci e outros que trabalharam com a 

câmara escura, chegando-se a Wedgwood, este dispositivo evoluiu 

significativamente, até atingir um estágio que pudesse ser utilizado no processo de 

obtenção da fotografia. 

Paralelamente, houve a evolução dos conceitos físicos ligados à Luz, 

que proporcionaram não somente uma interpretação científica, mas, também 

diversas condições de aplicabilidade. A descoberta da decomposição da luz, com a 

utilização de um prisma de material transparente a ela, por exemplo, apontou para o 

conceito de Cor Luz, quando até então o conhecimento humano restringia-se ao 

conceito de Cor Pigmento. 

Outra evolução que muito contribuiu para a Fotografia foi a da 

produção de lentes, com grande progresso na qualidade, devido à elaboração de 

materiais mais homogêneos, tanto sob o ponto de vista material, com a eliminação 

de impurezas, como físico, com a densidade uniforme, sem espaços vazios (bolhas). 

A esse respeito, destacam-se as importantes contribuições de Charles Louis 

Chevalier189, com o qual tanto Niépce, quanto Daguerre mantiveram bom 

relacionamento, devido ao fornecimento de lentes acromáticas para suas câmaras. 

Além desta parte, baseada integralmente em Princípios Físicos, 

destaca-se também o avanço no conhecimento químico, com a descoberta de novos 

Materiais e de seu comportamento físico-químico na sua interação com outros. 

                                            
189 Chevalier, Charles Louis: Oftalmologista francês, nascido em Paris no ano de 1804, faleceu nesta 
mesma cidade em 1859. Filho de um também oftalmologista e neto de oculista, seguiu a tradição da 
família nos estudos da Oftalmologia, mas destacou-se na história pelas suas importantes habilidades 
na elaboração de lentes de alta qualidade. A família Chevalier gozava de enorme prestígio nesta 
época, devido à produção de lentes. Registra-se que é invenção da família Chevalier a lente 
acromática, e que em sua empresa eram construídos microscópios e outros instrumentos ópticos de 
excelente qualidade.  
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Nesse contexto, reiteram-se as importantes contribuições de Wedgwood e Niépce, 

devido ao conhecimento químico de que dispunham. 

Deste modo, com a combinação destes conhecimentos, dentre outros, 

chegou-se à fotografia, com o registro oficial de autoria para Daguerre, obtida com o 

uso de seu invento, o Daguerreótipo, no qual a impressão com luz ocorria sobre uma 

fina película de cobre prateada, previamente tratada com vapor de iodo. A prata 

assim tratada oxidava-se, na presença de luz e, por consequência, ficava impressa 

sobre a lâmina a cena obtida no negativo. 

Todavia, apesar do sucesso desta nova forma de reprodução de 

imagens, seus apreciadores e usuários sentiam a falta das cores. Por isso, cita 

Newhall (2002), que diversos daguerrotipistas passaram a colorir a mão seus 

quadros, pulverizando pó seco de pigmento sobre a superfície. O emprego da cor a 

base de água ou de materiais úmidos era desaconselhado, por provocar o 

escurecimento da imagem, exceto no caso do uso de ouro e de prata, que se 

tornaram úteis por proporcionar a percepção de algo mais real. 

Devido a esse clima de ansiedades e de buscas, o processo fotográfico 

continuou evoluindo rapidamente, incluindo o material utilizado, como o uso do papel 

na impressão da imagem. Mas, faltava ainda a imagem colorida, de acordo com as 

cores originais do objeto. 

Newhall (2002) registra inclusive que esta falta levou a outras práticas, 

incluindo a complementação das imagens feita por pintores, que passaram a 

sobrepor materiais sobre as imagens obtidas com o Daguerreótipo, a ponto da 

fotografia original praticamente desaparecer. 

Cricco e Teodoro (2008), porém, mencionam em seu trabalho Itinerário 

nell’arte que diversos avanços científicos ocorridos nos séculos XVIII e XIX 

“conspiraram” em favor da Fotografia, fazendo com que esta se desenvolvesse num 

tempo relativamente curto, considerando-se da Silhueta à Fotografia em Cores, pois, 

não tardou muito e alguns anos depois, novas descobertas no campo da Física e da 

Química levariam ao desenvolvimento da fotografia colorida. 

Tal conclusão pode ser referendada pelo registro dos estudos do físico 

James Clerk Maxwell, que, motivado pelos trabalhos de Young teorizou os princípios 
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da síntese aditiva das cores190, obtidos com resultados promissores a partir de 1855, 

mas publicados somente em 1861. Com isto, praticamente, estava sendo teorizada 

a fotografia em cores. 

O processo de Maxwell consistia no fato de que o objeto colorido seria 

filmado sob três diferentes bases, por meio de três filtros de cores, azul, verde e 

vermelho. Eram então obtidos três diapositivos (slides), que projetados sobre uma 

tela mediante três projetores munidos desses mesmos filtros usados na filmagem, 

reproduziam o objeto em cores. 

Um procedimento semelhante, que utilizava as cores azul, amarelo e 

vermelho, foi idealizado por Louis Ducos du Hauron191. Em 1868, observou que uma 

folha de papel recoberta de finíssimas linhas adjacentes de cores azul, verde e 

amarelo, era percebida branca, se visualizada por transparência e cinza, se fosse 

visualizada por reflexão. 

Embora se saiba que o processo de Maxwell foi baseado em conceitos 

da Óptica Física, portanto, com a Cor Luz, a qual seria mais bem entendida com a 

descoberta das ondas eletromagnéticas, Ducos du Hauron, que também trabalhou 

indiretamente com o conceito de Cor Luz, iniciou sua proposta de trabalho baseada 

nos conceitos associados a Cor Pigmento. 

Sougez (2001), menciona que a concepção de Ducos du Hauron era 

decorrente do conceito da Tricomia das cores, utilizado pelos pintores. Este 

conceito, citado no Capítulo 2 do presente trabalho, apoia-se no fato de que todas as 

cores obtidas com pigmentos são obtidas a partir de três cores, denominadas 

Primárias: Ciano, Amarelo e Magenta, embora no cotidiano algumas pessoas 

utilizem o Azul, Amarelo e Vermelho. Todavia, Ducos du Hauron conhecia também 

os trabalhos de Maxwell, além dos de Newton e Chevreul, mais antigos. 

                                            
190 Síntese Aditiva das Cores: A síntese aditiva das cores apresentada por Young é a concepção de 
que todas as cores, exceto azul, verde e vermelho, são obtidas a partir da combinação de pelo menos 
duas destas três, que são denominadas Cores Primárias (cor-luz). 
191 Ducos du Hauron, Louis Arthur: Arthur-Louis Ducos Du Hauron nasceu no ano de 1837, em 
Langon, França e morreu em 1920, na comuna de Agen, da região administrativa da Aquitânia, 
departamento Lot-et-Garonne. Formado em Física, ficou conhecido por ter desenvolvido o chamado 
processo tricrômico de fotografia a cores. Ducos du Hauron era filho de um cobrador de impostos e já 
realizava experiências desde seus 20 anos. Em 1864, patenteou (mas não construiu) um dispositivo 
para tomar e projetar imagens em movimento. 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B5es_administrativas_francesas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aquit%C3%A2nia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Departamentos_franceses
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lot-et-Garonne
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A partir destes conhecimentos, Ducos du Haron projetava três imagens 

sobrepostas, que reproduziam uma fina faixa colorida, e esta “adição” de cores 

(adição cromática) foi o início dos processos que utilizam a denominada Síntese 

Aditiva. 

A Síntese Aditiva consiste em obter cores a partir da adição de outras 

cores, iniciando-se pelas cores primárias. No espectro Eletromagnético, portanto, 

sob o conceito de Cor Luz, as cores obtidas são a partir do Azul, Verde e Vermelho, 

podendo-se chegar, em último caso, até o branco. 

Ducos Du Hauron certamente não dispunha de conhecimento 

suficiente no que diz respeito à sensibilidade das cores pelo olho humano, mas, 

como trabalhava com os efeitos que ele mesmo percebia, conseguiu resultados 

importantes para o prosseguimento de seu intento. 

Conforme citado no Capítulo 1, na retina do olho humano considerado 

normal existem três tipos de células visuais, sensíveis às radiações eletromagnéticas 

de três comprimentos de onda distintos, que recebem o nome de Cones. Segundo 

Krüpers (1992), junto aos Cones encontram-se os Bastonetes, que são células que 

permitem a percepção da luminosidade, comportando-se como minúsculas antenas 

distribuídas sobre a córnea, numa quantidade da ordem de quinze mil por centímetro 

quadrado. E estas células, portanto, são as responsáveis pelas três sensações 

distintas que correspondem às cores primárias, no conceito de Cor Luz, o Azul, o 

Verde e o Vermelho. Na figura 115 mostram-se possíveis combinações de cores, 

com base na Síntese Aditiva. 

 

 

 

AZUL VERMELHO 

CIANO 

MAGENTA 

Figura 115 – Sistema Aditivo de cores,  
                      segundo o conceito de Cor Luz 
                      do autor – 2013  

VERDE 

AMARELO 
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Os trabalhos de Ducos Du Hauron foram pautados em conceitos 

teóricos que prevalecem ainda hoje, como a citada Síntese Aditiva e também a 

Síntese Subtrativa, mas, além disto, sempre teve o cuidado de confirmar suas 

proposições, por meio de experimentos. 

Com base na Síntese Aditiva, elaborou o processo de interposição de 

filtros, com as cores primárias, para obter as cores desejadas, por adição das 

anteriores. E, com base na Síntese Subtrativa, obteve as cores por supressão. 

Fundamentando-se pelos experimentos de Maxwell, verifica-se que 

uma superfície de determinada cor, ao ser submetida à incidência de luz branca, ela 

reflete a luz de comprimento de onda específico à sua cor e “retém” os demais 

comprimentos de onda. 

Se esta mesma superfície for submetida à incidência de luz de cor 

diferente dela, esta luz incidente será “retida” pela superfície e não haverá reflexão 

alguma. Deste modo, a superfície aparentará ser preta. 

Com este conhecimento específico, Ducos Du Hauron utilizou então, 

filtros que suprimem determinadas cores, proporcionando a visualização da cor 

conveniente. 

Suas investigações não cessaram e em 1869 já obtivera reproduções 

de razoável qualidade, como a fotografia da figura 116, produzida ainda pelo 

processo do carbono, utilizado para a fotografia em branco e preto, aliado aos 

processos baseados nas Sínteses Aditiva e Subtrativa. 

 

 

 

Figura 116 – Folhas – 
fotografia obtida pelo processo do carbono, em três cores 

NEWHALL  - História de la Fotografia – p. 271 
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Após as descobertas do químico alemão Hermann Wilhelm Vogel, 

anunciadas em 1873, com as quais mostrou que emulsões fotográficas podiam ser 

sensibilizadas para todas as cores, Ducos Du Hauron interessou-se pelo assunto, 

pois vinha de encontro às suas necessidades e pretensões, e em 1877, apresentou 

reproduções de qualidade muito superior às que conseguira até então. Conforme 

pode ser visto na figura 117. 

 

 

 

 

A priori, desde o final do século XIX até meados do século XX, o 

processo de reprodução fotográfica não sofreu alterações em sua concepção. As 

mudanças ocorridas deveram-se à melhora de qualidade dos materiais utilizados, 

desde a elaboração da Câmara Escura, incluindo lentes e vedação, até a 

industrialização de filmes, emulsões e demais componentes químicos utilizados na 

obtenção das imagens. 

A partir dos anos 1940, porém, e mais precisamente após a ocorrência 

da segunda grande guerra (1939 – 1946), verificou-se um significativo progresso no 

processo fotográfico, além de novas possibilidades de obtenção de imagens. 

Figura 117 – Angoulême - França – 
fotografia obtida pelo processo do carbono, em três cores 

NEWHALL - História de la Fotografia – p. 268 



212 
 

Conseguiu-se grande melhora na sensibilidade dos filmes, reduzindo-

se o tempo de exposição do objeto, podendo-se com isto obter uma imagem mais 

nítida. No caso de um tempo de exposição muito longo, o objeto a ser fotografado 

não pode se movimentar, uma vez que a sensibilização do filme é lenta. 

Aliado a esta melhora na sensibilidade do filme, passou-se a utilizar um 

fotômetro192 elétrico, que permitiu controlar o tempo de exposição de acordo com a 

necessidade e vontade do interessado pela foto. Não obstante, a despeito de todo 

este avanço, reitera-se que o processo até este momento ainda não sofrera 

evolução conceitual, mas apenas de qualidade. 

 Porém, segundo Newhall (2002), um relevante avanço ocorreu em 

1947, com a obtenção da fotografia pelo Processo Polaroide, idealizado por Edwin 

H. Land193. Este processo, cujo projeto embrionário surgira no início dos anos 1930, 

consistiu em obter uma fotografia praticamente instantânea, sem passar pela etapa 

da revelação, a partir de uma imagem negativa, como ocorre no processo 

convencional.  

Desde meados dos anos 1920, Land iniciou seus trabalhos com 

materiais sintéticos que se comportavam como filtros de luz, de acordo com as 

respectivas frequências, a partir de um processo de polarização194.  

Nos anos de 1930, Land passou a produzir estes materiais que, 

embora no início não tivessem uma grande aplicação, eram utilizados em janelas de 

automóveis e posteriormente na fabricação de lentes para óculos de sol. 

Após a segunda grande guerra, com a economia mundial abalada, os 

negócios de Land não caminhavam bem, e foi quando tentou outra aplicação de seu 

processo de polarização da luz, idealizando uma câmara fotográfica que responderia 

                                            
192 Fotômetro: É um instrumento utilizado para medir a intensidade luminosa num ambiente. Este 
instrumento é por vezes utilizado como acessório, quando se deseja desenvolver alguma atividade, 
na qual se deve limitar a intensidade de luz, como é caso de câmaras fotográficas ou 
cinematográficas, por exemplo. 
193 Land, Edwin Herbert: Químico e inventor norte-americano, nasceu na cidade de Bridgeport, região 
metropolitana de New York, no ano de 1909, e faleceu em Cambridge, no estado de Massachusetts, 
em 1991. Dentre seus mais relevantes trabalhos, destacam-se os estudos sobre a polarização da luz 
e a criação do sistema polaroide, de obtenção de fotografia. 
194 Polarização – Luz Polarizada: Polarização é um processo que pode ocorrer com ondas 
eletromagnéticas, em particular a luz, e que consiste na preservação das direções orientadas dos 
campos elétricos e magnéticos de certa onda, em relação à direção de propagação da mesma.  
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a um anseio de certos fotógrafos, devido à demora na produção da imagem final 

(impressa) de uma fotografia. E, nesse contexto, criou a Câmara Fotográfica que 

proporcionava a Fotografia “Instantânea”, ou quase instantânea, por levar pouco 

mais de um minuto para tê-la completamente. 

Entretanto, apesar de revolucionar o Processo Fotográfico, e ser bem 

aceito até pela sociedade comum, o modelo Polaroid apresentava dois 

inconvenientes que o caracterizavam com distinção. Além de a fotografia ser em 

branco e preto, este processo consistia em obter uma fotografia final já impressa, 

não tendo, portanto, a imagem negativa, intermediária, utilizada inclusive para 

possíveis reproduções, indefinidamente. 

Mesmo assim, diante da grande aceitação, a Fotografia Polaroid, como 

ficou conhecida, também evoluiu e no ano de 1963, Land apresentou a câmara 

fotográfica Polaroid, para imagens a cores. 

Outra mudança verificada com relação à forma de obtenção de 

imagens fotográficas ocorreu a partir dos avanços da Eletrônica, em meados dos 

anos 1960, com o surgimento da Fotografia Digital. 

Com isto, ratifica-se que a Fotografia é o processo de reprodução de 

imagens, idealizado pelo homem, que evoluiu mais rapidamente, além de permitir 

outras formas como as das imagens em movimento, que resultaram na 

Cinematografia. 

 

4.2  – A CINEMATOGRAFIA – O CINEMA 

 

A vontade do ser humano em reproduzir imagens cada vez mais fiéis 

aos seus originais, sejam objetos, seres vivos ou mesmo outras imagens, conforme 

se pode verificar ao longo do presente trabalho, é uma realidade milenar. 

Depois das diversas formas de pintura, mediante objetivos específicos, 

seguindo-se métodos e estratégias que evoluíram de acordo com as necessidades e 
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disponibilidades, chegou-se à Fotografia, como uma nova forma de obtenção e 

reprodução de imagens. 

Seguindo-se à Fotografia, outro marco no desenvolvimento da 

produção e reprodução de imagens foi a criação da Cinematografia, cuja parte 

técnica foi baseada nos princípios da própria Fotografia, embora com um objetivo 

mais ambicioso que ia além da obtenção de uma imagem estática. A Cinematografia 

teve por objetivo a obtenção e reprodução de imagens com movimento, podendo-se 

ter a reprodução de um evento ocorrido durante certo intervalo de tempo. 

O vocábulo Cinematografia, também de origem grega 

(κινηματογράφηση), pode ser dividido em duas partes: Cinemato e grafia. 

Cinemato “vem” de κίνημα (kinema), que significa movimento e Grafia “vem” de 

γράφος (grafos), que significa inscrição ou figura. Portanto, pode-se entender a 

Cinematografia como o ato de produzir figuras em movimento. 

Os processos físicos e químicos envolvidos na Cinematografia são 

semelhantes aos utilizados na produção Fotográfica, por isso, a mesma é tratada 

nesse trabalho como uma sequência do processo fotográfico.  

No entanto, essa sequência não se refere apenas aos procedimentos 

técnicos, mas ao próprio conceito de figuras em movimento, no decorrer do tempo, 

pois, segundo Machado (1997), ainda no final do século XIX, mais precisamente em 

28 de dezembro de 1895, os irmãos Louis e Auguste Lumière195 projetaram no 

Grand-Café de Paris, capital francesa, uma coleção de imagens fotográficas em 

movimento, que passou a ser considerada por diversos autores a primeira exibição 

pública da cinematografia. 

Destaca-se também que, apesar da tradição estabelecida por registros 

históricos, que dão aos irmãos Lumière a possível criação da Cinematografia, 

devem-se considerar, além de registros que fazem referência a outros possíveis 

                                            
195 Lumière: Irmãos Lumière - Auguste Marie Louis Nicholas nasceu em Besançon, no ano de 1862 e 
faleceu em Lyon, no ano de 1954 – Louis Jean Lumière, nasceu em Besançon, no ano de 1864 e 
faleceu em Bandol, no ano de 1948. Os irmãos Lumière eram fabricantes de filmes fotográficos, 
atuando conjuntamente com seu pai, um dos pioneiros neste ramo industrial. O destaque em sua 
biografia se dá com o desenvolvimento do cinematógrafo, um aparelho precursor das Filmadoras, que 
funcionava também como Projetor.  

http://dicionario-analogico.sensagent.com/MW3073440/ML-pt-el/


215 
 

idealizadores, as etapas precursoras, que podem ser mencionadas possivelmente a 

partir da Antiguidade, no Egito. 

Segundo alguns pesquisadores, e algumas enciclopédias clássicas, no 

antigo Egito, ter-se-ia desenvolvido um dispositivo, cujo objetivo era o de 

proporcionar a formação de imagens projetadas em uma parede. 

Segundo Remise e Walle (1979), esse dispositivo, que séculos depois, 

evoluiria para um outro, que ficou conhecido por Lanterna Mágica, embora pudesse 

ter sua origem na antiga cultura egípcia, passou a ser reproduzido e utilizado com 

requinte, a partir das orientações deixadas, dentre outros, pelo padre jesuíta alemão 

Athanasius Kircher. 

Além deste, Machado (1997) cita também as importantes contribuições 

de Giovanni della Porta196, no século XVI, com seus “Teatros de Luz”, Christiaan 

Huygens no século XVII, com a Lanterna Mágica e Robert Barker197, no século XVIII, 

com o Panorama. 

Verifica-se, portanto, que o interesse de criar ou de idealizar-se uma 

possibilidade de imagens em movimento é antigo, embora tais imagens pudessem 

não ter detalhes que permitissem uma identificação plena de pessoas ou objetos 

específicos. Essas imagens em movimento foram obtidas inicialmente com a sombra 

projetada num anteparo, a partir da disposição de um corpo qualquer entre uma 

fonte luminosa e o anteparo. 

A precursora da “Lanterna Mágica”, idealizada por Huygens, 

possivelmente utilizada pelos povos da Antiguidade, como os Egípcios, por exemplo, 

era uma pequena câmara ou recipiente fechado, que tinha em seu interior uma fonte 

luminosa como uma pequena chama, obtida com um material combustível. Parte da 

luz proveniente desta chama “saía” desta câmara por um orifício existente em sua 

parede. Entre o orifício, pelo qual saía o feixe luminoso, e o anteparo, colocavam-se 

                                            
196 della Porta, Giovanni Battista. Pensador, inventor e pesquisador italiano, nasceu em 1535, na 
cidade de Nápoles e faleceu na mesma cidade, no ano de 1615. Dentre seus assuntos de maior 
interesse, destacam-se trabalhos relacionados à Óptica, Cosmologia e Filosofia.  
197 Barker, Robert. Pintor Irlandes, nasceu em Kells, no ano de 1739, e faleceu na mesma cidade, no 
ano de 1806. Ficou especialmente conhecido pela idealização da Pintura Panorâmica, apresentada 
em 1792, exibindo a cidade de Edimburgo. 
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pessoas ou objetos que se movimentavam, tendo sua sombra projetada no anteparo 

executando os mesmos movimentos, como se vê na figura 118. 

 

 

 

Verificou-se também que o conceito de sombra em movimento foi além 

de uma concepção concreta, tendo sido utilizado até como metáforas, em 

relacionamentos pessoais e temas em debate, que não ficaram bem explicados, que 

pairaram dúvidas, e até em reflexões filosóficas, como no caso da obra A República, 

de Platão, na qual se destaca o chamado “Mito da Caverna” ou “Alegoria da 

Caverna”, citado no tomo VII, com data do século V a.C. a IV a.C. 

Essa obra de Platão, largamente estudada em várias áreas do 

conhecimento, traz uma mensagem que proporciona diversas possibilidades de 

interpretação e inferências ao leitor. 

Segundo Watanabe (1996), neste trecho, num diálogo metafórico entre 

Sócrates e Glauco, um dos irmãos menores de Platão, há uma sequência de 

imagens sugeridas, utilizadas por Platão para figurar os problemas sociais da 

educação. Nesse diálogo, Sócrates falando com Glauco, o induz à imaginação e 

este corresponde, respondendo com argumentações, que inferem a visualização de 

uma imagem real, por parte dele. 

Figura 118 – Possível esquema do dispositivo precursor da  
       “Lanterna Mágica”, na Antiguidade – 

Do Autor - 2012 
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Machado (1997) cita também os indícios de que na Pré-história já se 

tinha algo semelhante no interior das cavernas, onde se abrigavam os nativos. Nas 

grutas de Altamira, Lascaux ou Font-de-Gaume existem detalhes de figuras em alto 

relevo, esculpidas na rocha, que proporcionam efeitos com percepção de 

movimento, quando se passa com uma tocha diante delas. 

A concepção de imagens em movimento prevaleceu ao longo da Idade 

Média e reapareceu de forma aprimorada com Roger Bacon198 e posteriormente 

com Leonardo da Vinci e outros, citados anteriormente. Mas, efetivamente, no que 

diz respeito à Cinematografia como se concebe atualmente, pode-se partir 

efetivamente dos trabalhos desenvolvidos pelo fisiologista francês Étienne-Jules 

Marey199 e pelo fotógrafo inglês Eadweard Muybridge200. 

Marey desenvolveu a Cronofotografia, um processo de obtenção de 

fotos sucessivas, “tiradas” em intervalos de tempo iguais. Isto foi possível depois de 

inventar o Cronofotógrafo e o Fuzil Fotográfico, ilustrado na figura 119, dois 

instrumentos similares, com os quais produziu fotografias sucessivas, que as 

visualizou em movimento. Com isso, estudou movimentos de seres vivos. 

 

                                            
198 Bacon: Roger Bacon, apelidado de “O Doutor Admirável”, foi um dos maiores pensadores de sua 
época. Filósofo inglês, nascido possivelmente em Ilcheste, no ano de 1220, faleceu em Oxford, no 
ano de 1292. Algumas de suas obras abordaram temas controversos e por diversas vezes foram 
condenadas, todavia, discorreu também sobre temas revolucionários sob o aspecto científico, 
envolvendo desde conceitos físicos de Mecânica até ópticos, retomando com aprimoramento a 
produção de imagens em movimento, obtidas com uma Lanterna Mágica. 
199 Marey: Étienne-Jules Marey foi um fisiologista francês, nascido em Beaune, no ano de 1830 e 
falecido em Paris, no ano de 1904. Além de seus trabalhos específicos nas áreas da Medicina, 
Zoologia e Botânica, destacou-se por desenvolver aparelhos, com base nos princípios da fotografia, 
que resultariam em movimentos de figuras.  
200 Muybridge: Eadweard J. Fotógrafo inglês, nasceu no ano de 1830, em Kingston, e faleceu na 
mesma cidade em 1904, coincidentemente, os mesmos anos de Marey. Muybridge notabilizou-se por 
desenvolver um processo de obtenção de sucessivas fotografias de corpos em movimento, que eram 
exibidas também com o efeito de movimento. 

Figura 119 – Fuzil Fotográfico de Marey 
MACHADO  -  os primórdios do cinema, 1997, p. 7 
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Muybridge, por sua vez, obteve efeitos semelhantes, na projeção de 

fotografias em movimento, porém, por meio de um processo diferente daquele 

utilizado por Marey. Muybridge dispunha de várias câmeras, que eram 

estrategicamente posicionadas para obter as fotografias das diversas cenas de seu 

interesse. Após sua revelação sobre um filme de celuloide, estas fotografias eram 

dispostas de forma também conveniente e exibidas com uma rapidez adequada, 

conforme o exemplo da sequência de movimentos de um camelo ilustrada na    

figura 120. 

 

 

 

 

Apesar de se colocarem como etapas precursoras da Cinematografia, 

os objetivos destes idealizadores, certamente, não eram de cunho artístico, mas 

científicos, pois ambos utilizaram seus resultados com fins específicos em suas 

atividades. 

Entretanto, como no caso de diversos outros inventos e descobertas, 

pessoas que viram nestes processos outras finalidades, foram por eles inspirados e 

os utilizaram de forma direta ou indireta em suas atividades, com interesses 

pessoais. 

Figura 120 – Sequência de movimentos de um camelo - Muybridge 
MACHADO  -  os primórdios do cinema, 1997, p. 7 
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Particularmente, neste caso, citam-se inspirações como as de Umberto 

Boccioni201, um dos protagonistas do movimento artístico que se denominaria 

Futurismo.  

Nas primeiras décadas do século XX, as Artes e a Cultura de maneira 

geral sofreram grande evolução, concomitantemente a grandes eventos políticos 

que culminariam na chamada Primeira Guerra Mundial. 

Nesta mesma época houve também um significativo avanço na 

tecnologia, bem como nas Ciências Naturais, de modo particular na Física e na 

Química. Foi em 1905 que Albert Einstein apresentaria sua revolucionária teoria 

conhecida por Teoria da Relatividade. Em 1911 descobriu-se o fenômeno da 

supercondutividade e nos estudos da Estrutura da Matéria, o próprio átomo passou 

a ser estudado com maiores detalhes. 

De acordo com Lista (1977), foi nesse contexto que em 1909 o poeta 

italiano Filippo Tommaso Marinetti202 passou a publicar uma série de manifestos 

enaltecendo os feitos da época, caracterizando-os como feitos futuristas, portanto, 

almejados pela humanidade havia tempo. E é nesse clima que também as Artes 

passariam por grandes mudanças. A Fotografia praticamente estava consolidada, a 

Cinematografia progredia, beneficiada pelas novas técnicas desenvolvidas com base 

nos progressos da Física e da Química, enfim, havia uma grande efusão nas 

diversas áreas do conhecimento. 

E, em especial, no que diz respeito à Arte Pictórica, destaca-se a 

importância do trabalho de Boccioni. 

Embora não seja tão citado quanto outros artistas de sua época, 

Janson (1998) destaca a importância de Boccioni neste movimento artístico, 

desenvolvido a partir de 1909, não somente pelo estilo de seu trabalho, de 

conotação arrojada para a época, mas, sobretudo pelo contraponto estabelecido 

                                            
201 Boccioni, Umberto: Pintor e escultor italiano, nasceu em Reggio Calabria no ano de 1882 e faleceu 
na cidade de Verona em 1916. Originário do impressionismo e do pós-impressionismo, por ter 
estudado em Paris, ficou conhecido como um dos principais artistas do movimento conhecido por 
Futurismo. 
202 Marinetti, Filippo Tommaso: Poeta e escritor italiano, nascido em Alexandria – Egito, no ano de 
1876, faleceu na região da Lombardia, numa comuna da província de Como, chamada Bellagio, em 
1944. Notabilizou-se pela iniciativa do movimento cultural denominado Movimento Futurista, que 
inspiraria outras pessoas, inclusive nas Artes e na Arquitetura. 
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com a fotografia, que se consolidava com significativo avanço, e com a 

cinematografia, que vivia o início de novos processos, incluindo-se a possibilidade 

do uso das cores. Argan (2003) considera o Futurismo como o primeiro movimento 

artístico italiano moderno de grande importância na Europa. 

As obras de Boccioni que caracterizam bem o espírito do Futurismo 

nas Artes, refletem a síntese do Manifesto Futurista, publicado no jornal francês “Le 

Figaro”, na edição de 20 de fevereiro de 1909: 

 

“Tudo se move, tudo corre, tudo fica rápido. Uma figura jamais fica 

parada diante de nós, mas aparece e desaparece incessantemente. 

Pela persistência da imagem na retina, os objetos em movimento se 

multiplicam, se deformam, subseguindo-se como vibrações no 

espaço que percorrem. Assim, um cavalo não possui quatro patas, 

mas vinte patas, e seus movimentos são triangulares”. (Filippo 

Tommaso Marinetti – LE FIGARO, 20 de fevereiro de 1909, p.1) 

 

Uma das obras marcantes de Boccioni é a “O dinamismo de um 

ciclista” ilustrada na figura 121, na qual, num primeiro momento pode haver a 

impressão de uma pintura abstrata, mas com a devida atenção, percebe-se o 

deslocamento de um ciclista em “alta” velocidade. 

 

 

Figura 121 – Il Dinamismo di um Ciclista – Boccioni - 1913 
JANSON  -  História da Arte, 1998, p. 686 
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Deste modo, conclui-se que a relevância do conceito de imagens em 

movimento está no fato de que, aquilo que poderia ser, em princípio, uma sequência 

de simples figuras ou fotografias em movimento, desencadearia os mais diferentes 

interesses dentre diversas pessoas.  

Portanto, independentemente de se atribuir especificamente a alguém 

a suposta primeira experiência cinematográfica, o que se verificou foi um avanço em 

diversos locais, com técnicas desenvolvidas de acordo com a interpretação de cada 

uma delas. 

Nesse contexto, Machado (1997) afirma que a Cinematografia não se 

desenvolveu sobre uma base teórica, com princípios científicos, como ocorreu com a 

fotografia, mas, empiricamente, por tentativa e erro. 

Os aparatos utilizados para a reprodução destas imagens em 

movimento, na verdade, não eram reprodutores de cenas contínuas, mas, de 

fotografias de sucessivos movimentos registrados num certo intervalo de tempo, 

relativos a pessoas, animais ou objetos, que se deslocavam durante as tomadas das 

cenas. Assim, o que ocorria efetivamente, era a produção e reprodução de 

sucessivas fotografias.  

O “segredo” da “reprodução” de certa cena, com seus respectivos 

movimentos, estava na montagem dessas sucessivas fotografias que seriam 

projetadas sobre um anteparo, ou uma tela, de modo praticamente semelhante ao 

que ocorria com a Lanterna Mágica, acrescentando-se ainda a motivação de um 

tema específico, que poderia ser científico ou artístico. 

 Como mencionado anteriormente, é realmente muito provável que a 

Lanterna Mágica possa ter sua origem na Antiguidade, mas, o desenvolvimento 

marcante se deu com a contribuição de Christiaan Huygens, que idealizou e 

construiu uma Lanterna Mágica mais requintada que a Câmara Escura de Orifício, 

com a utilização de lentes condensadora e objetiva. Com estes pormenores, 

permitiu-se uma apresentação coletiva das imagens produzidas especificamente 

para esse fim, de cenas pintadas em diversas cores, sobre pequenas placas de 

vidro translúcidas. 
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 Estas placas eram dispostas convenientemente diante do dispositivo e 

obtinha-se sobre uma parede ou uma tela a projeção das cenas nelas pintadas, em 

dimensões ampliadas. 

 Segundo Costa (1988), a Lanterna Mágica não se limitou a breves 

experiências, mas passou a ser utilizada em várias atividades a partir de inciativas 

de algumas pessoas, como o já citado Athanasius Kircher, que a utilizou para fins 

pedagógicos, e Thomas Walgenstein203, que a utilizou na realização de espetáculos 

públicos. Portanto, apesar do mesmo resultado físico, o uso se deu com finalidades 

e objetivos temáticos distintos. 

 Na figura 122 mostra-se o efeito produzido por uma Lanterna Mágica 

construída de acordo com a concepção nos séculos XVIII e XIX.  

  

 

 

 

A partir do século XVIII, a Lanterna Mágica foi bastante utilizada, 

tornando-se sucesso tanto como um instrumento de cunho científico no estudo da 

Óptica; como artístico, em espetáculos populares, e também com fins de caráter 

didático-pedagógico, na exploração de diversos temas. A Igreja Católica Romana, 

por exemplo, a utilizou no ensino de sua doutrina, para encenar situações 

contundentes, como, por exemplo, supostas realidades do inferno. 

                                            
203 Walgenstein, Thomas. Matemático dinamarquês, nasceu em 1622 e faleceu em 1701. Foi um dos 
pioneiros na utilização da Lanterna Mágica, sob a concepção de sua época, a exemplo do que 
ocorreu com Athanasius Kircher. 

Figura 122 – Imagem obtida com uma Lanterna Mágica 
BERNARDO – Histórias da Luz e das Cores, 2009, p.435 

http://wernernekes.de/00_cms/cms/upload/Fotos_Sammlung/Fotos_Glossar/MagicLantern.jpg
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 A partir de meados do século XVIII até meados do século XIX, a 

Lanterna Mágica foi bastante difundida na Europa, chegando-se a ter pessoas que 

se “profissionalizaram” com sua utilização, conhecidas por Lanternistas. 

A despeito do avanço e do aprimoramento da Lanterna Mágica, 

diversas pessoas se mostraram motivadas em aprimorar a técnica da reprodução de 

imagens, sobretudo a partir do conceito da cronofotografia, não obstante o efeito 

fosse sempre em preto e branco. 

Mas, segundo Mannoni (2003), mesmo diante deste encaminhamento, 

pelo conceito da cronofotografia, existiam pessoas que continuavam manifestando 

seu interesse pelas imagens em cores. Porém, para tanto, estas pessoas ainda 

deveriam basear suas obras no conceito da Lanterna Mágica. 

Nesse contexto, Charles-Émile Reynaud204 desenvolveu, entre 1876 e 

1877, um dispositivo denominado Praxinoscópio, que proporcionava a projeção de 

imagens em cores sobre uma parede (ou anteparo), a partir de figuras pintadas 

sobre filmes. Segundo Mannoni (2003), o principal objetivo deste dispositivo de 

Reynaud foi o de criar a ilusão de movimento por meio de desenhos, representando 

a sucessivas fases de uma ação. 

Porém, as mudanças não pararam, e outros dispositivos foram 

desenvolvidos, combinando o aprimoramento da fotografia e a reprodução de 

imagens em movimento. 

Entre os anos de 1880 e 1895, a influência exercida por Marey era 

notória e serviu de motivação para que outros interessados nos efeitos por ele 

obtidos desenvolvessem outros equipamentos que levavam a resultados 

semelhantes. Citam-se, dentre vários, exemplos como a câmara escura de doze 

lentes de Albert Londe205, apresentada à Sociedade Francesa de Fotografia em 03 

                                            
204 Reynaud, Charles-Émile. Professor de ciências naturais, francês, nasceu em Montreuil-sous-Bois, 
nas proximidades de Paris, no ano de 1844, e faleceu em 1918, num hospício desta mesma cidade. 
Considerado na literatura específica como um dos precursores do desenho animado, teve um tempo 
de sucesso, no início de seus trabalhos, com o seu praxinoscópio, mas, acabou deprimido, 
possivelmente pela decadência de suas atividades, que foram superadas, após o aprimoramento do 
cinematógrafo. 
205 Londe, Albert. Médico, fotógrafo e pesquisador francês, nascido em 1858 e falecido em 1917, que 
desenvolveu técnicas de reprodução de imagens em movimento. Tornou-se famoso por produzir e 
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de agosto de 1883, e o Cinematógrafo de Leon-Guillaume Bouly206, com patente 

registrada em 12 de fevereiro de 1892. Todavia, Mannoni (2003) registra que, devido 

à falta de pagamento das anuidades referentes a essa patente, Bouly perdeu seu 

direito de uso e o nome Cinematógrafo ficou livre para uso por outros interessados. 

E foi nesta mesma época, mais precisamente em 1895, que os irmãos 

Lumière patentearam seu invento com o nome Cinematógrafo. 

Em 1889, houve uma grande exposição universal em Paris e, dentre as 

exibições, estava a novidade da época, a Cinematografia. Nesta exposição 

compareceu outro pesquisador, desenvolvedor de técnicas de reprodução contínua 

de imagens e inventor, o estadunidense Thomas Alva Edison, convidado que fora, 

pelo então presidente francês, Marie François Sadi Carnot (1887 – 1894). 

Após esta visita, ciceroneado por Marey, Edison retornou aos Estados 

Unidos da América do Norte e aprimorou seu invento, utilizando filmes de 

celuloide207 emulsionados e transparentes, semelhantes aos utilizados em 

fotografias.  

O processo desenvolvido nesta época por Edison ainda não era o que 

o tornaria famoso, definitivamente. Tratava-se do instrumento denominado 

Quinetoscópio, que utilizava películas perfuradas. 

O diferencial do trabalho de Edison, com relação ao desenvolvido na 

Europa por diversos pesquisadores foi o de ter conseguido desenvolver um conjunto 

de três elementos, que proporcionaria um produto desenvolvido praticamente em 

série. 

                                                                                                                                        
reproduzir imagens de movimentos de membros dos corpos de seus pacientes, com problemas 
musculares, para análise. 
206 Bouly, Leon-Guillaume. Engenheiro francês, nascido em 1872 e falecido em 1932, autor do nome 
Cinematógrafo, para um dispositivo produzido por ele, cujo resultado era a projeção de imagens em 
movimento, sobre uma tela ou parede. Foi o primeiro a patentear este nome, mas perdeu seu direito 
sobre ela, por não haver efetuado o pagamento correspondente. Tempo depois, este nome seria 
patenteado pelos irmãos Lumière. 
207 Celuloide: Um dos primeiros polímeros produzidos artificialmente, classificado como termoplástico, 
foi utilizado inicialmente na forma de filmes, que podiam ser aditivados com corantes. Os primeiros 
surgiram na segunda metade do século XIX e serviram com grande utilidade aos pesquisadores que 
trabalhavam com a fotografia e depois com a cinematografia.  
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Primeiramente, Edison desenvolveu um instrumento que permitia uma 

reprodução sonora, o Fonógrafo, depois, o instrumento que produzia as imagens a 

serem projetadas posteriormente, denominado Quinetógrafo, e, por fim, o 

Cinematógrafo. 

Embora tivesse sido desenvolvido bem antes (1877), com o escopo de 

gravar e reproduzir sons, nesta etapa, o fonógrafo fez parte de um conjunto que 

revolucionaria a cinematografia, juntamente com o Quinetógrafo, uma espécie de 

câmara fotográfica, com o detalhe de conseguir obter fotografias sucessivas, numa 

mesma película, e o Quinetoscópio, que era o instrumento com o qual fazia a 

projeção das imagens no anteparo, tela ou parede.  

Na figura 123 tem-se a ilustração do Fonógrafo, à esquerda com sua 

tuba, e o Quinetoscópio, à direita, com o qual se projetavam as imagens na tela ao 

fundo da sala. 

 

 

 

Algo, porém, merecedor de destaque no presente trabalho, é o fato de 

que, não obstante a grande movimentação entre diversos interessados acerca do 

processo de reprodução de imagens em movimento, que evoluiria para o Processo 

Cinematográfico, estes trabalhos, no geral apresentavam resultados com muita 

semelhança física entre si, incluindo-se o pormenor de que, na maioria dos 

exemplos, as imagens obtidas careciam das cores. Eram todas imagens em tons de 

cinza, ou em branco e preto, como se costuma dizer. 

Figura 123 – Fonógrafo e Quinetoscópio 
kinodinâmico, 01/12/2012 
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Além disto, o processo de projeção das imagens em telas, anteparos 

ou paredes era decorrente sempre de um processo mecânico, pois no que diz 

respeito aos efeitos ópticos, não havia entre os diversos dispositivos desenvolvidos 

nenhuma grande inovação. Todos eles adotavam basicamente o princípio da 

câmara escura de orifício, combinado com o uso de lente, ou conjunto de lentes, e 

de espelhos. 

Quando se queria obter uma imagem em cores, ainda devia-se recorrer 

ao processo pictórico, com a produção de lâminas, como o caso da Lanterna 

Mágica, ou mesmo com os filmes, um processo de coloração posterior, a exemplo 

do que ocorrera com a fotografia. 

 

4.2.1 – Do Cinema em Branco e Preto ao Cinema em Cores. 

 

 Do mesmo modo que o verificado com a fotografia, a reprodução de 

figuras em movimento estaria incompleta se não ocorresse a imagem em cores. A 

Natureza vista pelo ser humano é colorida, reproduzi-la sem as cores que a 

acompanham é uma tarefa parcial, por isso, a cinematografia só estaria consumada 

se fosse possível projetar na tela a reprodução fiel da imagem observada e 

registrada. 

 A Lanterna Mágica certamente foi importante no transcorrer da história, 

mas por si só, de acordo com seus princípios originais, não foi plena nas pretensões 

humanas. As figuras reproduzidas referiam-se a figuras obtidas por meio de 

desenhos e não uma “cópia do original”. Mesmo nas etapas anteriores, quando se 

projetavam sombras numa parede, com pessoas, animais ou outros objetos se 

movimentando sob a incidência de um feixe luminoso proveniente de uma fonte 

localizada no interior de uma câmara escura, a imagem na parede era apenas uma 

figura plana, em tons de cinza, sem a possibilidade de percepção de elementos 

importantes para a distinção efetiva do objeto reproduzido. 

 Deste modo, o recurso para uma “Cinematografia em Cores” estaria na 

retomada dos conceitos desenvolvidos para a fotografia em cores, acrescentados do 

detalhe nada simples, que era o da reprodução dos movimentos. Portanto, 
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necessitava-se produzir uma sequência de fotografias dos sucessivos movimentos 

do corpo em movimento, com a reprodução fiel das cores deste corpo. 

 Desde os trabalhos de Niépce e Daguerre, com a fotografia em branco 

e preto, até os de Ducos du Hauron, com as primeiras experiências da fotografia em 

cores, passaram-se cerca de 40 anos. E, durante este tempo, diversas foram as 

tentativas de se obter a evolução entre estas duas referências. E isto só foi possível 

porque, os conceitos científicos também evoluíram, outras descobertas se 

sucederam no campo da Física e da Química e outros conhecimentos foram 

introduzidos, como os de Maxwell, por exemplo. Por isso, não se esperava que 

passasse o mesmo tempo, para que houvesse a evolução do cinema em branco e 

preto até o cinema em cores. Entretanto, não foi o que aconteceu. O cinema em 

cores ainda demoraria muito para acontecer, talvez o mesmo tempo ou até mais que 

o da fotografia. 

 Antes que isto fosse possível, ocorreram diversos avanços na obtenção 

de películas poliméricas, tanto para a fotografia, quanto para a cinematografia, que 

contribuiriam para a melhoria das imagens obtidas. Mas, embora este avanço tenha 

sido suficiente para a obtenção da fotografia em cores, por problemas de tecnologia, 

ainda não fora suficiente para a cinematografia. 

Segundo Lucena Júnior (2002), a partir dos trabalhos de Hannibal 

Goodwin208 e de George Eastman209, as emulsões em filmes de celuloide evoluiriam 

bastante e com isto, inclusive as técnicas de reprodução e de fixação da imagem. 

Além disto, Machado (1997) observa que, paralelamente, haveria o aprimoramento 

da concomitância do som e da imagem, com o desenvolvimento do conjunto de 

Thomas Edison. 

                                            
208 Goodwin, Hannibal. Pastor protestante episcopal, nasceu em 1822, numa localidade próxima a 
New York e faleceu no ano de 1900, em Newark, onde teve grande atuação, como ministro religioso. 
Fotógrafo amador, indignou-se por não encontrar fotografias que sugeririam motivos e histórias 
bíblicas, tentou fazê-las ele próprio. Porém, após grande dificuldade que enfrentou na fixação das 
imagens em placas de vidro, resolveu desenvolver um novo material para este fim. Assim, produziu 
um filme plástico, de celuloide, no qual desenvolveu a emulsão sensível a luz. (Lucena Júnior – 
2002). 
209 Eastman, George. Fotógrafo amador e Empresário, nasceu em Waterville, estado de New York, no 
ano de 1854, e faleceu em Rochester, também New York, no ano de 1932. Possuidor de bom 
conhecimento de Química, idealizou uma película a base de papel e gelatina, para substituir a placa 
de vidro utilizada até sua época para fixação de imagens fotográficas. Progrediu com seu invento e, 
em 1883, apresentou um filme enrolado em um carretel, para uso numa câmara fotográfica, 
conhecida por Kodak. No ano de 1888 criou a Indústria de filmes fotográficos Eastman Kodak.  
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Nesse contexto, Lucena Júnior (2002) menciona em sua obra que o 

desenvolvimento da fotografia em movimento, ou da cinematografia primitiva, 

pautou-se por avanços meramente tecnológicos, não apresentando ainda algo que 

impactaria a sociedade. Por isso, embora já existissem, talvez, filmes que pudessem 

suprir a necessidade para se chegar ao cinema em cores, a tecnologia para a 

obtenção da imagem ainda era insuficiente. E nessa realidade, além disto, ele 

acrescenta que artisticamente havia limitações, pois, o Teatro Óptico de Reynaud, 

por exemplo, estava bem à frente do cinema, sob o ponto de vista artístico. 

Esta afirmação estaria embasada no fato de que Reynaud não obtinha 

as imagens com a “facilidade” da fotografia, mas tinha de produzi-las manualmente, 

uma a uma. 

Todavia, apesar deste pormenor técnico, a partir do final do século XIX, 

a cinematografia passou a ser difundida em diversas partes da Europa e Estados 

Unidos, progredindo significativamente, embora ainda com imagens em branco e 

preto. Começaram a surgir gêneros de filmes, mediante uma proposta de fantasia e 

imaginação. 

E este clima de fantasia propiciou a criação de imagens com 

animações especiais, obtidas por meio de truques praticados com o uso do 

Cinematógrafo ou do Quinetógrafo, figurando inclusive como precursoras de 

estratégias que seriam utilizadas no que viria a ser conhecido por Desenho 

Animado. Estas imagens especiais decorriam de efeitos obtidos com interrupções 

propositais durante o processo de “filmagem”, que convenientemente montadas, 

resultavam em interessantes efeitos especiais. Um dos primeiros de que se tem 

registro, que participou diretamente desta criação, foi Georges Méliès210, que ficou 

marcado na história do cinema como um dos principais ilusionistas cinematográficos 

de sua época. 

Por isso, comentou-se anteriormente, que o desenvolvimento dos 

efeitos especiais no cinema foi um dos responsáveis pelo processo que deu origem 

ao Desenho Animado. Isto porque, neste caso, houve uma combinação das figuras 

pintadas ou desenhadas com a técnica dos efeitos especiais. O processo de 

                                            
210 Méliès, Georges. Cineasta e ilusionista francês, nasceu em 1861, na cidade de Paris e faleceu 
nesta mesma cidade, no ano de 1938. Precursor dos efeitos especiais no cinema, tornou-se 
conhecido mundialmente por sua habilidade em produzir filmes com esta peculiaridade. 
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elaboração de desenho animado com esta técnica prevaleceu até os anos de 1980, 

quando se difundiram programas de computação gráfica, de várias naturezas. 

Segundo Lucena Júnior (2002), o primeiro Desenho animado de que se 

tem notícia, denominado Humorous Phases of Funny Faces, foi realizado em 1906 

pelo artista plástico inglês, James Stuart Blackton211. 

No entanto, paralelamente, a cinematografia continuou evoluindo na 

busca da melhor “reprodução da realidade”, pelo menos, sob o ponto de vista do 

autor da obra. 

Embora, na visão de Osório (2004), a Tecnologia no sentido genérico 

não seja algo novo para o ser humano, as diversas Tecnologias que surgiram ao 

longo de sua história o são. Suas características são dinâmicas e evoluem de 

acordo com a necessidade que se apresenta. 

Sob esta percepção, entende-se a causa da busca da fotografia em 

cores, como citado anteriormente, e neste momento, a causa da busca da 

cinematografia em cores. 

 Mesmo depois de alguns anos de evolução da cinematografia, até 

meados da primeira década do século XX, havia passado um tempo razoável desde 

a sua criação, e os resultados cinematográficos continuavam em branco e preto. 

Não fosse a experiência da animação da imagem, que resultaria no Desenho 

Animado, possivelmente a utilização das cores continuaria distante. 

 Segundo Katz (2012), somente em 1906 começaram a surgir filmes 

com alguma sugestão de cores, embora não pudessem ser chamados efetivamente 

de Cinema em Cores, pois as mesmas ainda não retratavam com fidelidade as cores 

das cenas filmadas. 

 Tratava-se de um processo em duas cores, desenvolvido na Inglaterra, 

promovido em 1908 pela Charles Urban Trading Company, uma companhia 

cinematográfica britânica, fundada em 1903, com o objetivo inicial de produções 

educativas e científicas. 

                                            
211 Blackton, James Stuart. Cineasta e animador de imagens inglês, nasceu em Shefield, no ano de 
1875 e faleceu na Califórnia, EUA, em 1941. Foi um dos pioneiros da criação de filmes de desenho 
animado. 
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 Este processo de “bicoloração”, conhecido por Kinemacolor, foi usado 

em uma série de filmes até meados de 1914 e consistia de uma alternância de 

fotogramas212 em branco e preto dotados de uma sensibilidade adequada, que 

giravam a uma rapidez aproximada de 32 imagens por segundo, por meio de um 

filtro girante, com regiões alternantes de verde e vermelho. O filme, depois de 

revelado, era projetado por meio do mesmo filtro, com o verde e vermelho 

alternados na mesma rapidez. A percepção da cor era obtida pela “persistência” da 

imagem na retina, devido à combinação dos fotogramas alternantes, verde e 

vermelho. 

 Na figura 124 tem-se uma cena de um filme produzido com o processo 

Kinemacolor, na qual se pode ver a variação entre o verde e o vermelho. 

 

 

 

 

 

 Entretanto, convém reiterar que a experiência da cor na evolução da 

fotografia também foi difícil, passando pela coloração com pigmentos, como foi 

explicitado anteriormente e que somente após os conceitos físicos introduzidos por 

Maxwell obteve-se o resultado esperado ou, pelo menos, o mais próximo do 

esperado. 

 Cook (1990) lembra que os princípios sobre os quais se baseou a 

fotografia em cores foram os propostos em 1855, por Maxwell, apresentados em 

                                            
212 Fotograma: Denomina-se fotograma cada uma das imagens ou cenas registradas na película 
cinematográfica. Durante a projeção, essas imagens se deslocam com uma rapidez adequada, para 
que se tenha a percepção de movimento dos objetos ou personagens. 

Figura 124 – cena de um filme em Kinemacolor 
 

Imagem disponibilizada livremente em 
     http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kinemacolor1.jpg 
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1861, na Real Sociedade Britânica, e que foram retomados na Cinematografia. 

Naquela época já era do conhecimento de muitos que a luz compreende um largo 

espectro, dentro de um espectro maior, que é o das ondas eletromagnéticas e que 

os diversos comprimentos de onda referentes às diversas cores que a luz pode 

proporcionar são percebidos depois de uma absorção de parte delas e da reflexão 

de outra parte. E, então, conforme citado na página 207, Maxwell descobriu que 

todas as cores naturais deste largo espectro podem ser reproduzidas a partir de uma 

combinação aditiva (síntese aditiva), das três cores (luz), denominadas Primárias, o 

vermelho, o verde e o azul.  

E, neste ponto fixou-se o maior problema, pois a dificuldade de se obter 

uma reprodução em cores não estava no desconhecimento de uma fundamentação 

teórica, mas, técnica, uma vez que a limitação estava nos filmes, que eram sensíveis 

apenas às cores que iam do azul ao verde, faltando, portanto, o vermelho. Isto só 

melhorou após o avanço das emulsões, que permitiram uma sensibilidade a todo o 

espectro da Luz. 

 Assim, diante desta limitação, optou-se inicialmente pela coloração 

manual, como foi dito anteriormente, de modo semelhante ao que ocorreu com a 

fotografia, com o emprego de corantes a base de anilina213. 

 A busca por melhores resultados, que pudessem levar a produtos mais 

próximos do desejado, fez com que houvesse combinações de técnicas conhecidas, 

podendo-se, deste modo, desenvolver um processo mais eficaz, tanto sob o ponto 

de vista de uma melhor qualidade, quanto econômico. 

 Cook (1990) e Katz (2012) ratificam esta afirmação com o processo 

conhecido por Pathéchrome. Nome alusivo aos irmãos Pathé214, que desde meados 

                                            
213 Anilina: Composto orgânico líquido, na temperatura ambiente, quase incolor, que é utilizado, 
dentre outras possibilidades, na produção de corantes, observando-se no entanto, que a cor advém 
do pigmento utilizado. Assim, o corante não é a anilina pura, mas o produto final: anilina + pigmento. 
A anilina pode ser obtida a partir da combinação de ácido nítrico e ácido sulfúrico, como também com 
fenol e amônia.  
214 Pathé (irmãos): Charles, Émile, Théophile e Josephine Pathé, foram quatro irmãos franceses que 
marcaram época na indústria cinematográfica na primeira metade do século XX, como detentores de 
uma das maiores empresas do gênero no mundo. Especialmente Charles, nascido em Chevry-
Cossigny, no ano de 1883, falecido em Monte Carlo, Mônaco, no ano de 1957 e Emile Pathé, nascido 
na cidade de Paris em 1860, e falecido em Pau, no ano de 1937, tiveram grande importância no 
desenvolvimento de técnicas de produção de filmes coloridos, sobretudo, pelo desenvolvimento do 
Processo conhecido por Pathéchrome. 
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da primeira década do século XX, desenvolveram uma forma de coloração de filmes 

em série. 

 O processo desenvolvido pelos irmãos Pathé utilizava uma impressão 

original do filme, que seria seccionado por meio de um pantógrafo nas regiões 

adequadas à produção de matrizes com possibilidade de distinguir até seis cores 

diferentes. Estas matrizes, que podem ser entendidas como “mascaras”, eram 

utilizadas numa máquina onde se daria a coloração, com rolos de veludo embebidos 

do corante utilizado. 

 Depois de uma cuidadosa produção, estas “máscaras” eram 

sobrepostas ao filme que se desejava colorir, fazendo-se deslizar o conjunto a razão 

de 60 pés por minuto, o correspondente a 18 m/min. E o processo se repetia para 

cada série de máscaras, correspondentes a cada uma das diversas cores. 

 Cook (1990) destaca que, no ano de 1910, os irmãos Pathé tinham 

cerca de 400 mulheres empregadas neste trabalho e que o Pathéchrome foi muito 

utilizado até a década de 1930. 

 Outro processo, considerado complementar, chamado por Konigsberg 

(1993) de toning, que pode ser traduzido como tonalizador, caracterizou-se pela 

substituição das partículas de prata do filme por sais metálicos, conhecidos por 

corantes tonalizadores. Esta troca proporcionou um efeito cromático, no qual as 

partes escuras da imagem são substituídas por outra cor, por exemplo, branco e 

azul, em vez de branco e preto. O corante e o tonalizador, em alguns casos, eram 

aplicados juntos. 

 Além destes, outros processos resultantes de combinações dos 

anteriores ou com algumas poucas diferenças, continuaram surgindo, entretanto, em 

nenhuma das citações se viu algo revolucionário. 

 Cook (1990) cita que um novo processo, que pode ser considerado 

inovador, é o apresentado pela empresa norte-americana, Eastman Kodak 

Company, em 1929. 

 A Kodak, como ficou conhecida popularmente, introduziu um sistema 

próprio, que o denominou Sonochrome, cuja característica diferencial era o de tratar-

se de uma película, ou filme, colorido em dezessete diferentes cores ou tonalidades, 

dentre as quais, “pêssego”, “inferno”, “chama de vela”, “luz do sol”, “névoa púrpura”, 
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“luz do fogo”, “azul”, “noturno”, “esverdeado”, “verde água”, “capricho”, “flor de lis”, 

“rosa dourado” e “prata”, em tom neutro, para impedir que a tela de projeção ficasse 

excessivamente clara, quando se projetasse uma cena em branco e preto. 

 Apesar disto, a embebição e a tonalização continuaram sendo 

utilizados, como nos casos de alguns filmes norte-americanos, que foram “tratados” 

com este processo para sugerir fotografia em sépia215 ou uma “foto envelhecida”, 

como se conhece popularmente. 

 A busca de novas técnicas, porém, não parava e um fato registrado é o 

de que, com o avanço da cinematografia em cores, a qualidade da fotografia em 

cores também melhorou, pois, como mencionado anteriormente, os conceitos físicos 

e químicos que embasam tanto a obtenção da imagem numa fotografia, quanto na 

cinematografia, são os mesmos. 

 Slide (1990) menciona que, mesmo antes do processo Sonochrome, a 

própria Kodak laçara, na segunda metade da década de 1910, uma então nova 

técnica de coloração de filmes, sem sucesso comercial, conhecida por Kodachrome, 

que consistia basicamente na fixação da imagem no filme com dupla emulsão, 

sensível ao verde e ao vermelho, distintamente. 

 No início dos anos 1920, desenvolveu-se um novo sistema de 

coloração de filmes, conhecido por Sistema Technicolor, uma marca pertencente a 

outra importante empresa de material cinematográfico, a Technicolor Motion Picture 

Corporation que, depois do sistema britânico, Kinemacolor, foi o mais utilizado, 

chegando até os anos 1950. 

 O sistema Technicolor baseava-se no princípio físico da refração da 

luz, obtido por meio da utilização de uma câmara adaptada, que continha um prisma, 

convenientemente dimensionado e ajustado, para “separar” e fazer incidir as ondas 

luminosas, na faixa do verde e do vermelho, separadamente sobre dois distintos 

filmes negativos em branco e preto. Desses negativos se obtinham duas impressões 

sobre filmes de espessura igual à metade das convencionais, que reproduziam 

                                            
215 Sépia ou Fotografia em Sépia: Trata-se de um tipo de fotografia com a tonalidade sépia, obtida 
pela presença de enxofre na solução de reagentes químicos, utilizada após a revelação, com o 
objetivo de se obter uma cópia mais resistente e duradoura. Este processo é, portanto, de natureza 
química e é conhecido por Viragem. Este tipo de fotografia é popularmente conhecido por Fotografia 
Envelhecida. 



234 
 

distintamente o vermelho e o verde. Estes filmes eram então sobrepostos, 

compondo-se um único filme. 

 O sistema foi ainda aperfeiçoado, com a integração da técnica da 

embebição de corante, citada anteriormente, permitindo-se a passagem dos 

corantes entre as matrizes, também com a obtenção de um único filme. Com isto 

evitar-se-iam problemas quanto à fixação dos filmes, da prática anterior, e permitir-

se-ia a possibilidade da criação de várias impressões, a partir de um único par de 

matrizes. 

 Slide (1990) acrescenta que, embora extremamente popular, para os 

padrões da época, por ser muito caro, em relação à cinematografia em branco e 

preto, o sistema Technicolor sofreria novas alterações. Desenvolveu-se um processo 

que envolveria as três cores primárias, baseado num separador dicroico, com a 

utilização de dois prismas de reflexão total (prisma de 45o), dispostos na forma de 

um paralelepípedo. A luz que atravessa a lente incide numa das faces de um dos 

prismas e é por eles refratada separadamente, nas três cores primárias, incidindo 

distintamente em três negativos em branco e preto, que são “velados”, 

respectivamente, pelo vermelho, verde e azul. 

 Os três negativos eram revelados e impressos sobre matrizes de 

gelatina e, depois de branquear-se completamente a imagem, com a retirada da 

prata, resultava uma imagem colorida. A “impressão de recepção”, que consiste de 

um negativo em branco e preto, com uma impressão de cerca de metade da fixação 

verde, era tratada com mordentes216 para os corantes, para favorecer o processo de 

embebição. Com base na síntese subtrativa217, as matrizes de cada faixa são 

cobertas com a respectiva tinta — amarela, ciano e magenta — e cada uma, na 

sequência, sobrepostas sob alta pressão no negativo de recepção, o qual, devido ao 

tratamento de embebição, retém as tintas, que ao todo formaram um espectro de 

cores mais amplo, em comparação aos processos anteriores. 

                                            
216 Mordente: Expressão utilizada na tecnologia química das cores para designar substâncias que são 
associadas ao tingimento, com o objetivo de preservar a durabilidade da cor, mesmo quando 
submetido a umidade ou à exposição excessiva a luz intensa. 
217 Síntese subtrativa: Ao contrário da síntese aditiva das cores, verificada para a cor luz, em que as 
cores consideradas primárias, o verde, vermelho e azul, correspondem à luz emitida pela fonte, na 
síntese subtrativa, as cores primárias são o ciano, o amarelo e o magenta, e correspondem à luz 
refletida pela superfície colorida com elas. As cores primárias na síntese subtrativa são secundárias 
na síntese aditiva, conforme se vê na figura 115 da página 208. 
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 Embora outros processos tenham sido produzidos na mesma época do 

Kinemacolor e do Technicolor, não só na Inglaterra e Estados Unidos, como por 

exemplo, o Agfacolor, na Alemanha, foram esses os que predominaram, sendo os 

mais utilizados em suas respectivas épocas. E o processo Technicolor continuou 

evoluindo, passando pelo sistema monopack, de uma única fita, que foi muito 

utilizado até o final dos anos 1980. 

 Após essa época, tem-se o que pode ser chamado de Processo 

Moderno, produzido por diversos fabricantes, pois, basicamente, é semelhante em 

todos os casos. Este processo consiste de um filme composto de diversas camadas 

que interagem para reproduzir a imagem colorida. No filme negativo colorido, 

existem três principais camadas coloridas, respectivamente destinadas ao registro 

do azul, verde e vermelho, cada uma composta por duas camadas distintas que 

contêm cristais de haleto de prata e acopladores cromogênicos218. 

A partir dos anos 1990 começou uma nova era da Cinematografia, com 

o surgimento da tecnologia digital. 

 

4.3 – AS IMAGENS DIGITAIS  

 

Albers (2009), em seu livro A Interação da Cor, salienta que “desde a 

descoberta da fotografia e, em particular, desde o desenvolvimento dos processos 

fotomecânicos de reprodução, o ser humano ficou cada vez mais exposto a imagens 

provenientes do mundo inteiro”. 

Como citado anteriormente, deixar registrado algum acontecimento 

ligado à vida, ou ao seu cotidiano, parece ter sido intenção da humanidade desde os 

seus primórdios. E, a partir do momento em que se conseguiu alguma forma de 

poder fazê-lo, ocorreu sua motivação. 

No presente trabalho mostra-se que tais registros não se restringiram 

apenas à comunicação oral, produção e reprodução de figuras, com desenhos 

                                            
218 Acopladores cromogênicos: Materiais utilizados em processos fotográficos, resultantes de uma 
reação química ocorrida entre duas substâncias, que dá origem a uma cor. Podem ser agregados na 
emulsão ou nos banhos de revelação. São incolores e reagem com os produtos químicos resultantes 
da revelação dos sais de prata, formando cor na proporção da quantidade de prata revelada.  
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simples ou pinturas mais requintadas, mas também por meio da fotografia e da 

cinematografia. E, ultrapassando-se toda a história da humanidade, chegando-se até 

os dias atuais, verificou-se que foram muitos os motivos e objetivos para se fazer 

registros de diversos acontecimentos ocorridos. 

Com o desenvolvimento do Eletromagnetismo, da Física Atômica e 

Nuclear, com os conhecimentos mais aprofundados da estrutura da matéria e de 

várias maneiras de se obter formas alternativas de obtenção de energia, surgiu o 

ramo técnico-científico mais importante do século XX, a Eletrônica. 

O desenvolvimento da Eletrônica envolveu praticamente todas as áreas 

do conhecimento, seja para obter tais conhecimentos, seja para praticá-los. E, desse 

novo ramo da Física, pôde-se aprimorar o Rádio, desenvolver a Televisão, o 

Computador Eletrônico e as câmeras e filmadoras eletrônicas, popularmente 

denominadas Câmeras e Filmadoras Digitais, devido à forma de obtenção de 

imagens, por meio de seu uso. 

Depois da Pintura, da Fotografia e da Cinematografia convencional, 

discorridas anteriormente, chegou-se às Imagens Digitais e ao denominado 

Processamento de Imagem, considerado por Santos (2010) como uma “nova 

ciência”. 

Essa “nova ciência” é largamente utilizada tanto nas Artes, como em 

diversas outras ciências, objetivando-se a “melhora” de imagens, tornando-as 

passíveis de alterações, seja por um observador interessado numa certa imagem, 

quanto por um processo automático de análise, por meio de um computador. 

Segundo Santos (2010), o Processamento de Imagem começou como 

ciência com a possibilidade de se tratar, com o uso de um computador, imagens, 

denominadas Imagens Digitais, na forma de conjuntos de pequeníssimas outras 

imagens, quantificados em unidades de medida padrão. 

Primeiramente tem-se a captura e obtenção da imagem, que é feita 

com a utilização de scanners, câmeras digitais ou câmeras convencionais 

(analógicas) ligadas ao computador através de circuitos eletrônicos específicos 

conhecidos por placas digitalizadoras. O scanner e a câmera digital possuem 



237 
 

sensores capazes de captar a luz emitida ou refletida pelos objetos, decompondo-a 

de acordo com a Síntese Aditiva de Cores. Depois, vem o Processamento, 

propriamente dito. 

 Para se entender o que é o Processamento das imagens denominadas 

digitais, convém retomar alguns conceitos que, embora façam parte do cotidiano 

moderno, nem sempre são assimilados em sua plenitude. Com isto, é possível que 

determinadas explicações possam não ser satisfatoriamente entendidas. 

 Primeiramente, retoma-se o conceito de Imagem. 

 Ao longo de todo o trabalho mencionou-se por diversas vezes o termo 

Imagem, esperando-se que em todos os casos tenha sido plenamente entendido. 

Todavia, talvez mais que nos outros casos, falando-se de Imagens Digitais, esse 

termo deve ser entendido da forma mais abrangente possível. 

 Particularmente no que diz respeito à visão humana, pode-se dizer que 

Imagem é uma área definida num certo contorno, com todas as cores possíveis de 

serem nela encontradas, lembrando-se que as cores percebidas dependem não 

somente do objeto visualizado, mas também do observador. 

 Outro conceito é o de Computador. 

 Em seus primórdios, apesar de não passar de uma história superior a 

quatro séculos, o computador era a rigor uma máquina de calcular, semelhante à 

desenvolvida por Blaise Pascal219, em meados do século XVII, considerada por 

diversos autores como a primeira máquina de calcular da história, conhecida por La 

Pasqueline (a pascalina). 

 Apesar do significativo progresso, em termos mecânicos, seu conceito 

original não mudou até o desenvolvimento dos primeiros computadores eletrônicos. 

 Como no caso de outros inventos revolucionários, a literatura é muito 

controvertida no que diz respeito ao pioneirismo, mas dentro do objetivo do presente 

trabalho, o mais importante é o próprio conceito, válido para todos os possíveis 

“primeiro computador eletrônico”. 

                                            
219 Pascal, Blaise. Físico, matemático, filósofo e teólogo, nascido numa pequena cidade do centro da 
França, chamada Clermond Ferrand, em 1623, faleceu em Paris, no ano de 1662. Dentre diversos 
trabalhos marcantes, destacam-se os que se tornaram os precursores da Teoria da Probabilidade, Na 
Matemática e os de Hidrostática e Hidrodinâmica na Física. Foi também o inventor da considerada 
primeira máquina de calcular da história, La Pasqueline. 
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 Pode-se entender o Computador Eletrônico como sendo um dispositivo 

constituído de um conjunto de circuitos e componentes eletrônicos, adequadamente 

associados, compondo um sistema principal, conhecido por CPU - Central 

Processing Unit (unidade de processamento central), ou simplesmente Processador. 

 Não obstante a denominação Computador, originária do Inglês, 

Computer, este dispositivo vai muito além de uma simples “máquina de computar”, 

ou “calcular”, pois atualmente tem a capacidade de processar dados que 

contemplam as diversas áreas do conhecimento e uma das mais interessantes e 

que diz respeito especificamente ao presente trabalho é o processamento de 

imagens e, em especial, de cores. 

 

4.3.1 – O Processamento de Imagens – a Fotografia e a Cinematografia 

Digital. 

 

 O Processamento de Imagens é desenvolvido após obter-se a 

formação da imagem do objeto ou, de forma mais abrangente, da cena que se 

deseja registrar e posteriormente reproduzir. Essa formação da imagem ocorre após 

a chamada captura, que pode ser feita de diferentes formas. 

A forma que pode ser entendida como “primitiva” se dá a partir do uso 

de câmeras fotográficas ou cinematográficas convencionais, conhecidas por 

analógicas, cujos resultados obtidos em seus filmes são sujeitos posteriormente a 

um processo de digitalização. 

No entanto esse caminho atualmente é pouco utilizado, pois há alguns 

anos já existem as câmeras fotográficas e câmeras cinematográficas digitais, onde 

as informações da imagem a ser obtida são registradas num cartão de “memória”, do 

qual serão enviadas para o Computador ou, mais especificamente para o 

Processador. 

Outra forma de captura de imagens é feita com o uso de um dispositivo 

denominado Scanner ou Digitalizador. E também é possível capturar imagens 

armazenadas, diretamente de um processador, ou de páginas da Internet, por 

exemplo. 
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No todo, o fato relevante é o de que o Processamento de uma Imagem 

só ocorre após sua captura. 

Deste modo, após a captura, o conceito de Imagem, para o 

computador, pode ser assimilado como um conjunto de sinais (pulsos elétricos) que 

produzem uma matriz binária, no caso uma matriz bidimensional. Para se produzir 

essa matriz o computador divide a área que identifica a imagem em secções 

retangulares chamadas Pixel (picture element) e a cada um desses Pixels é 

associado um número que identifica a cor. A divisão em Pixels é chamada 

"amostragem espacial", enquanto que a atribuição da cor é chamada "quantização 

da cor". 

 As imagens digitais são caracterizadas sob três aspectos: Resolução, 

Cor e Formato. 

 A Resolução da Imagem consiste na relação entre as dimensões e sua 

qualidade de visão. Essa se refere ao número de pixels utilizados para representar 

uma imagem e sua medida em dpi (dots per inch), pontos por polegada, medida 

segundo a qual cada polegada é dividida numa unidade padrão, ou em ppi (pixel per 

inch), pixels por polegada.  

Com relação à cor, devem-se considerar dois aspectos: a Intensidade 

de Cor e o Método da Cor.  

A Intensidade de Cor refere-se à quantidade de cores que podem ser 

representadas de acordo com o número de combinações possíveis de Bits220 num 

Pixel, sendo medida, portanto, em Bits. Por exemplo, 1 Bit permite a reprodução de 

dois tons; 2 Bits, de quatro tons; 3 Bits, de oito tons e, assim sucessivamente, até 

passar para as medidas padrão de 8 Bits, para 256 tons; 16 Bits para 65 536 

tonalidades; 24 Bits, para   16 777 216 tonalidades.  

 O Método da Cor é a forma de representação da Imagem em Cores e o 

utilizado para as Imagens Digitais é o já citado Sistema Aditivo de Cores, que 

combina as variações do vermelho, verde e azul, para formar a Luz Branca. E este é 

o método utilizado para Televisores, Monitores de Computadores e nos Filmes para 

Fotografia e Cinematografia.  

                                            
220 Bit / Byte: É a menor unidade de medida para informações armazenadas na memória de um 
computador eletrônico. Pode assumir somente o valor 0 ou 1, segundo a denominação de um sistema 
matemático binário. Um Byte é um múltiplo que corresponde a 8 Bits.  
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A partir da captura da imagem tem-se o armazenamento, que consiste 

na codificação imagem-arquivo realizada num formato compactado denominado 

“lossy data compression” (compressão / compactação de dados com perdas), como 

o JPEG – Joint Photographic Experts Group, ou num dos formatos não 

compactados, como o BMP – Windows bitmap, TIFF – Tagged Image File Format ou 

GIF – Graphics Interchange Format. 

A relação entre a compactação e a qualidade da imagem, somente 

para os formatos “lossy”, é o que determina a dimensão total da imagem. 

Atualmente, para a Web, em particular, são utilizados três modelos na produção de 

imagens: GIF, JPEG e PNG - Portable Network Graphics.  

Utilizando-se estas formas, obtêm-se imagens compactadas de acordo 

com a necessidade ou opção, permitindo a redução de seu tempo de carregamento.  

É importante saber escolher o formato de compactação para cada um 

dos tipos de imagens, pois, uma escolha não adequada implicará na exibição 

incorreta da imagem ou com um número de Bytes diferente do desejado. Na figura 

125 mostra-se uma fotografia obtida por uma câmera digital, em alta resolução, o 

que significa um tempo de carregamento elevado. Seu arquivo ocupa cerca de 4 MB 

(megabyte), ou quatro milhões de bytes. 

 

 

 

Figura 125 – Imagem digital em alta resolução – 4MB 

                         do autor - 2012 
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Destaca-se, porém, que as imagens digitais não são necessariamente 

coloridas. Existem imagens digitais em tons de cinza, ou em branco e preto, como 

se diz na linguagem fotográfica e cinematográfica. 

Freeman (2006) cita que cada um dos três canais que compõem uma 

imagem digital, os três segmentos primários da síntese aditiva — vermelho, verde e 

azul (RGB – red, green, blue – em inglês) — apresenta uma tonalidade distinta em 

“branco e preto”, como se vê na figura 126. Todavia, o que ocorreu nesse caso é o 

efeito inverso do verificado na evolução da fotografia e da cinematografia 

convencionais. Nesse caso a imagem em branco e preto evoluiu para a imagem em 

cores. No caso da Imagem digital, a imagem em cores “evoluiu” para a imagem em 

branco e preto. 

 

          

 

 

 Outro fato importante no processo de obtenção de imagens digitais diz 

respeito especificamente à Cinematografia, pois, nesse caso, não se pode pensar 

apenas na captação, processamento e registro da imagem no computador, mas 

também na projeção desta imagem. 

Conforme cita De Luca (2009), deve-se lembrar de que, apesar da 

película cinematográfica desenvolvida pela Kodak ter sido utilizada por mais de um 

século, com suas diversas alterações, ela não podia mais ser utilizada no contexto 

das imagens digitais. 

Figura 126 – Imagem digital em cores e em branco e preto 
do autor - 2012 
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Por isso, a partir dos anos 1980 iniciou-se um processo de digitalização 

de imagens originalmente desenvolvidas em filmes 35 mm, para depois serem 

exibidas por meio de equipamentos eletrônicos. 

Segundo De Luca (2009), a partir de 1990, os sistemas mais eficazes 

para esse caso, e mais utilizados, foram o DLP – Digital Light Processing e o  SXRD 

– Silicon X-Tal Reflexive Display. Mas, a partir do final do século XX e início do 

século XXI, passaram a existir inúmeras soluções para a exibição digital, com o 

desenvolvimento de equipamentos especiais, como os mais simples, conhecidos por 

Datashow, e os mais sofisticados para grandes salas de exibição, a exemplo de 

cinemas, teatros e salões de shows de música, etc. 

A combinação da iluminação ambiente com imagens reproduzidas a 

partir de processos digitais é também muito utilizada, como é o caso de certas 

exibições e exposições artísticas. 
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CONCLUSÃO 

 

 O estudo das Artes e o das Ciências, desenvolvido pelo Homem, leva a 

resultados que certamente não podem ser considerados verdades absolutas ou 

perenes, devido a diversas circunstâncias e paradigmas que os acompanham. No 

entanto, também é certo que estes resultados passam a ser as verdades aceitas 

diante dos argumentos disponíveis até o instante em que são obtidos. As verdades 

colocadas pelas ciências são sempre passíveis de mudanças. 

A responsabilidade dos legados das Artes e das Ciências deixados 

pelas diversas gerações de grupos sociais, ao longo da história, é da própria 

Humanidade que, devido a necessidades ou simples curiosidade, as desenvolveu de 

acordo com as percepções que teve acerca dos mais diferentes fenômenos que 

ocorrem no Universo do qual é integrante. 

Considerando determinada Arte ou uma das Ciências hoje 

consagradas, deve-se entender que tanto uma quanto a outra poderiam ter-se 

desenvolvido de forma diferente, se os encaminhamentos dados às práticas e 

estudos tivessem sido outros. E isso não significa necessariamente que a 

Humanidade estaria hoje numa situação melhor ou pior, em relação à situação atual. 

Particularmente no que diz respeito às Artes que dependem do 

conceito de Cor e das Ciências denominadas Ciências da Natureza, os estudos e 

práticas desenvolvidas levaram aos modelos hoje considerados verdadeiros. 

Modelos estes que também evoluíram, passando tanto por mudanças contundentes, 

como às vezes, apenas por alguns “pequenos ajustes”. Mas, que estão sempre 

sujeitos a novas mudanças. 

Especificamente no que diz respeito à Cor, sob o ponto de vista 

artístico, durante muito tempo não se privilegiaram conceitos, mas apenas o 

desenvolvimento de técnicas que poderiam levar a uma reprodução das cores 

percebidas pelo homem, por meio do órgão do sentido da Visão. 

De mesmo modo, no que diz respeito à Cor, sob o ponto de vista 

científico. Também durante certo tempo o homem não privilegiou seu conceito. 

Entretanto, neste caso a justificativa não estaria na simples satisfação de “ter 

reproduzido a Natureza” conforme a percebia, como ocorreu nas Artes, mas pelo 
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fato de que o próprio estudo dela, ou de qualquer outro fenômeno da Natureza, eram 

explicados pelo Senso Comum e não por uma conclusão a partir de certo Método. 

Combinando-se estas duas concepções numa única realidade, 

portanto, a Cor analisada na Arte sob um conceito científico, verifica-se que o ponto 

de partida é a Percepção da Cor, e isto se deve a fatores fisiológicos. 

Verifica-se que a Cor participa da construção simbólica perceptiva de 

todas as pessoas possuidoras do Sentido da Visão, entretanto nem sempre são as 

mesmas percepções, pois as construções dos modelos de percepção são 

particulares para cada indivíduo. Duas pessoas distintas podem afirmar entre si que 

identificam a mesma cor, mas não podem garantir que sejam percebidas da mesma 

forma. 

A percepção das cores depende de diversos fatores, intrínsecos e 

extrínsecos ao ser humano. Intrínsecos, porque dependem das condições de visão 

do observador, se o mesmo possui alguma deficiência como, por exemplo, uma 

irregularidade funcional neurológica ou se possui características específicas a ele. E 

extrínsecos, porque depende, por exemplo, das condições ambientais, como o tipo e 

condições de iluminação e temperatura. 

Portanto, partindo-se de uma análise científica para a percepção das 

cores, pode-se entender as diferentes formas que o homem utilizou e utiliza as cores 

em seu dia-a-dia. 

Não se descartam simplesmente as experiências vividas pela 

humanidade ao longo de sua existência, sobretudo, porque, mesmo sendo por 

tentativa e erro, é inegável que, pelo menos sob o ponto de vista técnico houve 

significativa evolução no processo de reprodução de cores. 

O trabalho mostrou que a cor não é utilizada somente por um capricho 

pessoal do sujeito que a reproduz, mas pode ser utilizada como uma informação ou 

como Linguagem, por exemplo. Na realidade, as possibilidades do uso da cor são 

inúmeras.  

Os diversos registros existentes, obtidos na literatura ou pelas 

pesquisas de campo mostram também a fundamentação da tese de que sempre que 

o homem enunciou e assimilou um conceito que dizia respeito a um determinado 

fenômeno da Natureza, houve progresso no desenvolvimento das técnicas. 
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O progresso das técnicas utilizadas na aplicação das cores levou ao 

estudo acerca da Natureza da Cor, culminando com o desenvolvimento da Óptica, 

um dos ramos da Física. 

O progresso das Ciências da Natureza, em especial a Física, 

possibilitou o avanço de técnicas artísticas que levaram o ser humano desde a 

Pintura Rupestre até a Imagem Digital. 

Se incialmente partiu-se do conceito de Cor Pigmento, mesmo sem 

embasamento teórico, foi porque esse se mostrou mais assimilável que qualquer 

outro que poderia ocorrer, como o conceito de Cor Luz, que somente iria surgir após 

milhares de anos. Imitar ou reproduzir a Natureza utilizando uma forma de obtenção 

de cor foi um dos objetivos do homem ao longo de sua existência. 

A pesquisa mostrou que mesmo sem uma interação explícita, as Artes 

nunca prescindiram das Ciências, ainda que em seus estágios supostamente 

embrionários. 

Mostrou-se também no trabalho que, embora os conceitos de Arte e de 

Ciência tenham se alterado, à medida que ambas foram se diversificando, isto não 

impediu que houvesse uma interação implícita entre elas. Para esta interpretação 

não se deve manter o rigor que alguns pesquisadores tentam impor quanto a esses 

conceitos, mas deve-se observar a comutação de conhecimento que existe entre o 

Artista e o Cientista. 

Cor Luz e Cor Pigmento são concepções que permanecem distintas 

sob o ponto de vista técnico, pois são modelos distintos de utilização das cores. No 

entanto se combinam e, em última instância, resultam numa única percepção para o 

ser humano, a percepção da cor. 

O presente trabalho exprime a necessidade da reciprocidade de 

conceitos entre diversas áreas do conhecimento, e enaltece em particular a 

reciprocidade das Artes e da Física.  

Pinturas rupestres, afrescos, vitrais, sombras, fotografia, 

cinematografia, fotoluminescência, imagens digitais, dentre outras, são diversas 

formas de se apresentar a Arte com o uso das cores. Mas, sem os conceitos físicos, 

mesmo que de forma implícita, tais formas seriam no mínimo limitadas. 
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A Arte que envolve cores, desde os seus primeiros registros, sempre 

dependeu de conceitos físicos, mesmo não sendo identificados como tal, por parte 

do artista. Porém, hoje há um reconhecimento explícito deste fato. 

Toda Arte elaborada atualmente, que envolve cores, não fica presa 

somente a modelos técnicos, desenvolvidos empiricamente, embora o empirismo 

não seja descartado. Mas, na maioria dos casos os modernos modelos utilizados 

pelo artista possuem uma fundamentação teórica, de cunho científico muito 

abrangente. E a Física, especialmente pelo seu desenvolvimento na Óptica e na 

Eletrônica participa diretamente desta realidade. 
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C977c  Curcio, Italo Francisco. 

                   Cor luz - Cor pigmento: a física e as artes / Italo 

Francisco Curcio – 2013. 

                   252 f. ; 30 cm 

 

                   Tese (Doutorado em Educação, Arte e História da 

Cultura) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 

2013. 
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