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resumo 

Esta investigação pretende compreender o processo dia-

lógico entre o corpo e a cor durante a prática da pintura, abor-

dando o sistema de organização e processo interpretativo da 

Perceção Visual e da Perceção Dermo-Ótica (DOP). Procura 

avaliar como a relação do corpo com a cor pode envolver aspe-

tos que vão além das def inições preexistentes assentes, sobre-

tudo, na perceção visual. A pesquisa assenta na realização de 

um laboratório, intitulado Lab Color Sense (LcS), idealizado pela 

investigadora na sequência da investigação prévia levada a cabo 

no contexto de atelier. 

LcS formula-se a partir da experiência pessoal resultante 

da realização da série de pinturas “Color Sense”, dando origem 

a um laboratório experimental onde, além da análise do trabalho 

desenvolvido pela autora, alunos de pintura da FBAUP e investi-

gadores na área da Educação Artística estiveram envolvidos. 

Metodologicamente, em LcS, os participantes foram convidados 

a analisar a sua perceção cognitiva durante o contacto com dife-

rentes cores no contexto de prática da pintura, promovendo uma 

ref lexão sobre o impacto da cor no corpo, para além da perce-

ção visual e de ref letir sobre a sua essência, de a questionar e 

de explorar as suas dialéticas com o corpo. 

 

Palavras-chave: cor, corpo humano, pintura, educação 

cognitiva, perceção dermo-ótica. 
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abstract 

This research intends to understand the dialogical process 

between body and color during the practice of  painting, ap-

proaching the system of  organization and interpretative process 

of  Visual Perception and Dermo-Optical Perception (DOP). It 

seeks to assess how the relationship of  the body to color can 

involve aspects that go beyond pre-existing def initions based, 

above all, on visual perception. The research is based on the 

creation of  a laboratory, called Lab Color Sense (LcS), created 

by the researcher following the previous research carried out in 

the studio context. 

LcS is based on personal experience resulting f rom the 

realization of  the “Color Sense” series of  paintings, giving rise to 

an experimental laboratory where, besides analyzing the work 

developed by the author, FBAUP painting students and re-

searchers in the Arts Education were involved. Methodologically, 

in LcS, participants were invited to analyze their cognitive per-

ception during contact with dif ferent colors in the context of  paint-

ing practice, promoting a ref lection on the impact of  color on the 

body, beyond the visual perception and to ref lect on their ques-

tioning and exploring its dialectics with the body.  

 

Keywords: color, human body, painting, cognitive educa-

tion, dermo-optical perception. 
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“Uma cor é uma matéria e a matéria é como um corpo, 

é emissora precisamente de forças... forças de um cer-

to tipo, podem ser forças eletromagnéticas ou outras. 

Tal como o caos e a matéria do meu cérebro por exem-

plo, para falar só do cérebro, é um emissor de forças 

também. Resultado... só isso, que permite uma abertu-

ra sempre da obra, uma abertura para outras forças e 

para conectar forças com outras forças, e no fundo... 

quando Duchamp diz: «É o espectador que faz a obra», 

ele está a referir-se a essa conexão do inconsciente da 

matéria, do inconsciente da emissão. E porquê incons-

ciente? Porque a emissão de partículas de ondas físi-

cas e não físicas do meu corpo, vai a uma velocidade 

que é mais rápida do que eu posso captar, e isso é um 

inconsciente de uma determinada ordem.” 

José Gil, 2014 

 

Gil, José, “O Caos e o Pro-

cesso Criativo”, Conferência 
organizada pelo D.A.D., Aula 
Magna da FBAUP, em 21 de 
fevereiro de 2014, arquivo em 

vídeo do Departamento de 
Arte e Design da FBAUP. 
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Esta investigação surge do processo de análise da mi-

nha prática artística relativa à pintura. As obras que daí advie-

ram foram determinantes para o início deste possível diálogo 

da relação entre o corpo e a cor, durante a prática da pintura. O 

estudo, portanto, desloca a atenção para o corpo, retirando 

dele o sentido de um lugar paralelo no processo artístico, am-

plif icando, assim, o sentido desse lugar. Todos os conceitos e 

preconceitos literários que me acompanharam ao longo de vá-

rios anos no meu trabalho artístico, foram e são alvo de inte-

resse que sempre procurei aprofundar, logo, o assunto escolhi-

do para uma investigação de doutoramento só poderia ser o 

mesmo que me levanta questões através da pintura. Neste 

contexto de investigação, a pintura surge como referente, como 

território de exploração, e é a partir dela que o problema é for-

mulado. Ref iro, desde já, a inevitabilidade do discurso deste 

texto na primeira pessoa, visto ser um projeto que nasce da 

prática artística pessoal, bem como dos propósitos e enqua-

dramentos na qual se insere. 

Colocar a cor em questão e discussão é uma necessida-

de e uma evidência que a transforma e reaf irma e que conf irma 

a sua inesgotabilidade. O que a cor tem para dizer nunca será 

evidente num primeiro momento, só após o seu consumo ime-

diato e ref lexão prolongada através das perceções que a me-

lhor apreendem, é que ela entra na nossa alma verdadeiramen-

te. Poderemos encontrar esta af irmação desenvolvida em “Co-

lour” de David Batchelor1, livro que reúne uma enorme coleção 

de textos do último século e meio, sobre os discursos, ref le-

xões, comentários feitos por artistas, f ilósofos, poetas,  realiza-

dores, músicos, arquitetos, cientistas, entre outros, f izeram sob  

a temática da cor. É através da prática da pintura ref lexiva que 

este trabalho se interessa pelo modo como a mesma se dispo-

nibiliza para a permeabilização de uma linguagem própria da 

cor e como se coloca, ela mesma, num campo intermédio de 

possível interação com o autor.  

A questão central que move este projeto é compreender 

a dinâmica que a cor exerce no ser humano, onde a pintura é 

usada como sujeito gerador de conhecimento. Questões sobre 

o entendimento e os processos inerentes à prática da pintura e 

as suas conceções subjacentes, assumem um papel funda-

mental no foco desta investigação.  

O caráter deste estudo é def inido através dos contextos 

autoral e académico em que a pesquisa foi realizada. O princi-

pal denominador comum é a prática da pintura, na qual os pro-

cessos de experimentação da cor adquirem um papel central. A 

origem da investigação resulta de factos e experiências passa-

das, reconhecendo a pertinência da investigação no âmbito da 

prática artística e pesquisas previamente desenvolvidas. Desta 

formulação prévia, desenvolvem-se as que agora se apresen-

 
1 Batchelor, D., (2008). Colour. London: Whitechapel Gallery, Boston: MIT 

Press. 
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tam, incorporando desta forma o passado e o presente. Este 

processo de pesquisa envolve a articulação de um projeto de 

investigação que é designado por Lab Color Sense e que tem 

as suas origens na prática artística autoral. 

Existe fora de nós um mundo de fenómenos naturais que 

nos compete identif icar e apreender para compreender na inte-

ração com tudo aquilo que constitui o meio envolvente. Este 

está à disposição, mas só ganha existência para nós, enquanto  

sujeitos, quando é reconhecido através da sensação, da perce-

ção da realidade. Este entendimento passará pelos aspetos 

fenomenológicos dos objetos de conhecimento, que mobil izam 

a ação de procurar compreendê-los através da pintura. Mas 

para que esta prática entre em ação é necessária a disponibili-

dade de novos níveis de conhecimento que englobem os ante-

riores, os diversif iquem e transformem, tendo em vista que, 

através da ação, o pintor transforma-se em sujeito epistémico, 

aquele que produz simultaneamente uma pintura e conheci-

mento. Segundo Ferreira, “(…) a pintura é uma realidade in-

questionável, passível de materializar um corpus de conheci-

mento, de investigação de produção.” (2017, p.21)2  

A pintura pensa-se a si mesma no momento real de pro-

dução. É através do fazer, da vivência do atelier e do confronto  

com a pintura que é produzido, neste caso, o objeto artístico; 

um processo que resulta de um ciclo de pensamento, ação, 

experimentação e aprendizagem. Em continuidade, a escrita 

acrescenta, prolonga e incute a ref lexão própria desta prática. 

Falar e escrever sobre a cor é, na verdade, uma necessidade e 

uma exigência que a própria cor reivindica para si mesma e 

para os seus campos de atuação, como a pintura.  

O projeto de investigação não se realizaria sem a exis-

tência e a importância da pintura, mas esta também recebe o 

projeto como modo de se enquadrar numa unidade coesa entre 

ref lexão e ação, constituindo-se, a meu ver, o trabalho de dou-

toramento como sendo também um projeto artístico. A pintura, 

enquanto território de exploração, fornece as pistas e levanta 

as questões, e é a partir desta constatação que se def inem as 

principais áreas temáticas da pesquisa: a cor, a pintura e o ser 

humano. Em última instância, o projeto pretende constituir-se 

como um contributo para o entendimento do lugar onde a cor, a 

pintura e o ser humano se encontram. Por estas razões, a cor é 

o elemento paradigmático, a experiência da cor em si será o 

elo de ligação entre a pintura e o pintor. Interessa explorar, ex-

perimentar e analisar o papel das relações cromáticas que a 

cor, durante a prática da pintura, produz no corpo humano. Es-

te trabalho é sobre a cor, não enquanto tema propenso a múlti-

plas abordagens, mas sim sobre a cor associada ao processo 

simbiótico da pintura e do corpo humano. 

 
2 Ferreira, A. Quadros (2017). Pensar o Fazer da Pintura. Porto: Edições 

Afrontamento. 
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A cor é uma característica da perceção visual, descrita 

através de categorias variáveis no espectro visível, tais como: 

vermelho, laranja, amarelo, verde, azul ou violeta. Estas varia-

ções cromáticas ou comprimentos de onda ref letidos pelos 

pigmentos dos objetos, por norma, têm associadas conotações 

relacionadas com a f isiologia e simbologia da cor. Um dos 

exemplos mais comum dos resultados da cor no corpo humano  

é o vermelho, conotado como cor quente, estimulante, dinâmi-

ca, a que mais exerce impacto emocional. Temos como exem-

plo oposto o azul, comummente designada como cor f ria, cal-

mante, que não exprime movimento, a cor da harmonia e do 

equilíbrio. Estes são apenas dois exemplos de dados atribuídos 

como imutáveis e geralmente aceites, que podem ser encon-

trados em qualquer livro ou sistema de informação que faça 

referência às características e efeitos da cor na perceção vi-

sual, como são exemplo de algumas das obras de referência: 

“Da Cor à Cor Inexistente” de Israel Pedrosa, “ Do Espiritual na 

Arte” de Wassily Kandinsky, “Arte e Perceção Visual” de Rudolf  

Arnheim, “Psicologia da Cor” de Eva Heller, “The Art Of  Color” 

de Johannes Itten, muito presentes ainda no meio do ensino 

artístico. 

Assim sendo, e após estudos de artigos efetuados sobre 

as investigações feitas até à data sobre a perceção dermo-ótica 

ou DOP, este tipo de perceção tornou-se numa ferramenta fun-

damental neste projeto, contribuindo para um estudo mais 

completo da cor. Será através dos termorrecetores situados na 

epiderme, que o corpo humano terá acesso a diferentes sensa-

ções, que poderão implicar novas emoções, nomeadamente, 

relativas à cor. 

O foco do trabalho é, desta forma, o cruzamento entre a 

cor, a pintura e o corpo humano, através das perceções visual 

e dermo-ótica, conteúdos essenciais para a criação do Lab Co -

lor Sense que, por sua vez, pretende colocar em evidência a 

permeabilidade das questões cognitivas ligadas à cor. Este 

entendimento é fundamental no contexto do projeto para a p ro -

dução de conhecimento, na medida em que, efetivamente, não 

se pretende usar os termos interpretativos para a caracteriza-

ção da cor, embora possa promover abordagens inesperadas e 

inovadoras. Este trabalho encontra na pintura um meio de ex-

celência para abordar a cor de uma perspetiva diferente. Em 

última instância, o objeto de estudo é a ref lexão sobre experi-

ências fenomenológicas individuais com a cor.  

O reconhecimento do comportamento do corpo perante a 

cor no ato da pintura, implica um conhecimento de produção, 

de desenvolvimento de processos ref lexivos, de um diálogo 

interno, tendo em vista perceber o que se encontra através da 

interação entre o corpo e a cor, através da sensibilidade cogni-

tiva. Partindo do princípio de que as sensações são geradoras 

de emoções, poderemos assumir a existência da possibilidade 

de que, através da DOP, as sensações possam ser diferentes 
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da perceção visual, dando origem a diferentes emoções. Esta 

variável poderá também depender do estado de capacidade 

cognitiva em que o corpo humano se encontra, podendo ass im 

ser mutável, não só a perceção entre espectadores, como a 

perceção do mesmo em momentos distintos de interação.   

O objetivo será perceber as f ronteiras da perceção da 

cor associadas à visão e à pele, compreender a cor num pro-

cesso ref lexivo mente/corpo, através da análise da atuação e 

funcionamento dos sentidos, em diferentes etapas de perceção  

da relação entre o corpo e a cor. Este projeto será baseado 

num processo coletivo de prática da pintura e introspeção so-

bre a cor. As sessões em laboratório poderão permitir a com-

preensão de relações entre o corpo e a cor que estejam para 

além da visualidade, nomeadamente afetivas, térmicas, ener-

géticas, entre outras. Nestas sessões, existirão dois momentos 

distintos de autoconhecimento: o primeiro dar-se-á através da 

perceção visual e o segundo momento, apenas e exclusiva-

mente através da perceção dérmica. Sabe-se que na pele exis-

tem recetores sensoriais que, para além dos da visão, permi-

tem outro tipo de registos sobre o meio envolvente. Devido à 

natureza desta investigação, o grupo alvo de participantes foi 

selecionado pela condição sine qua non da prática artística. 

Este método ref lexivo sobre as sensações e comporta-

mentos f ísicos originados pela cor durante a prática da pintura, 

permite-nos também pensar num processo educativo através 

dos sentidos/sensações, que permitem detetar e explorar esse 

reconhecimento intrínseco a qualquer ser humano. Os momen-

tos ref lexivos da “consciência” sobre a cor e a sua intervenção 

aos níveis f ísico e mental, questionam a forma como o corpo 

responde à construção deste conhecimento. A intuição e ref le-

xão, como af irma Kandinsky, são a dupla essência da criação 

artística. A cor, pertencente a este domínio, irá ser analisa-

da/sentida/percecionada sob estes dois estados essenciais 

para a compreensão de todo o processo de interação.  

Podemos, f inalmente, resumir as questões essenciais 

que servem como ponto de partida para a realização deste tra-

balho: em primeiro lugar, e de modo generalizado e transversal 

a todo o estudo, está o interesse em perceber melhor a inf luên-

cia da cor no corpo humano através da prática da pintura. Em 

segundo lugar, e de modo mais particular, pretende-se abordar 

esse mesmo conhecimento, mas através da prática autoral da 

pintura, seguindo a mesma linha de investigação usada no Lab 

Color Sense. Durante este processo, enquanto artista, projeto 

um desejável entendimento do lugar da cor na realização da 

prática artística. É este diálogo entre a pintura e a cor que será 

apreendido pelo corpo, como se de uma tríade se tratasse.  

As questões ou “inquietações” surgem no domínio da ur-

gência de compreensão sobre as tensões cromáticas, com as 

quais me deparei ao longo das últimas duas décadas em con-

texto de produção artística. É esta urgência, no sentido do de-
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sejo de ir ao encontro de um processo de conhecimento da 

matéria/ferramenta usada, que me questiona continuamente:  

▪ Será a escolha cromática um processo racional ou in-

tuitivo enquanto determinante? 

▪ Será este próprio questionamento pertencente ao 

domínio do racional?  

▪ Será que o racional afeta a minha sensibilida-

de/intuição, logo, todo o processo criativo? 

▪ Qual a interferência que a cor exerce no ato da sua 

seleção? 

▪ Qual a interferência que a cor exerce no ato da pintu-

ra? 

▪ Eu deixo que ela interf ira com o meu corpo? 

▪ Eu desejo essa interferência? 

▪ Será que a perceção da cor é apenas visual? 

A provocação de tensões através da cor poderá ser mais  

ou menos virtual, dependendo do grau de sensibilidade perce-

tiva do corpo do observador. O enigma da verdadeira grandeza 

de interferência tem consumido a minha atenção sobre a des-

mistif icação, ou a tentativa de resolver estas questões. A relat i-

vidade da desconstrução do processo dá-se exatamente, e 

apenas só, porque é uma realidade não visível a olho nu. Te-

remos de recorrer a outros recetores para maximizar a sua 

descodif icação. Cada cor emite uma determinada vibração ele-

tromagnética que irá interagir com o nosso campo eletroquími-

co ou bioelétrico. O ser humano é um ser atómico, constituído 

por eletrões, protões e neutrões, e como tal, vulnerável dentro 

de um espectro eletromagnético. Assim: 

▪ Qual será o resultado destas forças eletromagnéticas 

quando se encontram?  

A verif icação sensitiva dar-se-á individualmente perante 

cada cor e segundo as características vibracionais de cada 

corpo, bem como o seu grau de sensibilidade cognitiva. Neste 

sentido, posso inferir que os resultados das experiências em 

laboratório não servirão para conclusões gerais, mas sim resul-

tados individuais de conhecimento perante cada cor. A cogni-

ção é um processo mental que tem por base os processos en-

volvidos na atenção, memória, processos percetivos e simbó li-

cos. Permite-nos formar conceitos, raciocinar, expressar pen-

samentos, criar, entre outros processos que só o ser humano  é 

capaz, visto ser dotado de um sistema nervoso passível de 

captar, extrair, integrar, elaborar e comunicar a informação.  
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Neste processo de educabilidade cognitiva (Fonseca, 1998)3, a 

ação executada através do exercício da cor na pintura, permite 

que a cognição acompanhe a manipulação do objeto, ao mes-

mo tempo que permite acrescentar ao saber em uso, novos 

saberes. Este processo de educação cognitiva é fundamental: 

o método ref lexivo associado à construção do conhecimento  e 

pensamento crítico, permite a formulação de um sistema bidi-

recional de experiência/aprendizagem. 

A promoção deste reconhecimento cromático dar-se-á de 

uma forma muito simples. Nesta experiência irei apenas focar-

me em dois dos sentidos: a visão, ou sensibilidade fotópica, e o 

tato, ou sensibilidade dérmica. Esta não é, de todo, uma visão 

puramente biológica que distancia a alma do corpo, porque 

apesar de sermos “embalagens”, o nosso “interior” é determi-

nante para as interpretações das perceções de cor na maté-

ria/corpo. “O corpo é suscetível de dois pontos de vista: o inte-

rior, no plano do «vivido» intenso, quer dizer, da Psyche; e o 

exterior, como perceção do próprio corpo (meu ou do outro) no 

espaço” (Gil, 1997, p.176)4. Poderemos entender o corpo como 

um objeto interdisciplinar, pois o conhecimento unif icado está 

nele contido. 

“A noção de «inconsciente do corpo» aponta para a ne-

cessidade de construir uma somatologia, uma ciência 

não do corpo orgânico tal como a elaborou a medicina 

ocidental, mas das inscrições inconscientes que abriga, 

dos mapas (ou anatomias) que elas formam no corpo 

real, dos circuitos de forças e energias (ou fisiologia) 

que recebem, emitem e atravessam. Uma ciência do 

corpo vivo e habitado.” (Gil, 1997, p.186)5 

O nosso corpo é sede de emoções que desencadeiam 

ações endógenas e exógenas. Os movimentos endógenos 

acontecem internamente quando assimilamos um objeto de 

uma forma individualizada; o que se passa no “interior”, como 

modos de sentir, de agir e de compreender o mundo. Movimen-

tos exógenos são procedimentos externos de acomodação às 

características e relações entre os objetos, ao modo de ser e 

de agir das outras pessoas, e também de animais. Os senti-

mentos regulam a ação, o movimento, as interações entre o 

interior e o exterior, o endógeno e o exógeno. Enquanto as 

emoções são instáveis, passageiras, os sentimentos perduram, 

inscritos em nós. Caso as imposições externas, as forças do 

movimento exógeno, prevaleçam sobre os conteúdos internos, 

os movimentos endógenos que nos def inem a cada momento 

negligenciam o corpo, privando-o da própria ação inteligente 

 
3 Fonseca, V. (1998). Aprender a Aprender - A educabilidade Cognitiva. Porto 
Alegre: Editora Artmed. 
4 Gil, J. (1997). Metamorfoses do Corpo. Lisboa: Relógio d’Água. 
5 Ibidem 
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perante o mundo. É na dinâmica do movimento entre o mundo 

interno e o externo que, no meu entendimento, surge a criação 

de todo o conhecimento. 

Piaget (1978)6 propõe, na interseção entre intuição e dia-

lética, um duplo sentido do termo subjetivo: quando alguém 

deforma a realidade – sujeitando-se às próprias imagens men-

tais, ou quando o sujeito conhece – agindo como sujeito epis-

témico. A vida do sujeito psicológico é contingente, nela agimos 

necessariamente de um modo ou de outro; enquanto a vida do 

sujeito epistêmico é aberta para novas possibilidades, criando 

o que ainda não existe. Defende que para sermos unos e para 

nos constituirmos como indivíduos, temos de ser, em simultâ-

neo, o sujeito psicológico e o epistémico. É na ação que o su-

jeito se encontra consigo mesmo e com seu destino humano – 

o conhecimento. Nas ações que levam à concretização de uma 

pintura, os procedimentos simples, como a escolha das cores, 

a mistura das tintas e a aplicação das mesmas, podem deixar 

prever momentos em que sujeito psicológico e o sujeito epis-

témico coincidem e estão ali presentes. É então, neste plano 

de atuação, que podemos compreender, como as 

ações/interações, geram ou constituem conhecimento.  

Para Piaget (1998)7, a inteligência é o modo biológico de 

adaptação do homem ao meio. É uma tendência inata equili-

brante, mas apenas se desenvolve com a experiência. Com 

esta é possível realizar transformações sobre a realidade, agir 

de modos diversos e transformar essa experiência na constru-

ção de uma nova realidade interna. No presente estudo supõe-

se que esta implicação do sujeito nas suas ações ou procedi-

mentos é mobilizada por sensações, pelo modo como cada 

pessoa se deixa afetar com a sua própria experiência. A cor é 

considerada como atribuição sensível individual a interações 

entre uma fonte luminosa e os pigmentos de um objeto visível, 

sendo que os aspetos qualitativos dependem da experiência do 

sujeito. Uma experiência completa, nos termos de Dewey 

(2010, p.646)8, exige implicação do sujeito em procedimentos 

que têm valor para o conhecimento. 

Para o aprofundamento das áreas temáticas aqui apre-

sentadas, optou-se por dividir a tese em três partes essenciais: 

Parte I: O estado relativo ao conhecimento atual sobre 

os assuntos mais pertinentes desta investigação: corpo, cor e 

as relações de dinâmica entre ambos. No primeiro momento 

será efetuada uma introdução à perceção do ser humano de 

um modo geral; posteriormente, e de uma forma mais detalha-

da, seguir-se-á a perceção visual e a perceção dermo-ótica. O 

segundo momento pertence à cor, no qual serão abordadas as 

questões f ísicas e químicas, essenciais para a compreensão da 

apreensão do fenómeno visual e dérmico. O terceiro momento 

 
6 Piaget, J. (1978). Sabedoria e ilusões da filosofia. S. Paulo:  Abril Cultural. 
7 Ibidem 
8 Dewey, J. (2010). Arte como Experiência. S. Paulo: Coleção Todas as Artes. 
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será a fusão dos dois temas anteriores, o corpo e a cor, de 

acordo com uma possível dinâmica interativa, num ponto de 

vista pessoal. 

Parte II: Lab Color Sense (LcS) identif ica o campo de 

pesquisa e def ine uma possível abordagem metodológica para 

este estudo. A pintura no LcS é, simultaneamente, um cenário 

de cor e pintura, sem o objetivo de mapear os processos nas 

etapas que compõem este estudo. A primeira etapa refere-se, 

assim, à metodologia utilizada para o desenvolv imento deste 

estudo. O LcS é constituído por uma prática compartilhada, que 

é a prática da pintura, contemplando workshops na Faculdade 

de Belas Artes da Universidade do Porto e, como consequên-

cia, o feedback de alunos de pintura e de investigadores na 

área da educação artística sobre a ref lexão gerada a partir do 

trabalho desenvolvido com as cores e materiais fornecidos.  A 

escolha da realização do workshop com colegas de investiga-

ção artística dá-se com o intuito de perceber se, em outras 

áreas artísticas como a arquitetura e teatro, haveriam diferen-

ças profundas de perceção relativamente aos dados obtidos 

com os alunos de pintura, bem como ao mesmo tempo, p rovo -

car de imediato uma sensibilização para uma nova pedagogia 

artística, visto a maioria serem educadores. Durante a investi-

gação foram publicados três artigos, sujeitos ao processo de 

peer review e avaliados por uma comissão científ ica, sobre as 

experiências em laboratório: Lab Color Sense – a new appro-

ach to color; Painting in Lab: Sensory Experience on Primary 

Blue; Color Perception beyond Color Theory, conteúdos que se 

encontram em apêndice. Para compreender melhor o processo 

de estudo e a sua evolução, considero importante a leitura des-

tes artigos. 

Parte III: Corresponde ao estágio em que me encontro 

no processo de investigação. Abordo a cor através da expres-

são das minhas considerações sobre a realização deste estu-

do, ao mesmo tempo que desenvolvo a minha prática artística. 

No trabalho de pintura, que tenho desenvolvido ao longo dos 

últimos vinte anos, a cor é central, determinante no processo 

criativo e, como tal, não podia deixar de ser apresentada nesta 

dissertação numa série de pinturas designada por “Color Sen-

se”. Neste projeto, a minha obra é submetida a um processo 

que permite estudar as propriedades da cor. Integrando a práti-

ca de pesquisa e a prática artística, como um componente do 

seu desenvolvimento, a obra pode ser entendida como o resul-

tado da minha experiência enquanto investigadora e artista.  

Este projeto permitiu também uma ref lexão sobre a importância 

da prática do pedagogo para o domínio da pedagogia artís t ica,  

neste caso projetada em Lab Color Sense. Para além da pintu-

ra, a prática pedagógica é também a promotora e a razão da 

existência da presente tese de doutoramento. 

No f inal, pretende-se sintetizar as principais linhas de 

pensamento produzidas nesta pesquisa, focando a inteligibili-
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dade, limites e possibilidades do território onde está inscrita. É 

um estudo multidisciplinar que envolve a cor, a pintura, a ciên-

cia cognitiva e a f ilosof ia, enquanto ferramentas valiosas no 

estudo do pensamento e da função do diálogo no processo  de 

desconstrução e ressignif icação de conceitos. 

Desta forma, procuro contribuir para a ampliação de re-

novadas perspetivas sobre a formação de seres humanos mais  

conscientes, mais autónomos e criativos. Em particular, para a 

compreensão de que este “diálogo interno”, oriundo da perce-

ção, pode vir a ser, em termos práticos, um instrumento ef icien-

te e bastante natural, no qual cada um de nós é o seu próprio 

laboratório. As ref lexões deste estudo poderão servir como 

ponto de partida para a elaboração futura de novas metodolo-

gias capazes de levar e elevar um diálogo interno de modo na-

tural e espontâneo. 
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1.1/ o corpo 

1.1.1/ perceção 

Para dar início a este capítulo, utilizo a signif icação f ilo-

sóf ica que José Gil dá à “consciência do corpo”, como não 

sendo a consciência que se toma de um órgão quando ele se 

faz sentir na dor e no prazer, mas sim uma espécie de avesso 

da intencionalidade, um corpo que “(…) pode receber forças do 

mundo, e tornar-se assim uma instância que devém as suas 

formas, intensidades e sentido.” (Gil, 2018, p. 60)9. Sobre esta 

matéria, Deleuze tem também uma visão def inida, na qual o 

corpo cria uma zona de instabilidade entre si e o objeto, crian-

do uma tessitura entre os dois onde ambos interagem entre si. 

Se existe um corpo e a consciência dele, então existe uma per-

ceção, ou “impregnação” do meio. (Gil, 2018, p. 62)10. A perce-

ção individual do mundo não é o seu ref lexo exato, é uma 

construção mental resultante da experiência de cada ser hu-

mano perante o mundo envolvente. Esta informação que se 

obtém, é distinta da realidade do mesmo mundo percebida por 

outros seres, através dos seus órgãos sensoriais. A sensação 

infere-se à primeira parte do processo que consiste na estimu-

lação dos órgãos dos sentidos e, posteriormente, esta info rma-

ção desorganizada é enviada para o cérebro.  

A realidade está em interação constante entre o que é 

percebido e o sujeito que percebe, é um comportamento espe-

cif icamente humano, tributário da subjetividade. Sendo a per-

ceção a faculdade de colocarmos face a nós próp rios um uni-

verso de signif icações, percebe-se a ligação entre perceção e 

conhecimento, podemos mesmo dizer que sistemas culturais 

diferentes dão origem a perceções diferentes. A perceção ref e-

re-se, então, à integração da informação e interpretação e à 

transformação das sensações em objetos reconhecíveis e é, 

deste modo, um processo ativo em que, primeiro, selecionamos 

os estímulos, de seguida organizamo-los e depois interpreta-

mo-los. Esta organização percetiva acontece quando olhamos 

o mundo à nossa volta e temos a necessidade de organizar o 

que observamos, mas fazemo-lo de forma tão rápida e automá-

tica que, muitas vezes, não nos damos conta. Nessa organiza-

ção é importante ter a perceção da forma que é o correspon-

dente àquilo que vemos. Este reconhecimento é feito com base 

em imagens retidas anteriormente, relacionado com a experi-

ência adquirida, sendo que, desta forma, automaticamente o 

 
9 Gil, J. (2018). Caos e Ritmo. Lisboa: Relógio d’Água. 
10 Ibidem 
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indivíduo interpreta a realidade utilizando estratégias para essa 

mesma interpretação. A imagem da retina é completada com 

conhecimento de experiências anteriores, mesmo sem que os 

indivíduos tenham consciência disso.  

Pretendo salientar a visão de Arnheim (1993, pág.16)11, 

na qual valoriza a conexão entre a forma que uma obra adota e 

como o sistema nervoso ressoa com a mesma. Situa a arte, a 

sua perceção e criação, no coração do processo educativo. 

Para que a mente cresça, necessita de conteúdo para ref lexão, 

necessita dos sentidos como parte de um todo inseparável que 

comporta esse conteúdo. 

“A atenção ao todo e suas partes constituintes é, com 

certeza, uma das lições mais importantes que podem 

ensinar as artes”. (Arnheim, 1993, p.16)12 

A intuição percetiva e a normalização intelectual dos 

conceitos são necessidades mútuas. O autor considera que o 

lado científ ico tem o dever de conservar uma visão atualizada 

sobre os fenómenos investigados para os proteger de conclu-

sões prematuras. Quanto ao artista, por seu lado, deverá com-

preender a signif icação geral dos objetos que representa, para 

que a sua obra seja algo mais do que uma aparição acidental. 

Arnheim considera que a perceção não está desligada do pen-

samento: uma e outro completam-se nas suas funções; todo o 

conhecimento que adquirimos sobre o ambiente que nos en-

volve, chega-nos através dos sentidos. A perceção do espaço 

varia desde o nascimento até cerca dos doze anos de idade, 

onde estabiliza. Assim, as relações espaciais começam com 

referências localizadas, primeiro no próprio corpo, para depois ,  

pouco a pouco, se tornarem numa construção de um sistema 

de referências exteriores, verif icadas pelo desenvolvimento 

mental e de motricidade, e apropriação de um espaço repre-

sentativo. As sensações, e toda a informação recebida e cons-

truída, dependem sempre do espaço f ísico em que o homem 

está e da forma como ele o sente e o entende.  

A seleção e memorização da informação fornecida pelo 

ambiente envolvente dependem, também, da intensidade da 

emoção experimentada. Segundo Lazarus (1991)13, as emo-

ções despontam como variações repentinas do nosso estado 

de espírito, cuja intensidade é variável e muitas das quais não 

temos consciência. Podem ser estimuladas por recordações ou 

ideias que nos impelem a ações reguladas pelo que sentimos 

nesse momento. Para Arándiga e Tortosa (2000)14, cada emo-

 
11 Arnheim, R (1993). Consideraciones Sobre la Educacíon Artística. Barcelona: 
Grupo Planeta (GBS). 
12 Ibidem 
13 Lazarus, R. S. (1991). Emotion and adaptation. New York: Oxford University 
Press. 
14 Arándiga, A. V. & Tortosa, C. V. (2000). Inteligencia Emocional: Aplicaciones 

Educativas. Madrid: EOS. 
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ção leva uma a outra expressão, numa associação entre elas. 

Do mesmo modo, aos estados de ânimo ou sentimentos deri-

vados das emoções, corresponde-lhes uma manifestação com-

portamental na forma de atitude f ísica e expressão verbal, as-

sim como uma componente cognitiva: pensamentos, crenças, 

atribuições, raciocínios, etc., que os sustentam e dirigem. A 

atribuição de signif icado promove o desenvolvimento dos esta-

dos emocionais de acordo com o que acontece à nossa volta e 

que é suscetível de originar falsas interpretações. 

Ainda segundo Arnheim (1986)15, o espaço não tem exis-

tência concreta f ísica nem percetiva. Este autor realça a impor-

tância do contexto na forma como um observador concebe a 

estrutura de uma organização espacial: a importância da luz, 

das distâncias entre os objetos e do seu tamanho relativo, do 

ponto de vista e da distância do observador, da sua fo rmação ,  

das suas intenções e objetivos, da sua forma de ver as co isas.  

A importância da luz na perceção do espaço é também realça-

da por Gibson (1979)16. A luz ref letida nas superf ícies é a luz 

através da qual as coisas são vistas. A luz ambiental conduz a 

informação que pode ser observada simplesmente olhando à 

volta. 

A tradição f ilosóf ica, até ao século XX, distinguia sensa-

ção de perceção pelo grau de complexidade. A sensação refe-

rir-se-ia, assim, ao dado da experiência imediata e simples que 

temos do mundo à nossa volta, enquanto a perceção envolve 

já um determinado processamento cognitivo, uma interpreta-

ção, uma atribuição de signif icado a esse dado da experiênc ia.  

A sensação é o que nos dá as qualidades exteriores e interio-

res, isto é, as qualidades dos objetos e os efeitos internos des-

sas qualidades sobre nós. Na sensação vemos, tocamos, sen-

timos, ouvimos qualidades puras e diretas: cores, odores, sabo-

res, texturas.  

A sensação seria pontual, isto é, a energia f ísica do 

objeto externo toca num dos órgãos dos sentidos e faz um per-

curso pelo interior do corpo, indo ao cérebro e voltando às ex-

tremidades sensoriais. Cada sensação é independente das 

outras e cabe à perceção unif icá-las e organizá-las numa sínte-

se. A causa do conhecimento sensível é a coisa externa, de 

modo que a sensação e a perceção são efeitos passivos de 

uma atividade dos corpos exteriores sobre o nosso corpo. O 

conhecimento é obtido por soma e associação das sensações 

na perceção e tal soma e associação dependem da f requência,  

da repetição e da sucessão dos estímulos externos e dos háb i-

tos. A passagem da sensação para a perceção é, neste caso, 

um ato realizado pelo sistema cognitivo do sujeito, que conf ere 

organização e sentido às sensações.  

 
15 Arnheim, R (1986). Arte & Percepção Visual - Uma Psicologia da Visão 
Criadora. S. Paulo : Livraria Pioneira Editora. 
16 Gibson, J. (1979). The Ecological Approach to Visual Perception. Boston: 

Houghton-Mifflin. 
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Nesta perspetiva, a sensação inclui-se na primeira parte 

do processo, dá-se durante a estimulação dos órgãos dos sen-

tidos (recetores sensoriais) transf ormando as reações em im-

pulsos mentais que serão enviados para o cérebro processar; 

perceção é a sensação que permite captar a realidade. A per-

ceção refere-se, então, à integração da informação e à sua in-

terpretação e à transformação das sensações em objetos reco -

nhecíveis. 

Transdução sensorial 

O sistema sensorial é constituído pelos órgãos dos sen-

tidos, como pele, ouvidos, olhos, fossas nasais e língua, onde 

são encontradas as terminações sensitivas do sistema nervoso  

periférico. Os diferentes estímulos do ambiente são transfor-

mados em estímulos nervosos devido à capacidade que esses 

órgãos possuem. Os recetores podem ser classif icados em 

quatro grupos, de acordo com a natureza do estímulo que são 

capazes de captar: quimiorrecetores, fotorrecetores, termorre-

cetores, mecanorrecetores.  

Os mecanorrecetores são responsáveis pela audição, 

sentidos vestibular e cinestésico e pela sensação de pressão 

cutânea, são sensíveis à energia mecânica. Os termorrecetores 

encontram-se na pele e em outras regiões do corpo humano. 

São sensíveis às modif icações de temperatura, ou seja, à 

energia térmica. Os quimiorrecetores são responsáveis pela 

olfação e gustação, acusando a presença de substâncias quí-

micas na mucosa nasal e na língua. Finalmente, a visão de-

pende dos fotorrecetores presentes na retina, sensíveis à luz 

ou energia eletromagnética. Alguns autores acrescentam um 

quinto grupo referente aos recetores da dor, denominados no-

cicetores, os quais se encontram espalhados por quase todo  o  

corpo. Trata-se de recetores que respondem à estimulação 

mecânica, térmica e química, desde que muito intensa, isto é, 

capaz de injuriar o organismo (Edda et al, 1985).17 

Segundo a investigação desenvolvida pelos psicólogos 

Edda Augusta Quirino Simões e Klaus Bruno Tiedemann 

(1985), o meio envolvente é essencialmente constituído por 

matéria e energia. Referem que os recetores, (objetos, pessoas 

e animais) reagem perante as energias, eletromagnética, me-

cânica e térmica, existentes no ambiente, sejam elas produzi-

das ou ref letidas por esses recetores. “(…) quando olhamos 

para uma criança, as células recetoras dos nossos olhos cap-

tam a luz refletida pela superfície do seu corpo e da sua roupa; 

no entanto, quando olhamos para uma lâmpada, a estimulação 

dos recetores ocorre devido à energia (luz) produzida pela pró-

pria lâmpada.” (Edda et al, 1985, p. 4).18 

 
17 Simões, E. A. & Tiedmann, K. B. (1985). Psicologia da Percepção. S. Paulo: 
Editora Pedagógica Universitária. 
18 Ibidem. 
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As células recetoras transformam a energia por elas cap-

tada num único tipo de energia, comum a todo o sistema ner-

voso: a energia eletroquímica. Como exemplo, um fotorrecetor 

do olho ou um termorrecetor da pele quando estimulados, da-

rão origem a uma mesma resposta: modif icação do f luxo de 

iões através das membranas celulares. Esta transformação de 

um tipo de energia (luz, calor, energia mecânica) num outro tipo 

de energia (bioelétrica ou eletroquímica), é denominada por 

transdução. Este é o processo que carateriza as células receto-

ras dos órgãos dos sentidos, mas para que este se realize é 

necessário que o estímulo tenha uma determinada intensidade; 

os recetores não são ativados por estímulos demasiado  f racos. 

 

fig. 01 - Classificação dos recetores sensoriais. 

Após ser efetuada a transdução, a energia bioelétrica é 

encaminhada para as células nervosas referentes bem como 

outras partes do sistema nervoso, onde esta se propaga atra-

vés dos neurónios sob a forma de impulsos nervosos. Estas 

conexões entre neurónios têm a designação de sinapses. Após 

esta transmissão do impulso nervoso, a informação é transferi-

da para o cérebro, onde é integrada com outras informações 

provenientes do mesmo ambiente. 

1.1.2/ perceção visual 

A cor é um dos mais importantes elementos da lingua-

gem visual, tornou-se fundamental estudá-la previamente nos 

seus diversos aspetos. O estudo da relação da cor com o ser 

humano poderá ser uma matéria bastante complexa, em de-

terminados pontos, separada da principal linha de análise da 

perceção visual. Pode ser abordada em diversas perspetivas, 

entre as quais, psicológicas, fisiológicas, simbólicas, estéticas,  

etc. A cor é, na opinião de alguns autores, uma das maneiras 

como a natureza procedeu à diferenciação das espécies ani-

mais e vegetais, bem como à sua sobrevivência sendo, no en-

tanto, que a visão das cores é um recurso que não é acessível 

fig. 02 - Integração das informa-

ções nas áreas sensoriais primá-

rias do córtex cerebral. 



 

 

Lab Color Sense  1/ a possibilidade de um diálogo 

038 

a todas essas espécies. Um dos aspetos interessantes relacio-

nados com a perceção da cor, é o facto de que, entre os mamí-

feros, só os primatas e o ser humano dispõem de visão cromá-

tica ou perceção das diferentes cores. Entre os animais inver-

tebrados existe uma inf inidade de espécies que possuem rece-

tores para a visão da cor. 

A cor afeta a atividade humana, ao nível psicológico e f i-

siológico, com ref lexos na atividade cerebral e no sistema ner-

voso, inf luenciando o seu estado emocional. 

“A importância crucial da cor nas nossas vidas levou a 

que a forma como a percecionamos tenha sido objeto 

de um considerável volume de investigação científica, 

especialmente no domínio da psicologia. Os dados re-

colhidos fazem com que tenhamos um razoável conhe-

cimento dos atributos psicofisiológicos da cor assim 

como uma razoável consciência das suas dimensões 

sociais.” (Farinha, 2015, p. 159)19 

Visão 

A visão manifesta-se em condições muito diversas, tanto  

em situações de pouca luminosidade, por exemplo de noite, 

como num dia extremamente luminoso, embora de maneira 

diferente e com diferentes graus de acuidade. Pela visão so-

mos capazes de distinguir o brilho, a cor, a transparência, a 

textura, a estrutura, o movimento, a forma, a profundidade e 

muitas outras características de um objeto ou cena.  

Os olhos são constituídos por um grupo de estruturas 

que têm como objetivo a captação e o controlo de luz que entra 

para o seu interior. 

 

fig. 03 - Esquema do olho humano e seus componentes. 

 
19 Farinha, J. ( Manual de Psicologia da Perceção 

:http://w3.ualg.pt/~jfarinha/activ_docente/ppv/manual_pedag.htm 
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O olho é um órgão complexo e constituído por vários 

elementos, alguns dos quais são transparentes como a córnea, 

o humor aquoso - contido na câmara anterior do globo ocular, o 

cristalino e o humor vítreo, substância gelatinosa que ocupa 

toda a câmara posterior. A luz, após passar por estes elemen-

tos, atinge e atravessa todas as camadas da retina, que é um 

tecido celular que forra o fundo do olho e no qual se forma, in-

vertida, a imagem do mundo exterior. A córnea e o cristalino 

formam o sistema ótico responsável pela focalização da ima-

gem sobre a fóvea, a região mais delgada da retina.  

O olho é oticamente equivalente à máquina fotográf ica 

comum. Tem um sistema de lentes, um sistema de abertura 

variável correspondente à pupila, e uma retina que correspon-

de ao f ilme. O sistema de lentes do olho é composto por quatro  

interfaces ref rativas: entre o ar e a superf ície anterior da cór-

nea, entre a superf ície posterior da córnea e o humor aquoso, 

entre o humor aquoso e a superf ície anterior do cristalino e en-

tre a superf ície posterior do cristalino e humor vítreo. 

Na membrana coroide surgem as células sensíveis à luz, 

os fotorrecetores que se designam por cones e bastonetes. Os 

sinais nervosos emitidos por esses fotorrecetores são tratados 

em várias camadas de células de cablagem sof isticada, até às 

células ganglionares, que geram a mensagem nervosa e cujos 

prolongamentos formam o nervo ótico. O ponto de agrupamen-

to desse nervo é desprovido de células fotossensíveis e a por-

ção da imagem que se projeta nesse “ponto cego” não pode 

ser percecionada; porém, o cérebro opera um “preenchimento” 

que não permite ao ser humano tomar consciência dessa au-

sência de informação. 

O centro da fóvea, no eixo do olho, é a zona onde o 

pormenor da distinção é maior. A retina contém várias camadas 

de neurónios que garantem os primeiros tratamentos da ima-

gem. Na mensagem encaminhada para o córtex visual, encon-

tram-se codif icados os contrastes de luminescência e os con-

trastes cromáticos, a sua extensão espacial, assim como os 

elementos das formas e do movimento do estímulo (Simões et 

al, 1985).20 

A perceção visual é muito mais do que isto, aconteci-

mentos bioquímicos e celulares vão codif icar a imagem sob a 

forma de potenciais de ação dirigidos para o nervo ótico ,  cód i-

gos nervosos vão buscar essas representações para comunicar 

em diversas regiões cerebrais. Estas atividades nervosas, 

transformam-se nas microestruturas locais antes de serem dis-

tribuídas e depois confrontadas com representações instaladas 

num reportório cerebral que a experiência constrói em cada um 

de nós tendo em conta, naturalmente, as pressões da seleção 

natural. Conhece-se a maior parte dos mecanismos molecula-

res de transdução da retina; sabe-se que dirigem as transfor-

 
20 Simões, E. A. & Tiedmann, K. B. (1985). Psicologia da Percepção. S. Paulo: 

Editora Pedagógica Universitária. 

fig. 04 - O olho humano e a câma-

ra fotográfica. 
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mações sucessivas da imagem ocular numa representação 

digital conduzida ao cérebro por séries de impulsos elétricos, 

dirigidos através de um milhão de f ibras óticas designadas por 

axónios ou neurónios de saída da retina, que terminam em di-

ferentes estruturas do cérebro. 

A primeira etapa para a produção da experiência senso-

rial é a estimulação do recetor, célula especializada e sensível 

a determinadas formas de energia f ísica. O recetor transforma 

a energia luminosa em atividade nervosa, a qual é transmitida 

ao sistema nervoso central. Encerrados na retina humana, exis-

tem dois tipos de estruturas ou recetores sensíveis à luz, cha-

mados de cones e bastonetes devido à sua forma. 

Os cones e bastonetes são células sensoriais fotossen-

síveis, estes contêm substâncias denominadas por pigmentos 

que se decompõem por ação da luz, transformando a energia 

dos fotões21 em sinais eletroquímicos, dando origem à transdu-

ção fotoelétrica. A retina do ser humano é provida de quatro 

tipo de recetores: os bastonetes e três tipos de cones, sendo 

que os últimos são sensíveis a intervalos de comprimento de 

onda específ icos. O primeiro tipo de cone capta as ondas mais  

curtas correspondentes à gama de azuis - a substância química 

fotossensível reagente com estes comprimentos de onda tem a 

designação de cianolábio. O segundo cone reage ao compri-

mento de onda intermédio, correspondente à gama dos verdes,  

tendo como substância química reagente o clorolábio. O tercei-

ro cone corresponde aos comprimentos de onda mais longos - 

à gama do vermelho, a substância fotossensível nele encontra-

da denomina-se por eritolábio. 

Os cones medeiam a visão diurna, respondendo a níveis 

muito mais altos de iluminação e dando origem a sensações 

visuais cromáticas. Os bastonetes, solicitados para a visão  no -

turna e crepuscular, são sensíveis a baixas intensidades de luz 

e produzem sensações visuais acromáticas, sem participação 

na visão das cores. A utilidade biológica de tal disposição é 

evidente se nos lembrarmos da enorme variedade de intensi-

dades luminosas com que se deparam organismos como nós, 

ativos de dia ou de noite. A sensibilidade à luz f raca é muito 

maior na periferia, onde os bastonetes são predominantes, do 

que no centro da fóvea, local onde estão ausentes. A visão 

diurna, com boa luminosidade, em que são usados os cones, 

diz-se fotópica, e aquela em que usam os bastonetes, em con-

dições precárias de luz, chama-se visão escotópica (Modesto 

et al, 2006).22 

Os estudos sobre a sensibilidade espectral apoiam tam-

bém a teoria dos dois fatores. O olho humano é apenas sensí-

 
21 O fotão é simultaneamente a partícula elementar mediadora da força eletro-

magnética e o quantum da radiação eletromagnética. A luz é formada por um 
grande número de fotões, quanto maior o número de fotões maior a intensida-
de. 
22 Farina, M., Perez, C. & Bastos, D. (2006). Psicodinâmica das Cores em 

Comunicação. 5ª Edição. S. Paulo: Editora Edgard Blücher. 

fig. 05 - Micrografia de cones e 

bastonetes. 
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vel a ondas luminosas entre 350 e 750 nanómetros23. A sensi-

bilidade máxima dos bastonetes ocorre em resposta a compri-

mentos de onda relativamente curtos, com um pico nos 510 

nanómetros. Dado que praticamente todos os cones estão si-

tuados na parte central da retina, é muito dif ícil distinguir a cor 

na nossa visão periférica. Acontece também que é impossível 

distinguir as cores com níveis muito baixos de luminosidade 

pois, como são menos sensíveis, os cones não conseguem 

fazer a leitura da cor nesse comprimento de onda. A energia 

luminosa que atinge a retina provoca reações químicas tanto 

nos cones como nos bastonetes. Todo este sistema de sensibi-

lidade visual funciona através de processos f ísico-químicos. Os 

bastonetes apresentam uma substância química sensível à luz 

que é a rodopsina. Uma precursora importante também dessas 

substâncias fotossensíveis é a vitamina A. Esta f ica armazena-

da na camada pigmentar da retina, onde existe um pigmento 

negro denominado melanina que impede a ref lexão da luz por 

todo o globo ocular, sendo extremamente importante para a 

visão clara. Nos cones, as reações químicas são estimuladas 

pelos diferentes comprimentos de onda da luz.  

Os estímulos eletromagnéticos da luz nas f ibras nervo-

sas nos centros visuais do cérebro, transformam-se em sensa-

ções de luz e cor. Verif ica-se que, a capacidade de distinguir as  

diferentes variações de cor, está diretamente ligada a uma sé-

rie de processos neurológicos desenvolvidos no córtex cere-

bral. Contudo, a informação visual relacionada com a cor não 

vai unicamente para o cérebro, sendo alguma dessa informa-

ção encaminhada para as glândulas pituitária e pineal. A glân-

dula pineal segrega o neurotransmissor designado por melato-

nina que é uma substância considerada promotora do sono e 

que também parece contribuir para o ajuste do relógio biológico 

do corpo. A glândula pineal está localizada no centro geométri-

co do cérebro, na altura dos olhos; é rica em serotonina que é 

um neurotransmissor envolvido na comunicação entre os neu-

rónios e também considerada uma substância sedativa e cal-

mante e que melhora o humor. Será então razoável supor que 

aquilo que vemos, especialmente a cor, pode ter um papel im-

portante na regulação dos nossos comportamentos emocio-

nais. Tiski-Franckowiak (2000, p.131)24 refere que, segundo o 

estudo realizado pelo fotobiólogo e presidente da Academia 

Alemã da Ciência e da Cor, Harold Wohlfarth, as partículas de 

energia eletromagnética que compõem a luz, ao atingirem a 

retina, inf luenciam a síntese da melatonina, o que por sua vez 

provoca a síntese de serotonina, um neurotransmissor que atua 

no sistema nervoso central, inibindo ou ativando a ação dos 

 
23 Nanómetro (nm) é a subunidade do metro correspondente a 1×10−9 metros, 

ou seja, é um milionésimo de milímetro. É uma unidade usada para a medição 
dos comprimentos de onda de luz visível, radiações: ultravioleta, infravermelha, 
gama, entre outras. 
24 Tiski-Franckowiak, I. T. (2000). Homem, Comunicação e Cor. S. Paulo: 

Ícone. 
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neurónios. Todo este processo inf luência as formações emoci-

onais, psicológicas e f ísicas. (Tiski-Franckowiak et al, 2000, 

p.131)25 

1.1.3/ perceção dermo-ótica 

A sensibilidade dermo-ótica refere-se à capacidade do 

organismo humano responder às superf ícies coloridas escondi-

das da visão. Este tipo de perceção refere-se à capacidade do 

ser humano diferenciar conscientemente essas superf ícies 

através das mãos, sem as ver e tocar. Esta tradução dá-se por 

analogia com os outros sentidos não visuais.  Deve, no entan-

to, salientar-se que a palavra "dérmica" não signif ica táctil, no 

sentido de tocar diretamente numa superf ície. Devemos tam-

bém perceber que a perceção dermo-ótica é completamente 

separada e distinta da "visão".  

Como a palavra "ótica" pode gerar alguma confusão, de-

vemos deixar claro que simplesmente signif ica que as leis do 

contraste, da complementaridade das cores, são encontradas 

novamente.  Além disso, a intensidade das reações e a impres-

são entre a pele e o ambiente podem variar de acordo com a 

distribuição das cores na porção visível do espectro eletromag-

nético. A perceção dermo-ótica (DOP) também é conhecida 

como visão dérmica, visão da pele, leitura da pele e perceção 

cutânea. Esses termos são usados para indicar a suposta ca-

pacidade de perceber as cores, diferenças de brilho e a forma 

de imagens através da pele sem usar os olhos.  

DOP e as suas origens 

A nossa visão percebe apenas uma parte limitada do es-

pectro eletromagnético que, sob a luz natural ou artif icial, nos 

revela as cores e as formas do nosso ambiente. A pele, por sua 

vez, é sensível a um espectro mais amplo do que o espectro 

visível, tal como se verif ica no bronzear da pele devido à radia-

ção ultravioleta do espectro solar ou às sensações do calor que 

o acompanha devido à radiação inf ravermelha. Mesmo de uma 

forma invisível aos nossos olhos, essas radiações cercam-nos 

e, logicamente, inf luenciam-nos. 

Os primeiros relatos surgiram em 1848, designados na 

altura como “visão extra-ocular”, sobre o facto de uma mulher 

cega ver as cores dos novelos de lã que segurava acima da 

cabeça. Mas só em 1920 é que se conf irmou a existência deste 

fenómeno e se retomou o estudo com Jules Romains. Ele con-

siderou que, se havia uma "visão", deveria chamar-se: “visão 

extra-retiniana", teoria apresentada no seu livro publicado no 

mesmo ano sobre o estudo, não só das cores, mas também 

das letras e objetos. Defende que esta “visão” deveria, não 

 
25 Ibidem 
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apenas ser inerente a todo ser humano, como explicada por 

uma conjetura f isiológica plausível. Romains admitiu a hipótese 

de que pequenas células epidérmicas, os ocelos, seriam olhos 

em miniatura. Apesar de todas as suas hipóteses inconclusi-

vas, o fato é que ele foi o precursor das pesquisas posteriores 

sobre um "sentido parótico" por explicar. 

Foram realizadas pesquisas sobre este tipo de “visão” 

durante mais de duas décadas em Inglaterra e nos Estados 

Unidos, mas onde têm maior destaque será na Rússia e em 

França. Estas mostraram que a pele é sensível à radiação que 

está situada no inf ravermelho, de acordo com uma hipótese 

f ísica. Foi apenas no início dos anos sessenta que o professor 

Abram Novomeysky mostra amplamente que essa "visão" ex-

tra-retiniana cobre uma perceção não examinada, as suas ex-

periências indicam o resultado de sensações sofridas fora da 

visão, através do rosto, mãos e outras partes do corpo. Em 

1960, equipas multidisciplinares começaram a estudar a ques-

tão da sensibilidade da pele, principalmente nos laboratórios 

dos montes Urais na Rússia. Em 9 de outubro de 1962, Novo-

meysky, no Instituto Pedagógico de Lekaterinenburg, denomi-

nou-a de "sensibilidade dermo-ótica". Durante mais de vinte 

anos, Novomeysky conduziu pesquisas experimentais com ci-

entistas de várias áreas, incluindo: f ísica, f isiologia, psicologia,  

pedagogia e até arquitetura. As experiências foram realizadas 

com estudantes de várias universidades, baseando esta hipó-

tese de trabalho nas leis da f ísica. Nos Estados Unidos, já em 

1963, Richard P. Youtz, professor de psicologia na faculdade 

Barnard, em Nova York, fez uma experiência com uma mulher 

que conseguia identif icar as cores de objetos com os dedos. 

Ele experimentou também com estudantes e formulou uma hi-

pótese baseada na biof ísica. No mesmo ano e também nos 

Estados Unidos, o professor Constantinov e o professor Tchet i-

ne, explicaram a sensibilidade dermo-ótica através das intera-

ções entre a radiação inf ravermelha emitida pela mão do sujei-

to e a emitida pela superf ície colorida. As medidas térmicas de 

Novomeysky dessas reações, comprovaram essa hipótese 

termodinâmica, nascendo assim o termo “perceção dermo-

ótica” para este fenómeno. Em França, por volta de 1966, du-

rante o curso de pesquisas sobre a conexão de cores e outras 

sensações, encontramos evidências de que indivíduos invisu-

ais diferenciavam cartões coloridos através de sensações de 

calor ou f rio, rugosidade ou suavidade. No Sul de Inglaterra em 

1967, o Dr. Benson Herbert esteve ativamente envolvido em 

pesquisas em laboratório experimentais sobre a sensibilidade 

dermo-ótica em 1967.  
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Relatos 

Em 1960, a revista Science and Engineering relata que 

várias jovens mulheres da União Soviética foram capazes de 

identif icar corretamente as cores baseadas apenas na sensa-

ção causada na epiderme, mais concretamente através das 

mãos.  

 

fig. 06 -  Rosa Kuleshova. 

Rosa Kuleshova de 22 anos, foi a jovem mais noticiada 

por apresentar essa sensibilidade dérmica enquanto estava 

vendada. A imagem apresenta Kuleshova com os dedos colo-

cados sobre um dispositivo gráf ico usado para verif icar o dalto -

nismo. Sobre estas condições, Kuleshova foi capaz de deter-

minar as cores com a mesma precisão que se tem quando se 

usam os olhos.  

A notícia de que os dedos da sua mão direita deram res-

postas corretas em seis testes cromáticos chegou até à im-

prensa americana concedendo-lhe um capítulo na Life Magazi-

ne em 1964. Albert Rosenfeld, jornalista e editor científ ico da 

revista e o seu correspondente Bob Brigham, convencidos da 

capacidade de Kuleshova, descrevem pesquisas semelhantes 

conduzidas por psicólogos americanos. Richard P. Youtz, pro-

fessor de psicologia na Barnard College, af irmou identif icar 

uma habitante de Flint Michigan, de 42 anos, que possuía essa 

capacidade. Rosenfeld (1964, pp.102-103)26 relata que a se-

nhora de nome Patrícia Stanley, havia sido testada durante 

 
26 Rosenfeld, A (12 Jun 1964). Seeing Color with the Fingers. Life Magazine. 

Vol. 56 No. 24. 
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cerca de 60 horas e que o professor Youtz estava convicto de 

que as suas condições de teste eram suf icientes para descartar 

qualquer possibilidade de engano. Gregory Razran, psicólogo 

do Queens College participou em experiências científ icas na 

União Soviética e tornou-se um entusiasta da DOP e af irma 

que poderia ensinar esta capacidade a um aluno para cada 

seis que tentasse. Um artigo de Martin Gardner, matemático e 

autor de publicações científ icas da Science Magazine de 1966, 

explica que essa suposta capacidade é um truque de magia 

simples e que os mentalistas têm vindo a realizar há décadas: 

a peek down the nose. Segundo Gardner (1966, pp.654-657),27 

não há como bloquear totalmente a visão de uma pessoa com 

olhos vendados. Haverá sempre uma pequena lacuna para 

espreitar, especialmente se a pessoa ergue a cabeça. Gardner 

af irma que: 

“Os performers evitam a postura de fungar, acenar em 

resposta a uma pergunta, coçar o pescoço e outros 

gestos comuns. Um dos grandes segredos de sucesso 

do trabalho é obter uma visão prévia coberta por um 

gesto e rapidamente memorizar qualquer informação 

que esteja em vista, e talvez muitos minutos depois, 

explorar essas informações sob o pretexto de que é ob-

tido apenas naquele momento. Quem poderia esperar 

que os observadores se lembrassem exatamente do 

que aconteceu 5 minutos antes? De facto, apenas um 

mentalista treinado, servindo como observador, saberia 

exatamente o que procurar.” (Gardner, 1966, p.151)28 

Gardner descreve os testes iniciais conduzidos pelo Dr. 

Youtz com Patricia Stanley como sendo mal planeados no sen-

tido de eliminar pistas visuais e, sendo assim, não podem ser 

credíveis. Af irma também que as experiências dos cientistas 

soviéticos com Rosa Kuleshova e a sua igualmente elogiada 

contemporânea Nina Kulagina, caem no mesmo erro.  

Todas as crenças e descrenças reportadas à perceção 

dermo-ótica, fomentaram durante anos debates efusivos. Em 

1966 foi f inalmente libertada de conotações paranormais pelo 

psicólogo americano Walter Makous. Na sua pesquisa empírica 

Makous (1966a)29 demonstra que o fenómeno depende da 

sensibilidade dos sujeitos às trocas térmicas entre a pele e os 

objetos coloridos. Como objetos de cores diferentes, luminos i-

dade e matiz, diferem nas suas propriedades de ref lexão de 

calor, indivíduos cegos e com visão normal podem aprender a 

diferenciar entre eles. Makous refere que a troca radiante entre 

as mãos e um objeto colocado nas proximidades imediatas ex-

 
27 Gardner, M (1966). Dermo-optical perception: a peek down the nose. In Sci-
ence, 151, 3711, 654-657 
28 Ibidem  
29 Makous, W. L. (1966). Cutaneous color sensitivity: Explanation and demon-

stration. In Psychological Review, 73, 280-294 

 

fig. 07 - Teste dermo-ótico 
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cede em muito os valores limite para discriminação cutânea da 

temperatura. Cito na íntegra um comentário que Makous publi-

cou sobre uma experiência prática da capacidade de sensibili-

dade epidérmica: 

“Qualquer pessoa pode, em uma ou duas horas, provar 

a si mesmo a sua capacidade de discriminar, através 

de seus sentidos cutâneos, as trocas radiantes com 

objetos de diferentes emissões. Depois de aplicar tinta 

preta lisa na metade de uma placa quadrada (cerca de 

15 cm em um lado e 0,3 cm ou mais de espessura) de 

metal polido, ele pode discriminar o lado pintado (alta-

mente emissivo) do lado não pintado (pouco emissivo) 

apenas afastando a sua mão a dois centímetros da su-

perfície e atendendo a sensações térmicas. A pessoa 

pode tomar as medidas de precaução que considerar 

necessárias, mas depois de dois ou três ensaios clíni-

cos, ela será capaz de executar a discriminação corre-

tamente em cerca de 90% dos ensaios. (Makous, 

1966b, p.1109)30 

Em 1975 na U.R.S.S, Larissa Vilenskaïa traz com ainda 

mais insistência a perceção dermo-ótica para a perceção extra-

sensorial desde sua comunicação ao 2º Congresso da "Associ-

ação Internacional de Pesquisa Psicotrónica". As experiências 

eram feitas com participantes de olhos vendados, os quais ope-

ram primeiro por contacto com a cor através dos dedos e de-

pois a uma distância de 10 a 20 cm. As cores utilizadas foram: 

preto, azul, verde e vermelho. Larissa Vilenskaïa tenta introdu-

zir uma certa variedade nessas experiências, a monotonia dos 

testes estatísticos eliminou vários dos seus conteúdos de expe-

rimentação e reduziu a percentagem de resultados signif icati-

vos. No ano de 1983 em França, Yvonne Duplessis, investiga-

dora na área da perceção dermo-ótica desde 1956, dá uma 

continuidade à sua pesquisa agora com um carácter exclusi-

vamente científ ico, após a conquista de uma bolsa de investi-

gação que lhe permitiu montar um laboratório. 

Mais tarde, investigadores da ESP (Extrasensory Per-

ception) estudaram a DOP esperando que fosse um exemplo 

de perceção extrassensorial, mas só puderam concluir que al-

guns dos resultados não poderiam ser explicados por manipu-

lação. Estudos feitos por cientistas ocidentais não mostraram 

nenhum resultado, por outro lado, estudos feitos por cientistas 

orientais sempre mostraram resultados positivos. Estes só não 

foram aceites porque os procedimentos não eram suf iciente-

mente seguros para evitar supostas f raudes efetuadas pelos 

participantes. Além disso, a falta de documentação adequada 

não permite verif icar se os controles eram bons o suf iciente. 

 
30 Makous W.L. (1966): Dermo-optical perception. In Science 152, 1109. 

 

fig. 08 - Laboratório de Yvonne 

Duplessis (pormenor) 

 

fig. 09 - Laboratório de Yvonne 

Duplessis 
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Existem também problemas em duplicar experiências de forma 

f iável. 

A última teoria conhecida foi em 2006, quando o neuro-

cientista inglês A. J. Larner, apresenta as suas notas (Larner, 

2006, p. 247)31 que mostram que as observações de séculos 

atrás podem conter mais informações do que muitas atuais, 

devido a relatórios de conteúdo introspetivo. Esta investigação  

levanta várias questões que parecem justif icar uma retomada 

dos interesses da pesquisa na perceção dermo-ótica, especi-

almente do ponto de vista da neurociência. A experiência foi 

realizada com um invisual, o que torna o caso mais atraente 

para o estudo da reorganização funcional após a perda senso-

rial. Aqui, Larner (2006) sugere que a "sensibilidade à cor" 

aprimorada do polegar pode ser uma consequência da maior 

área de representação cortical do polegar, em comparação 

com a do dedo indicador. Considerando a natureza da perce-

ção dermo-ótica, ou seja, a sensibilidade térmica da epiderme, 

será mais parcimonioso supor que, em comparação com o de-

do indicador, o polegar representa simplesmente a maior su-

perf ície do recetor. A imagem funcional em campos magnéticos 

altos revelou que as áreas de representação somatossensorial 

do polegar e do indicador são de tamanho comparável. (Mald ji-

an et al., 1999)32 

 

fig. 10 - Mapas somatotópicos de ressonâncias magnéticas funcionais do dedo 

de dois sujeitos (A) com histogramas (B) correspondentes a duas 

sessões de varredura de ondas viajantes. 

O fenómeno descrito por Larner (2006) não é sinestésico 

por natureza, o caso que ele apresentou é com certeza o pri-

meiro relato científ ico da perceção dermo-ótica dada a compo-

 
31 Larner, A. J. (2006): A possible account of synaesthesia da-ting from the 
seventeenth century. Journal of the History of the Neurosciences 15:245-249. 
32 Maldjian, J. A., Gottschalk A., Patel, R. S., Detre, J. A., Alsop, D. C. (1999): 
The sensory somatotopic map of the human hand demonstrated at 4 Tesla. 

NeuroImage 10: 55-62. 
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nente referente aos mapas somatotópicos realizados através 

de ressonâncias magnéticas funcionais. A base neurobiológica 

da perceção dermo-ótica constitui um grande desaf io para a 

neurociência contemporânea. 

Apesar de não existirem estudos na última década que 

reforcem estas últimas experiências relativas à perceção der-

mo-ótica, decidi avançar de qualquer das formas com esta in-

vestigação pois não tenho qualquer interesse na validação ci-

entíf ica da questão. Sem qualquer outra pretensão, quero ape-

nas partir dos pressupostos atrás apresentados para fazer um 

cruzamento entre a DOP e a pintura, tendo como um dos prin-

cipais objetivos, transformar a relação do ser humano com a 

cor.  

1.2/ a cor 

1.2.1/ anamnese da cor 

Os enigmas da luz e da cor presentes no Universo desa-

f iaram grandes mentes da história que, entre o dualismo das 

ordens de ideias da ciência e da fé, foram sendo esclarecidos. 

A luz e a cor que a acompanha, foram sempre motivo de deba-

te de f ísicos, f isiologistas, médicos, psicólogos, sociólogos, in-

dustriais, artistas. As perguntas: o que é a luz; de que maneira 

e com que velocidade se propaga; como é produzida e perce-

bida; por que razão os objetos apresentam cores diferentes; 

foram sendo respondidas no decorrer do desenvolvimento da 

ciência, por meio de teorias acerca da natureza da luz, da cor e 

do processo de visão, fenómenos que já foram explicados an-

teriormente. Algumas das teorias apresentadas através do 

tempo tornaram-se incompreensíveis perante o nosso conhe-

cimento atual, mas fazem todas fazem parte de um caminho de 

curiosidade e ref lexão sobre o tema, evidenciando também a 

sua importância. 

Os primeiros relatos documentados sobre conhecimento 

científ ico de natureza qualitativa, para a explicação dos fenó-

menos naturais, envolvem argumentos f ilosóf icos e datam do 

período grego, admitindo que o conhecimento da realidade que 

nos cerca se faz através dos sentidos, por informações suces-

sivas, principalmente as visuais, como luzes e cores. Aristote-

les foi o primeiro a investigar o fenómeno das cores, e conc luiu 

que a matéria orgânica é a responsável pela geração da cor. 

Acreditava que as cores eram f ruto da mistura do branco com o  

preto e que o objeto em si não possui a cor, apenas assume 

um aspeto colorido que pode ser alterado por determinados 

fatores, como o Sol, fumo ou neblina. Partindo da certeza de 

que a luz participava do processo da visão, Platão indagava -se 
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sobre a forma como os deuses, enquanto construtores dos cor-

pos mortais, fabricaram os olhos. O funcionamento do olho  e o  

processo da perceção visual eram enigmas fascinantes para o 

homem, que procurava decif rá-los com teorias, algumas das 

quais partiam do princípio de que a visão dependia das coisas,  

e outras, de que a visão dependia de nossos olhos. No séc. V 

a.C., Leucipo e Demócrito acreditavam que o olho era constitu-

ído por átomos de água e que, como um espelho, ref letia áto-

mos de fogo (luz) emitidos pelos objetos luminosos ou ilumina-

dos que pairavam soltos no ar. Epicuro af irmava que a superf í-

cie das coisas emitia representações dessas mesmas coisas 

que viajavam no ar, ou seja, clones formados de matéria subtil 

invadiam o olho, levados pelos raios luminosos do Sol, das es-

trelas, da Lua e impressionavam a retina originando as ima-

gens, as cores. Esta teoria, em que os olhos acolhiam as ima-

gens passivamente, f icou conhecida como “Teoria Percetiva”.  

Surge a “Teoria Emissiva”, que contrariava a anterior, defendi-

da pelos pitagóricos, platônicos e neoplatônicos, onde o olho, 

como um farol, emitia raios luminosos que se propagavam no 

espaço atingindo os objetos. Deste choque surgia, então, a 

sensação visual. Segundo Platão, é o fogo que provoca a clari-

dade, o brilho. Def inia as cores como sendo uma espécie de 

chama que sai dos corpos e cujas partes, quando unidas s ime-

tricamente com os olhos, produzem a sensação. Na sua lógica 

de pensamento, Aristoteles questionava o facto de que se a 

visão resultasse da luz emitida pelos olhos, então esta teria o 

poder para ver na escuridão. Acabou por concluir que o olho 

tem a capacidade para ver, mas que depende para isto da luz e 

que a luz depende do meio para a sua propagação, do ar, da 

água, do éter (Gage, 1993).33 No tratado de Sensu et Sensibili, 

Aristoteles considera que as cores intermédias resultam da 

combinação do claro e do escuro, que eram as cores principais. 

Identif ica outras cinco cores intermédias puras: o carmim, o 

violeta, o verde claro, o azul escuro ou cinzento, e o amarelo, 

af irmando que as outras resultam da combinação do branco e 

do negro. 

Na Idade Média pouco se falou sobre luz e cor. As artes 

e o pensamento foram sufocados sob as trevas medievais. 

Como as tentações da carne dependem dos cinco sentidos 

conduzindo os homens à condenação eterna, todo conheci-

mento adquirido por meio dos sentidos, como o estudo da natu-

reza, era considerado uma perversão à moral e à virtude cristã, 

levando à corrupção da alma. As respostas para todas as inda-

gações da época eram encontradas na Bíblia e a Igreja trans-

formou-se em símbolo de civilização e ordem social, diante da 

desordem e decadência moral que enfraquecia o Império Ro-

mano. Na Renascença, Leon Batista Alberti, teórico das artes 

visuais, procurou expor os princípios do estudo da cor elabo ra-

 
33 Gaje, J. (1993). Colour and Culture. British Library: Thames and Hudson. 
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dos na antiguidade por Plínio, de modo claro e ordenado, para 

facilitar a sua compreensão. Plínio considerava 3 cores princi-

pais: o vermelho intenso, a cor da ametista e a cor conchífera, 

proveniente de moluscos. Os seus conceitos foram aprofunda-

dos posteriormente, por Leonardo da Vinci, quando este apli-

cou o seu excecional intelecto à ciência da visão, da cor e da 

luz. Imerso nas suas sensações visuais, ref letidas nas suas 

pinturas como primeira verdade de todas as coisas, deslum-

brou-se com o milagre da visão. Vinci considerava o olho hu-

mano como o senhor da astronomia, da cosmograf ia, o conse-

lheiro e corretor de todas as artes humanas (Carreira E., 

2000)34. As suas investigações no campo da cor estavam rela-

cionadas com a ótica, f ísica, química e f isiologia. Insistia na 

inclusão do branco e do preto na escala, como única maneira 

de se poder revelar a característica do valor da cor, expressa 

em grau de luminosidade. Com relação aos elementos naturais,  

Vinci dizia que o branco equivalia à luz e que sem a qual ne-

nhuma cor seria percetível. Foi o primeiro a af irmar que o bran-

co não é uma cor, mas sim o composto de todas as cores . 

(Kemp, 1989, pp.266-269) 35 

Descartes def iniu a luz como sendo uma forma de pres-

são que se propaga através do plenum material e as cores co-

mo sensações que, segundo os diversos movimentos, levam 

esta matéria aos nossos órgãos. Em 1678, Huygens descobre 

a polarização da luz. Em 1801, Thomas Young interessou-se 

pelo estudo do processo da visão cromática. Concluiu que o 

olho humano apresenta na retina três tipos de células, cada 

uma delas responsável pela visão de uma cor primária (verme-

lho, verde, azul), e que pela combinação destas, podiam ser 

produzidas todas as outras cores, inclusive o branco. Esta teo -

ria foi denominada pela Teoria da Visão Tricromática. Hering, 

discordando dessa teoria, contrapõe que a retina teria os três 

tipos de células, sendo cada uma delas responsável por um 

par: vermelho-verde, azul-amarelo, preto e branco (Küppers, 

1973).36 Newton, através das experiências dos prismas opos-

tos, demonstrou a síntese da luz, concluindo que a luz branca 

não era mais do que o produto da sobreposição das sete cores 

luz que compõem o arco-íris. John Dalton percebeu, ainda jo-

vem, a sua incapacidade em ver algumas cores. Em 1798, 

Jonh Dalton relata que ele e os seus irmãos podiam distinguir 

no máximo 3 cores: amarelo, azul e violeta, sendo esta a pri-

meira abordagem ao fenómeno que passou a ser conhecido 

por daltonismo. Em 1820, Goethe, no seu Tratado das Cores, 

relata a sua teoria sobre a existência de seis cores primárias – 

amarelo, verde, azul, violeta, vermelho e laranja – que eram 

 
34 Carreira, E. (2000). Os escritos de Leonardo da Vinci sobre a arte da pintura. 

São Paulo: Imprensa oficial do Estado. 
35 Kemp, M. (1989). The Science of Art, Optical themes in western art from 
Brunelleschi to Seurat. New Haven and London: Yale University Press. 
36 Küppers, H. (1973). Color: Origen, Metodologia, Sistematización, Aplicación. 

Caracas: Editorial Lectura.  
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vistas sob as condições naturais da luz do dia. A cor era com-

posta de luminosidade ou sombra, não admitindo a ideia da luz 

ser uma composição de cores. A sua teoria não tinha suporte 

no campo da f ísica, suscitando desta forma uma grande opos i-

ção. Considerava a cor como um efeito que, embora depen-

dente da luz, não era a própria luz. Assentava a sua teoria so-

bre a existência de três tipos de cores: as primeiras estariam 

associadas a origens f isiológicas, as segundas f ísicas e as ter-

ceiras químicas. Demonstrando que as cores f isiológicas são 

produzidas pelo órgão visual, sob ação de uma excitação me-

cânica, ou como forma de equilíbrio e compensação cromática 

e inf luenciadas pela ação do cérebro, Goethe fez avançar a 

caracterização da cor como sensação que se transforma em 

perceção. Contrariava Newton, porque não admitia que a luz 

branca fosse formada pelas diferentes luzes coloridas do es-

pectro. Apesar desta dissonância, realizou o mais especulativo 

dos trabalhos escritos até hoje sobre a utilização estética da 

cor, destacando a inf luência dos elementos da f ísica, química, 

f ilosofia, fisiologia e psicologia. 

1.2.2/ aspetos físicos da cor 

A luz solar constitui a mais importante fonte de energia 

ordenada para o mundo vegetal durante as suas primeiras fa-

ses de formação e é também a mais importante fonte de infor-

mação de que podemos dispor sobre o mundo exterior, por 

intermédio de um recetor excecionalmente perfeito: o olho. Es-

te, juntamente com a dimensão do cérebro, é certamente o 

principal responsável pela posição privilegiada do homem, e a 

particularidade da visão identif ica-se com a nossa perceção  do  

real. As sensações visuais são proporcionadas pelas células 

recetoras existentes no interior do globo ocular. Os fotorrecep-

tores são sensíveis apenas a uma faixa de energia eletromag-

nética existente no Universo, tendo a designação de espectro 

visível ou luz. 

Uma parte crucial do conhecimento elementar que existe 

acerca das cores pode ser atribuída a Isaac Newton, cientista 

do século XVII. Antes da obra de Newton, a cor era considera-

da um atributo inerente a todo o objeto e estando contida no 

próprio objeto. Newton arguiu essa ideia e substituiu-a pela 

teoria de que a luz sobre o objeto era o que lhe dava a cor. A 

luz é a verdadeira fonte da cor. Em 1666, Newton fez passar 

um raio de Sol através de um prisma de vidro sobre um fundo 

branco, verif icando que ele se dividia numa faixa com várias 

cores semelhante a um arco-íris, à qual chamou spectrum. 

Conclui que a luz do Sol ou luz branca, é composta por vários 

comprimentos de onda; em contrapartida, a luz de uma cor par-

ticular consiste em radiações do mesmo comprimento de onda.  

A composição da luz visível pode variar de um único compri-
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mento de onda à mistura de todos os comprimentos de onda 

visíveis. Convém referir que quanto maior é a altura de uma 

onda luminosa, maior é a intensidade de luz. 

A luz ao, ao atravessar o prisma, desdobra-se nas cores 

do espectro. As ondas mais longas produzem a sensação de 

vermelho, sendo também as que sofrem menor desvio ou re-

f ração. As ondas mais curtas permitem a vis ibilidade da cor 

violeta e também as mais sujeitas a maior desvio. Estes índices 

de ref ração explicam a formação do espectro. A experiência 

feita com dois prismas demonstra que, dependendo do ângulo 

de luz e da localização dos prismas, a luz branca do segundo 

prisma pode aparecer quando a luz passa diretamente por ele. 

Newton concluiu, a partir desta experiência, que não poderia 

haver outras cores básicas no universo, pois as sete cores do 

arco-íris voltavam à sua condição de branco puro. Conclui tam-

bém que a fonte de todas as cores é a luz branca e que tudo o 

que vemos resulta da luz ref letida na matéria. Devido à estrutu-

ra molecular e à pigmentação de cada objeto, os raios lumino-

sos são misturados, absorvidos e ref letidos em diferentes in-

tensidades. 

Objetos com pigmentação mais escura absorvem uma 

maior quantidade de raios luminosos, como consequência ref le-

tem menos luz aos nossos olhos. Esta absorção cria a ilusão 

de uma cor mais intensa, mais escura, o contrário acontece 

com os objetos com pigmentação mais clara, ref letem uma 

maior quantidade de luz. Quando a energia sob a forma de luz 

ou ondas eletromagnéticas incidem sobre a retina, são conver-

tidas em energia bioelétrica37 que nos permite “ver”. Não é 

apenas através dos nossos olhos que absorvemos a cor.  Todo  

o corpo f ísico é sensível à luz e cada célula do corpo humano 

absorve a luz e as cores que incidem sobre ele, da mesma 

forma que a corrente sanguínea absorve um creme f riccionado 

sobre a pele. 

Podemos entender como espectro eletromagnético o in-

tervalo completo da radiação eletromagnética, que contém 

desde as ondas de rádio, micro-ondas, inf ravermelhos, a luz 

visível, os raios ultravioleta, os raios X, até aos de radiação 

gama. Estes campos vibracionais em conjunto constituem uma 

onda eletromagnética que pode propagar-se até mesmo no 

vácuo. 

 
37 Bioelétrico refere-se à voltagem estática das células biológicas e às correntes 
elétricas que fluem em tecidos vivos, tais como nervos e músculos, em conse-

quência de potenciais de ação. 

fig. 11 -  Prisma e o espectro visível. 
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fig. 12 - Espectro de radiação eletromagnética. 

A unidade usada para medir o comprimento de onda dos 

raios visíveis é o nanómetro (nm); há que salientar que com-

primento e f requência são duas formas de medir uma onda ele-

tromagnética. No vasto espectro eletromagnético, cientistas 

conf irmam a formação de cerca de dez milhões de cores que, 

teoricamente, invadem o campo visual humano, sendo que so-

mente cerca de 150 comprimentos de onda são percecionados 

no espectro cromático. As ondas compreendidas no sector que 

vai aproximadamente de 400 a 800nm possuem propriedades 

com capacidade para estimular a retina, embora estes limites 

possam variar de pessoa para pessoa. Esse estímulo vai pro-

vocar a sensação luminosa a que damos o nome de “luz” e vai 

originar o fenómeno da cor. Os raios que estão além dos 

800nm são chamados inf ravermelhos, e os que se distanciam 

menos de 400nm são os ultravioletas. Ambos, não são visíveis 

pelo olho humano. Os gatos e os insetos detetam luz numa 

banda mais larga que se estende à zona do ultravioleta 

(<400nm) e à zona dos inf ravermelhos (>700nm). Os répteis 

vêm principalmente na zona dos inf ravermelhos e são pratica-

mente insensíveis ao que chamamos luz. De toda a energia 

radiante que o Sol nos envia, cerca de um terço corresponde a 

radiações inf ravermelhas. 

A luz emitida pelo Sol é também denominada de "luz 

branca", mas na realidade esta luz é uma mistura de diferentes 

cores correspondentes ao espectro visível; cada uma delas 

com comprimentos de onda e f requência diferentes. A co r com 

maior comprimento de onda é o vermelho (780 - 622nm), se-

guida do laranja (622 - 597nm), amarelo (597 - 577nm), verde 

(577 - 492nm), azul (492 - 465nm), anil (465 - 455nm) e violeta 

(455 - 390nm), sendo esta última, a cor com menor comprimen-

to de onda (Farina et al, 2006, pp.58-59).38 Um objeto branco 

ref lete todas as radiações luminosas que o alcançam, neste 

caso, todas as diferentes longitudes de ondas vão chegar si-

multaneamente ao olho. Se o objeto for integralmente preto, a 

 
38 Farina, M., Perez, C. & Bastos, D. (2006). Psicodinâmica das Cores em 

Comunicação. 5ª Edição. S. Paulo: Editora Edgard Blücher. 
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superf ície irá absorver totalmente todas as diversas longitudes 

de onda, não ref letindo nenhuma delas - o olho, obviamente, 

não captará radiação alguma e o objeto será visto integralmen-

te preto. Se só uma parte dos comprimentos de onda que com-

põem a luz branca incidente for absorvida pela superf ície do 

objeto, este ref letirá uma ou algumas delas. As que forem ref le-

tidas são captadas pelo olho sob a forma de cores. 

A luz branca obtém-se através da mistura das três cores 

luz primárias: o vermelho, o azul e o verde. Misturando-as em 

proporções diferentes pode-se obter qualquer uma das cores 

do espectro. Quando duas cores luz primárias são sobrepostas, 

produzem uma cor secundária. Com base no processo aditivo 

da cor, as cores luz, vermelha e verde, dão origem à cor luz 

amarela; a adição da vermelha com a azul geram a cor luz ma-

genta; a cor luz azul mais a cor luz verde originam a cor luz 

azul ciano; a junção das três cores luz primárias terá como re-

sultado a luz branca. 

Com base na f igura, verif ica-se que misturando a luz 

vermelha com a verde, obtemos uma amarela. Só é necessário 

adicionar a quantidade certa de azul ao amarelo para que daí 

resulte a luz branca. Neste processo aditivo da cor, diz-se en-

tão que o amarelo e o azul são cores luz complementares, por-

que se obtém a luz branca ao misturá-las. A cor luz comple-

mentar do verde é o magenta e a do vermelho é o azul ciano. 

Misturando cada um destes pares de cores complementares, 

um de cada vez, obtemos luz branca. Isto acontece pelo facto 

de todas as cores primárias serem ref letidas por cada par de 

cores complementares. A perceção da cor nos objetos produz-

se através da luz que incide sobre eles, logo, não será correto 

falar da cor absoluta de um determinado objeto, dado que essa 

cor não depende apenas da matéria que constitui o objeto, mas 

também da luz utilizada. A cor não tem intensidade própria por-

que depende diretamente da luz; faz parte da própria luz e se 

assim não fosse, poderia ser percetível mesmo no escuro.  

A Física explica que a luz é incolor e que somente adqui-

re cor quando passa através da estrutura do espectro visual, 

dado que a cor não é uma matéria, nem uma luz, mas uma 

sensação. Partindo deste princípio, a cor existe em função do 

indivíduo que a percebe, dependendo este da existência da luz 

e do objeto que a ref lete. Devido ao processo de absorção e 

ref lexão, o ser humano sente que, visualmente, algumas cores 

são mais “quentes” e outras mais “f rias”; este facto deve-se aos 

comprimentos de onda referentes a cada gama de cor do es-

pectro visível. 

A extremidade violeta tem menores comprimentos de 

onda, os quais vibram mais rapidamente e têm mais energia do  

que os raios luminosos na extremidade vermelha do espectro. 

Em consequência, o violeta está mais harmonizado com a 

energia da luz branca, que ref lete, e o vermelho está mais har-

monizado com as energias da ausência de luz, por isso, visu-

fig. 13 - Processo aditivo da cor. 
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almente, sentimos que o vermelho é mais quente ou mais ab-

sorvente do que, por exemplo, o violeta. 

Maurice Déribéré, af irma que a luz seria difundida pelo 

movimento vibratório de um meio hipotético, o éter, que const i-

tui o suporte elástico, no qual a luz se manifesta sob a forma de 

ondas. Refere ainda que o fenómeno do cromatismo, produzido 

pelas vibrações do éter, tem como resultante a perceção pelo 

ser humano, das diferentes cores do espectro, e que se expli-

cam pelos comprimentos das ondas luminosas (Déribéré, 

1969).39 

Após imensas teorias sobre a propagação da luz, algu-

mas correntes científ icas apoiaram a teoria ondulatória, outras, 

a teoria das partículas. Em 1929, Louis de Brouglie recebeu um 

Prémio Nobel por ter fundido as duas teorias. Torna-se claro na 

sua obra que as características opostas à energia, como ondas 

“imateriais” e partículas “substanciais” se unem para formar luz. 

Para melhor entender a atuação destes dois estados, pode-se 

imaginar que a luz se propaga em espirais. A luz branca con-

tendo a f requência de todas as cores, seria composta de espi-

rais de diferentes tamanhos correspondendo à onda de cada 

cor. No ponto em que as trajetórias das espirais se encontram, 

ocorreria uma situação de carga compacta e as partículas des-

providas de massa em movimento (fotões) surgiriam. Esses 

fotões podem até continuar a deslocar-se ao longo da espiral e 

voltarem a desaparecer. A centralidade da luz em Física, a sua 

unicidade, o seu papel clarif icador, a grande bagagem de co-

nhecimentos seguros que tem sobre a interação fotão - maté-

ria, levam a conceder ao fotão um papel de primeiro plano no 

estudo dos estudos fundamentais da matéria. 

1.2.3/ aspetos químicos da cor 

Uma pintura é formada por um conjunto de materiais de 

diferente natureza química organizados numa estrutura em 

camadas. A face visível da pintura, onde se misturam cores e 

formas, é constituída pelas camadas mais superf iciais, de que 

fazem parte o verniz, quando existente, por um lado, e os pig-

mentos, os corantes e os aglutinantes, por outro, camadas es-

tas aplicadas sobre um suporte, que pode ser tela, madeira, 

alvenaria, vidro, metal ou outro material. Os pigmentos são ge-

ralmente materiais de origem inorgânica, cristalinos e inso lú-

veis, utilizados pela cor que apresentam (ver quadro seguinte) 

(Fitzhugh, 1997).40  

 
39 Dériberé, M. (1969). La Couleur dans la publicite et la vende. Paris: Dunod. 
Dériberé é também o inventor da Fluorografia: técnica de diagnóstico utilizada 
para a avaliação de doenças do sistema vascular da retina, através da execu-

ção de uma série de fotos do fundo do olho, após a administração de um co-
rante fluorescente (fluoresceína) numa veia periférica. 
40 Fitzhugh, E. W. (1997). Artists' pigments: a handbook of their history and 
characteristics. Vol. 3. Cambridge – Washington: Cambridge University Press - 

National Gallery of Art. 

fig. 14 - Pormenor de dois fotões: 

um fotão de alta energia (violeta) e 

outro menos energético (amarelo). 
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fig. 15 -Tabela de pigmentos e suas características. 

Os aglutinantes, que mantêm a coesão das partículas 

que constituem os pigmentos ou servem de solvente aos coran-

tes, estão diretamente relacionados com as técnicas de pintura:  

pintura a óleo, caso em que o aglutinante é um óleo secativo ; 

pintura a têmpera, quando é empregue uma emulsão como a 

que constitui a gema de ovo (uma mistura de água com subs-

tâncias oleosas tornada estável por um agente emulsionante – 

o fosfolípido); ou, nos tempos mais recentes, pintura acrílica, 

situação em que o aglutinante é um material acrílico de fabrico 

industrial. A cor que nos é mostrada pelos pigmentos, como 

sucede com qualquer outro material, resulta de uma absorção 

seletiva da luz, que corresponde à parte visível do espectro 

eletromagnético (Fig. 12). Sendo a luz branca uma mistura de 

luz de várias cores, há materiais que absorvem de desigual 

modo essa radiação de diferentes comprimentos de onda, a 

que correspondem diferentes cores, e assim, por exemplo, a 

cor de um pigmento vermelho resulta deste absorver sobretudo  

as componentes de outras cores e ref letir predominantemente 
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a componente vermelha. A cor branca observa-se quando a luz 

não é absorvida, sendo toda ref letida à superf ície (Brill,1980).41 

De uma forma geral, esta absorção da radiação eletro-

magnética que é a luz visível, corresponde a uma absorção de 

energia, a qual é utilizada em determinadas transições eletro-

magnéticas. No caso dos materiais inorgânicos, são sobretudo  

os elementos de transição que estão na origem desta absorção  

e as transições ocorrem entre diferentes orbitais do nível que 

se encontra parcialmente preenchido. No caso dos materiais 

orgânicos, a cor deve-se a transições de moléculas insaturadas 

ou em que os átomos de carbono se encontram ligados, por 

exemplo, a átomos de azoto, oxigénio ou enxofre (Brill,1980)42.  

Ao longo da história, os pigmentos têm sido muito mais utiliza-

dos em pintura do que os corantes. As razões para a prepon-

derância daqueles materiais serão: a sua maior acessibilidade, 

já que muitos pigmentos se encontram na natureza numa forma 

que pode ser utilizada sem grande manipulação; a sua maior 

estabilidade que, de um modo geral, claramente contrasta com 

a signif icativa tendência de os corantes mudarem de cor; a 

maior facilidade de utilização que resulta de não se dissolverem 

no aglutinante; e, a maior opacidade das camadas de pintura a 

que dão origem. Convém referir, contudo, que o nome pigmen-

to, no sentido mais amplo, é por vezes atribuído ao conjunto de 

todos estes materiais que contribuem para a cor de uma part í-

cula, independentemente da sua natureza. No entanto, pela 

sua considerável importância histórica na pintura, será prestada 

maior atenção aos materiais que correspondem à palavra pig-

mento na sua aceção mais específ ica. Estes materiais são mi-

nerais sujeitos a processos muito simples de purif icação (mala-

quite, ocres e azul ultramarino natural, por exemplo), ou com-

postos resultantes da calcinação de produtos de origem animal 

(negro de osso ou negro de marf im), vegetal (negro de videira) 

ou mineral (terra de siena queimada), ou são obtidos a partir de 

diferentes matérias-primas através de processos químicos de 

síntese, mais complexos, realizados de forma controlada, como 

hoje acontece num laboratório ou numa unidade fabril (azul 

ultramarino artif icial, branco de titânio ou amarelo de cádmio) 

ou conduzidos de forma empírica como durante alguns milénios 

sucedeu (branco de chumbo ou vermelhão). Em termos quími-

cos, correspondem sobretudo a óxidos, carbonatos ou sulf ure-

tos de alguns metais de transição, designadamente cobre, fer-

ro, crómio e cobalto, ou de outros metais dos grupos principais  

da tabela periódica, como o chumbo. Os corantes, que têm a 

sua principal utilização em tinturaria, até 1856 tinham apenas 

origem vegetal (índigo ou garança) ou animal (cochonilha). 

Neste ano, porém, William Perkin obteve o primeiro corante 

artif icial, a cor de malva, uma anilina, e a partir de então o nú-

 
41 Brill, T. B. (1980). Light: its interaction with art and antiquities. New York - 
London: Plenum Press. 
42 Ibidem 
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mero de corantes preparados em laboratório cresceu muito 

rapidamente, estando hoje disponíveis variedades sintéticas de 

muitos dos corantes que começaram por ser usados na sua 

forma natural (Roy, 1993).43 

A pintura apoia-se na mistura desses corpos cromáticos 

específ icos, individuais, assim como nas suas inf initas poss ib i-

lidades, que somente podem ser percebidas por um olho trei-

nado e sensível, e obtidas por critério deste (Goethe, 1993, 

p.101).44 Vemos em Da Vinci (2000, p.86, p.115)45 a utilização 

dos mais diversos e desconexos materiais para a fabricação de 

cores opacas, f icando aqui também a dúvida de quais os pa-

râmetros tomados para se estabelecer quais as cores as primá-

rias e quais os níveis de aproximação que os vários autores 

que estudaram a cor, ao escreverem e ilustrarem sobre as co-

res primárias, permitiram que fossem utilizados. Hoje sabe-se 

que o vermelho não é cor primária em cor-pigmento, e segundo  

Pedrosa (1982)46 o círculo cromático sofria alterações desde 

1730, com J.C. de Le Blon.  

Atualmente o processo subtrativo da cor realiza-se com 

as cores primárias pigmento: magenta, azul ciano e amarelo, 

cores indispensáveis para o pintor, com elas podem-se realizar 

misturas e assim obter todas as outras cores.  

Estas são também as cores básicas dos corantes usados 

em fotograf ia e nas tintas de impressão. Atualmente o sistema 

mais utilizado e com extrema relevância nas artes gráf icas é o 

Sistema CMY ou CMYK (cyan, magenta, yellow, black), con-

forme se considere ou não o preto. Teoricamente, quando mis-

turadas todas as cores primárias pigmento, obtém-se um tom 

aproximado ao preto. Cada f iltro elimina uma região do espec-

tro e, em conjunto, absorvem-no totalmente, provocando a au-

sência de luz. 

1.3/ analogia entre cor-
po/matéria e cor/luz  

1.3.1/ o corpo enquanto matéria 

A importância do conceito de “matéria” no pensamento 

científ ico e f ilosóf ico é demonstrada pelo facto de a f ilosof ia 

ocidental ter nascido há cerca de vinte séculos, com as especu-

 
43 Roy, A. (1993). Artists' pigments: a handbook of their history and characteris-
tics. Vol. 2. Cambridge – Washington: Cambridge University Press - National 

Gallery of Art. 
44 Goethe, J. W. ( 1993). Doutrina das cores. S. Paulo: Nova Alexandria. 
45 Carreira, E. (2000). Os escritos de Leonardo da Vinci sobre a arte da pintura. 
S. Paulo: Imprensa Oficial do Estado. 
46 Pedrosa, I. (1982). Da Cor à Cor Inexistente. Brasil: Fename Editora. 

fig. 16 - Síntese subtrativa das cores. 
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lações dos f ilósofos jónicos sobre a natureza da matéria.  O 

conceito foi introduzido por Leucipo, f ilósofo grego do séc. IV 

a.C. Foi Demócrito, seu discípulo, que defendia o mesmo con-

ceito, que denominou de “átomo” a partícula indivisível da ma-

téria. O despertar deste tema pela ciência inicia-se na Europa 

por volta do séc. XIII, no entanto sofre um compasso de espera 

no séc. XV. Só no séc. XIX o tema recebeu um tratamento ci-

entíf ico, mais concretamente em 1811 quando se realizaram os 

primeiros trabalhos de Avogadro47 e por volta de 1860 quando 

se obtiveram os primeiros resultados relativos à dimensão , e à 

massa dos átomos. 

O termo energia, que já se encontra em Aristoteles, ad-

quire assim um signif icado mais preciso, apesar de ainda não 

se conceber a energia como propriedade da matéria. Caberá a 

Albert Einstein demonstrar que toda a forma de energia possui 

uma massa bem determinada, sendo também de origem graví-

tico, de tal modo que parecerá inútil qualquer distinção entre 

matéria e energia. Sem a pretensão de fazer a história do de-

senvolvimento do eletromagnetismo, basta recordar os nomes 

de Hans Christian Örsted – a quem se deve a descoberta dos 

efeitos magnéticos da corrente elétrica, de André-Marie Ampe-

re e de Michael Faraday, que abriram caminho à descoberta do 

fenómeno ondulatório ou das variações do campo eletromag-

nético do espaço entre os corpos, desenvolvida por Maxwell 

entre 1855 e 1870.48 

O primeiro passo dado na direção de uma nova teoria 

sobre a emissão de luz pelos átomos foi M. Planck em 1900, 

quando introduziu o conceito de quantum, necessário para 

compreender a radiação do corpo negro. Segundo Max Planck,  

a emissão e a absorção de luz correspondem a trocas de ener-

gia entre a matéria e o campo eletromagnético. Defende que a 

energia luminosa tem uma estrutura atómica. 

A hipótese dos quanta de luz vinha conf irmar o facto de 

que, enquanto a luz se propaga, a energia eletromagnética en-

contra-se distribuída sobre toda a superf ície da onda, mas no 

ato da absorção, ela encontra-se toda concentrada no ponto 

onde está a partícula que efetua a absorção. Um dos primeiros 

a aceitar esta teoria de Planck, foi Albert Einstein, num trabalho  

efetuado em 1905 que contém a teoria do efeito fotoelétrico. A 

explicação de Einstein do efeito fotoelétrico foi considerada 

uma evidência experimental da existência dos quanta de luz ou 

“fotões”. 

As duas entidades fundamentais, a energia e a matéria, 

no quotidiano, aparecem como coisas diferentes, no sentido 

em que não há praticamente transição de uma quantidade 

apreciável de matéria para o estado de energia. É como se 

 
47 Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro foi um dos primeiros físicos a 
distinguir átomos e moléculas. 
48 Enciclopédia Einaudi (1986). Matéria – Universo. V. 9, Imprensa Nacional 

Casa da Moeda, Lisboa, p. 137  

 

fig. 17 - Imagem simplificada do 

átomo de acordo com o modelo de 

Bohr. 
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uma pessoa que nunca tivesse assistido ao derreter do gelo, 

dif icilmente poderia convencer-se de que água e gelo são, na 

realidade, a mesma coisa. O conceito de matéria tornou-se ca-

da vez menos def inido, e em muitos aspetos este termo foi 

substituído pelo termo ‘partícula’. Torna-se impossível, a este 

nível, falar de matéria e energia como coisas diferentes. 

1.3.2/ equivalência entre matéria e 
energia 

Matéria e energia são duas faces da mesma moeda. Es-

ta equivalência anteriormente dif ícil de aceitar, representa uma 

das maiores conquistas da teoria da relatividade, do seu autor 

f ísico alemão Albert Einstein que revolucionou a f ísica do sécu-

lo XX. Foi considerado o cientista do século, por descobrir a 

equivalência entre matéria e energia, com a sua Teoria Especi-

al da Relatividade, a qual se baseava no princípio de que toda 

a medição do espaço e do tempo é subjetiva. Essa descoberta 

foi proposta a 26 de setembro de 1905. Segundo Einstein, a 

energia e matéria são permutáveis e passíveis de conversão. 

Isso pode ser comprovado mediante o processo de conversão 

da matéria em energia e da energia em matéria. Examinando a 

parcela de matéria (massa) da fórmula E=mc², poderemos 

constatar o enorme potencial energético condensado numa 

partícula de matéria. 

Sabemos que a matéria, por exemplo, pode ser convert i-

da em energia, conforme foi demonstrado pela bomba atómica, 

na qual uma pequena quantidade de matéria (urânio) liberta 

energia suf iciente para destruir uma cidade. Através desta fór-

mula pode-se concluir que, a massa ou matéria (m) acelerada 

pelo quadrado da velocidade da luz (c²) transforma-se em 

energia (E) desmaterializada, o que signif ica que a base de 

toda a substância material da natureza é energia. Einstein con-

sidera o corpo humano, não como um conjunto de partes ou 

substâncias químicas, mas como um sistema integral e comple-

to, que funciona em harmonia com o sistema eletromagnético 

ou energético do Universo. 

A visão de Einstein entende o homem como uma rede de 

campos de energia em contacto com o sistema f ísico. Matéria e 

energia são manifestações diferentes da mesma substância, 

que é a energia ou vibração básica da qual todo o ser humano 

é constituído. Essa rede energética da estrutura f ísica/celular é 

sustentada por sistemas energéticos subtis que coordenam a 

interação entre a energia bioelétrica e o corpo. O ADN codif ica 

a expressão f ísico-estrutural da célula através de enzimas e 

proteínas que desempenham funções bioquímicas no organis-

mo. 
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fig. 18 - Resumo simplificado da composição do corpo humano. 

Stephen Hawking, que se dedicou a tentar integrar por 

completo a mecânica quântica com a teoria da relatividade, 

defende que os seres vivos, assim como tudo na natureza, são  

compostos de energia relacionada com a matéria. Refere que 

ser vivo é composto por matéria densa e matéria subtil e que 

esta é igual a energia condensada. O organismo é massa, 

energia condensada, composto de células que são formadas 

por protões, neutrões e eletrões. O corpo, pela sua composição 

é capaz de emitir e captar energia (Hawking, 2002).49 

O novo paradigma pede-nos uma reavaliação dos nos-

sos valores, ou seja, pede-nos que paremos para observar o 

mundo sob outra perspetiva. A nova perspetiva vê a matéria 

como uma substância composta de partículas, movimentando -

se através de ondas, constituindo uma estrutura com novas e 

diferentes propriedades. Toda essa nova teoria remete à ciên-

cia novas pesquisas sobre o ser humano e o seu funcionamen-

to. A Física já comprova que nosso sistema f ísico está muito 

longe de ser um sistema fechado. Na verdade, o sistema f ís ico  

do ser humano coexiste com outros sistemas de matéria mais 

subtil, matéria caracterizada por f requências diferentes das en-

contradas no corpo f ísico mais denso. 

1.3.3/ anatomia energética – 
biopsicoenergética 

A Biopsicoenergética (BPE) nasceu entre as décadas de 

1950 e 1960, e Lívio Vinardi50, seu fundador, def ine-a como 

sendo: “a ciência que se ocupa dos estudos das energias biop-

sicológicas, a sua natureza, causa e efeitos, e a sua inter-

 
49 Hawking, S. (2002). O Universo numa Casca de Noz. Lisboa: Editora Gradi-

va. 
50 Livio Vinardi nasce em 1930, Buenos Aires. É fundador 
da BioPsicoEnergética (BPE) em 1971. Dirigiu entre 1980 e 1990, em colabo-
ração com a Universidade Estatal de São Francisco, um projeto de medição 

objetiva do campo energético humano. 
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relação com todo o tipo de energias, quer sejam naturais ou 

geradas: energias bioelétricas e cibernéticas relacionadas com 

o sistema nervoso e os diferentes órgãos” (2004, p.11)51. Vive-

mos imersos num oceano de energias sem percecionarmos 

todas as interações que decorrem minuto a minuto; deste mo-

do, o objetivo fundamental da BPE, é o estudo e o conhecimen-

to da cadeia Ser Humano – Natureza – Cosmos, através do 

denominador comum da energia. Esta ciência distingue no ser 

humano três estruturas organizacionais: o encéfalo, o conjunto 

de plexos e a coluna vertebral; embora todas elas conf igurem 

um único sistema nervoso, apresentam diferenças que permi-

tem considerar tal subdivisão. Dessas três organizações, o con-

junto de plexos aparecem como um “cérebro”, um tanto disper-

so por setores, embora unidos na sua totalidade. Pelo facto  de 

que em todas as partes das três organizações cerebrais circu-

lam correntes bioelétricas, verif icam-se em todas as partes a 

existência de campos magnéticos resultantes das ondas ou 

impulsos bioelétricos. 

Para uma melhor compreensão da Biopsicoenergética, 

deve ser entendido que o ser humano é um ser energético e 

que tudo o que existe, ou seja, a matéria, é também energia e 

como tudo é constituído por átomos, como tal, existem vibra-

ções eletromagnéticas. Constatou-se no ponto anterior que a 

matéria e energia eram reversíveis, segundo a teoria da relati-

vidade de Einstein, e que qualquer tipo de radiação só poderia 

ser emitida e absorvida em pequenos pacotes de energia, os 

quanta, conforme a teoria quântica de Max Planck. A energia é 

o resultado do movimento dos eletrões e protões de cada áto-

mo em todas as moléculas de toda a matéria constituinte do 

Universo. Tudo o que nos rodeia tem uma f requência, uma vi-

bração. 

O corpo humano é composto por vários campos de 

energia. Estes pontos de energia circundam-no, emanam dele 

e podem interagir com o corpo f ísico e as suas diversas fun-

ções. Estes campos de energia incluem: luz, eletricidade, calor,  

som, magnetismo, e eletromagnetismo, embora não estejam 

limitados a estes. A vibração da cor é percecionada não ape-

nas pela visão: esta tem um impacto sobre todos os sistemas e 

órgãos f ísicos do corpo, que reagem a essas f requências. To-

dos os organismos, células e átomos existem como energia e 

cada um tem a sua f requência ou vibração, a sua energia pró-

pria. Toda a energia é também positiva, negativa ou neutra. Os 

seres humanos são capazes de perceber o movimento da 

energia envolvente através do corpo, o que também pode ser 

observado e mesmo medido tanto a um nível atómico como 

subatómico, por exemplo, através da temperatura do corpo e 

as ondas do cérebro. 

 
51 Vinardi, L. (2004). Biopsicoenergética: El Ser Humano Como Medida. 2ª 

Edição. (Vol.1) Buenos Aires: Editorial Kier. 
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Na verdade, o ser humano é constituído de dois “corpos”: 

o corpo f ísico, que é percebido pelos cinco sentidos, e o co rpo  

bioelétrico, que é descrito como o modelo de energia do nosso  

corpo f ísico. Esse modelo de energia circunda toda a matéria 

f ísica. O que mantém vinculados dois corpos tão diferentes, 

como o campo bioelétrico do corpo e o corpo f ísico, é a força 

aglutinadora, de equilíbrio entre as formas de energia e matéria 

e a sua polaridade do positivo e do negativo. Isto é válido tanto  

para o átomo, para a Terra, para os astros, como para todo o 

Universo. As energias do magnetismo e da gravidade nivela-

das, que se movem através e em volta do corpo humano, obe-

decem à mesma lei de polaridade. As células, bem como toda 

a matéria, são simples energias reduzidas proporcionalmente 

em vibração, em perfeito equilíbrio com o meio. 

A polaridade é inerente a toda a existência e é o que a 

torna possível; a existência, em toda a sua variedade, baseia-

se meramente em diferentes densidades de polaridade agindo 

entre si, como o nosso corpo f ísico é uma manifestação do seu 

correspondente bioelétrico. Em cada pessoa, a energia trans-

mitida do corpo bioelétrico percorre o seu caminho até à maté-

ria do corpo f ísico, movida pelas forças de atração ou de repul-

são. O sistema nervoso do ser humano é o mais sof isticado e 

avançado sistema informático do mundo, constitui-se de ramif i-

cações e sinapses de campos bioelétricos e eletromagnéticos. 

Ele transporta correntes e cargas variadas e é capaz de obter, 

de armazenar e transmitir uma quantidade incalculável de in-

formações. 

O campo bioelétrico do corpo, atualmente, pode ser re-

gistado pelas fotograf ias Tesla-Kirlian. As experiências fotográ-

f icas de objetos em campos elétricos, antes de Kirlian, foram 

chamadas de "eletrogramas" ou "fotografias eletrográf icas." As 

primeiras foram expostas em 1898 pelo russo Yakov Narkevich 

Yokdo. A primeira Investigação no campo foi publicada po r um 

checo B. Narvratil, também no início de 1900. A fotograf ia Kirli-

an52 é uma das formas de representar as reações bioelétricas 

do corpo, sob uma forma visual. O que é fotografado são fenó -

menos naturais como pressão, humidade, temperatura e carga 

elétrica. Mudanças no meio, pressão barométrica, voltagem, 

entre outras variáveis, podem produzir diferentes campos bioe-

létricos, revelando mudanças emocionais e também respostas 

psicológicas relativamente à cor (Birren, 1984)53. O procedi-

mento técnico para obter uma foto Kirlian traduz-se na coloca-

ção de um objeto ou da parte do corpo de uma pessoa (geral-

mente os dedos), numa chapa isolante com um elétrodo metá-

 
52 Semyon e Valentina Kirlian, em 1939, foram os pioneiros neste processo. O 
princípio da fotografia Kirlian, bem como de todos os eletrogramas, é o fenó-
meno que ocorre quando, um objeto ou ser vivo, eletricamente descarrega 

faíscas entre ele e um elétrodo, gerando desta forma um campo elétrico, no 
caso de se tratar de um objeto, ou bioelétrico no caso do ser humano. 
53 Birren, F. (1984). Color & Human Response: Aspects of Light and Color Bear-
ing on the Reactions of Living Things and the Welfare of Human Beings. New 

York: Wilei. 
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lico por baixo, o qual está ligado ao aparelho de fotografia Kirl i-

an que gera uma corrente elétrica pulsante de alta f requência, 

baixa corrente e alta tensão (normalmente de cinco mil até vin-

te mil volts). Esta interação produz uma coroa energética de 

multif requências de ondas para além do espectro visível. Na 

foto obtida por este processo, aparece uma luminescência en-

volvendo os contornos da pessoa ou objeto fotografados, resul-

tantes da ionização dos gases que ali se encontram, onde os 

fotões que ali são produzidos f icam registados. Em 1985, Kons-

tantin Korotkov54, chegou à conclusão de que o halo luminoso 

que aparece em torno dos corpos é visível num bioeletrograma, 

é um processo de visualização da ionização dos gases e/ou 

vapores, emanados por qualquer corpo. 

De acordo com Vinardi, o ser humano tem campos ele-

tromagnéticos que constituem grande parte do corpo bioelétri-

co. Os centros de atividade estão localizados nas zonas onde o  

tecido nervoso é mais concentrado, aí existe uma maior quanti-

dade de circuitos e correntes elétricas. Isto permite situar os 

centros de atividade em correspondência com as três organiza-

ções cerebrais e as glândulas de secreção interna. Nestas zo-

nas existirá uma relativa maior atividade eletromagnética. Entre 

as inf initas energias externas, algumas impressionam os senti-

dos. As energias provenientes do mundo circundante, são 

constituídas por vibrações, reações químicas e/ou fenómenos 

f ísicos, e em cada caso, emitem sinais particulares. 

Os órgãos sensoriais denominam-se, genericamente, 

transdutores primários. Vinardi, para diferenciar os estímulos 

ou sinais do mundo circundante ou energias eletromagnéticas, 

conforme a sua f requência, distinguiu os que incidem sobre 

cada órgão (visão, audição, olfato, paladar e tato), compreen-

dendo a complexidade e vastidão de energias subtis envolvi-

das, cada uma com a uma vibração e medida específ icas. Co-

mo exemplo desta complexidade, pode-se constatar que, a vi-

são de um lado para o outro, origina 500 reações e combina-

ções químicas originadas pela variação das cargas de fotões 

sobre a retina. Cada uma dessas reações comporta uma carga 

elétrica. 

Na teoria quântica, é conhecido como campo morfogené-

tico55, o conceito reelaborado pelo biólogo inglês Rupert Shel-

drake56, no qual af irma que o campo mórf ico ou morfogenét ico  

funciona como um campo magnético, através do qual são 

transportadas as informações da luz para as células, para o 

ADN e para o próprio corpo. Podem-se observar quatro cama-

 
54 Professor de Ciência da Computação e Biofísica na Universidade de Tecno-
logias Informacionais, Mecânica e Ótica, Rússia. Presidente da União Interna-
cional para Bioeletrografia Médica e Aplicada. 
55 Campo mórfico ou morfogenético, é uma expressão da ideia original do pro-
fessor de medicina russo Alexander Gurwitch em 1920, referindo-se a uma 
espécie de campo que rodearia os seres vivos. 
56 Sheldrake, R. (1981). A New Science of Life: The Hypothesis of Morphic 

Resonance. Park Street Press. 

fig. 19 - Bioeletrografia de Susana 

Ribeiro, impressão instantânea, 6 

x10 cm, 2014. 
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das ou graus de intensidade relativos à energética humana. 

Para se ter uma melhor perceção, a primeira camada, que em-

bora seja a mais densa, é mais subtil que o éter, através da 

qual se propagam as radiações, como é o caso da luz e do  ca-

lor. 

No corpo humano, os intermediários do transporte de 

energia eletromagnética que entra e que dele emana, são de-

signados por vórtices57. Eles medeiam os impulsos do nosso 

sistema de energia, embora não fazendo parte do corpo f ísico, 

e ligam os campos subtis de energia em torno do corpo à esf e-

ra de ação do próprio corpo. A ciência moderna mostra que, 

nas zonas do corpo onde tradicionalmente se localizam os vór-

tices, as emanações bioelétricas são mais elevadas. Os vórti-

ces ajudam o corpo a distribuir energia para as suas diversas 

funções: f ísica, emocional, mental e espiritual. Estão ligados às 

funções do corpo f ísico, principalmente através das glândulas 

endócrinas e do sistema cérebro-espinal, medeiam a energia 

dentro e fora do corpo através dos vários contactos espinhais. 

Esta energia é distribuída através do corpo por intermédio do 

sistema nervoso e do sistema circulatório, desta forma, os ór-

gãos, tecidos e células recebem em conformidade a energia 

vibracional.  

No caso específ ico da cor, as vibrações desta interagem 

com as emanações eletromagnéticas do corpo sendo transmiti-

das às vértebras da coluna. Como termo de comparação, os 

vórtices ou transdutores de energias, assemelham-se a um 

ciclone em miniatura que faz circular as energias numa deter-

minada vibração. Temos no corpo humano mais de 88.000 

transdutores energéticos, porém, variam de tamanho e impor-

tância. Nesta ordem temos sete vórtices magnos, vinte e um 

vórtices grandes e os restantes dividem-se em médios e pe-

quenos. Os magnos estão situados nas interconexões de ner-

vos, vasos sanguíneos ou vasos linfáticos. 

Visto de f rente um vórtice é circular, com correntes visí-

veis e espiraladas, com média de oito voltas em espiral, sendo 

este número variável de um vórtice para outro. Visto de lado, 

num corte lateral, assemelha-se a um cone, a boca situa-se na 

quarta camada subtil da pele e vai afunilando e penetrando até 

ao órgão f ísico.  

 
57 Vórtice é um escoamento giratório ao redor de um centro de rotação, onde as 

linhas de corrente apresentam um padrão circular ou espiral. 

fig. 20 - Vórtice. 
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fig. 21 - Forma geral da espiral atómica de um vórtice, simultaneamente com o  

fluxo energético representada por pontos contidos nas espirais. 

Segundo Vinardi, a função técnica de um vórtice é trans-

ferir energias externas que circulam na última camada eletro-

magnética para dentro dos órgãos. Cada nível de energia ope-

ra com os seus respetivos centros ou circuitos e, tratando -se 

dos vórtices localizados no corpo etérico 58, as transferências 

energéticas serão as apropriadas que correspondem à modali-

dade. 

Os principais vórtices estão vinculados com importantes 

zonas ou órgãos do corpo humano (Vinardi, 2004, p.75)59 Um 

vórtice magno possui cerca de 3 a 8 cm de diâmetro. Os vórti-

ces magnos são intitulados por Coronário, Hipóf ise, Laríngeo, 

Cardíaco, Solar, Hepático e Sacro, cuja localização se pode 

observar na f igura seguinte. 

 

 
58 Corpo etérico é o corpo mais denso depois do corpo físico; localizando-se a 
cerca de 15/30 cm do anterior e é formado por uma camada de energia subtil 
que acompanha completamente a forma do corpo humano.  
59 Vinardi, L. (2004). Biopsicoenergética: El Ser Humano Como Medida. 2ª 

Edição. (Vol.1) Buenos Aires: Editorial Kier. 
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fig. 22 - Principais Vórtices do Corpo Humano. 

Vinardi (2004) refere que, os vórtices são órgãos de im-

portância fundamental para manutenção da saúde, tanto bioló-

gica como psicológica, devido ao facto de serem centros  ener-

géticos. O sistema nervoso é um sistema complexo de mensa-

gens e transporte de correntes elétricas sob a forma de ondas. 

Trata-se de um conjunto de circuitos bioelétricos e cibernéticos 

através dos quais se transmitem as ordens de ações e movi-

mentos, onde se recebem as perceções externas e se produ-

zem os comandos dos órgãos (coração, pulmões, etc.). Todo o  

sistema nervoso de um adulto, mensurado linearmente daria 

um valor aproximado de 107.000Km. Esta longitude daria a 

volta ao planeta Terra duas vezes e meia. 

Outro facto curioso, incide sobre a tensão ou potencial 

elétrico que alimenta todo o sistema nervoso - esta é extrema-

mente baixa, correspondendo a 0,1 volt. Para se ter uma com-

paração, uma pilha elétrica, do menor tipo, produz 1,5 volt, ou 

seja, 15 vezes mais em potência. As capacidades da BPE não 

se orientam para conhecimentos isolados; mesmo quando se 

descrevem aspetos parciais, todos são derivações de um sis-

tema sintético e unif icado. Ela atua teoricamente, e acima de 

tudo, praticamente, na integração harmónica do ser humano 

com o Universo. 
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Apesar de todo o conhecimento actual sobre o corpo 

atrás referido, existe ainda um enigma sobre muitos dos 

aspectos da constituição humana. Talvez por haver um 

excesso de foco no corpo-sujeito comparativamente ao corpo-

alma. Sem o último, como explicamos o pensamento, a 

ref lexão, a autoconsciência, a experiência de nós enquanto 

pessoas? Acedito que a partir da união dos dois corpos, o 

f ísico e o étereo, se possa processar uma análise mais 

equilibrada sobre a questão da percepção da cor.  Impõe-se, 

portanto, o conhecimento da conduta humana, recorrendo às 

diferentes ciências explicativas, tendo sempre presente que a 

mera explicação cientif ico-objectiva não é de todo suf iciente, é 

necessária também a sua compreensão. 

Acredito não ser  possível reduzir uma sensação à sua 

realidade enquanto objecto/matéria sem a apreensão do seu 

signif icado, do seu sentido. Assim, apesar do valor de todas as 

investigações cientif icas e dos seus avanço sempre crescentes, 

não será exagerado af irmar que a autoconsciência mantém 

uma reserva insondável e incompreensivel para a ciência 

objetivante, precisamente porque nos encontramos no domínio 

do inobjectável. Um ser humano é o seu corpo na íntegra, só 

assim os seus sentidos podem percecionar a verdadeira 

realidade da matéria. Existe uma intenção clara  de partir das 

considerações cientif icas existentes, para em seguida através 

de uma análise fenomenológica, promover uma ref lexão 

metaf ísica. Subsiste um plano que consiste na descrição do  

dado na consciência, mostrar apenas e descrever aquilo que 

se vê e que se sente. A consciência interna do corpo é-nos 

dada como um todo, mais ou menos articulado, e anterior a 

todas as sensações orgânicas.  

A “forma substancial” do ser humano proveniente do 

pensamente da Grécia antiga, interpreta os corpos em forma 

de “matéria” e “potência” ou energia. Todo e qualquer ser 

material, uma rocha, um ser vivo ou uma galáxia, é em última 

análise constituido por átomos que interagem entre si e com o 

meio envolvente. A partir da base do nosso corpo, a atividade 

própria dos átomos que o constituem é convertida num 

conjunto de sinais, que de maneira direta e imediata a revelam 

aos nossos sentidos como uma manifestação visível, f ísica e 

psicologica, de uma interação ativa com o mundo exterior.  

Existem duas vias necessárias para este possível 

entendimento: a da explicação e a da compreensão. A parte 

técnica e f isiológica da questão da apreenção da cor já foi 

devidamente analisada, restando apenas a necessidade de 

complementar o estudo sobre a relação fenomenológica do 

corpo com a cor.   Neste sentido, e percebendo que, através da 

DOP é possível um estudo mais aprofundado sobre a cor, 

utilizando outros recetores que não apenas os da visão, foi 

criado um laboratório para este estudo, o Lab Color Sense. 
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2.1/ LcS – cartografia do projeto 

Mediante aquilo que foi observado, tive a necessidade 

de fazer uma experimentação, visto no trabalho autoral já ter 

verif icado essa possibilidade, faria sentido agora fazê-lo com 

um grupo de participantes.  

Devido ao carácter interativo da cor, temos possibilida-

des de atingir aspetos do pensamento relativos à perceção da 

mesma, implicando subjetivamente o observador numa experi-

ência que é sempre única, dada a singularidade das sensações 

que a cor provoca. Para procurar o objeto de conhecimento  em 

questão, poderemos colocar em ação as nossas próprias estru-

turas, através de procedimentos específ icos já descritos anteri-

ormente na realização da experiência em laboratório. Teremos, 

nestes termos, a aprendizagem como fenómeno, uma vez que 

as interações do organismo, conectadas ao sistema nervoso, 

mudam os estados possíveis da mente. Neste caminho abre-se 

um terreno muito fértil para a conceção de um processo feno-

menológico de conhecimento. 

Esta pesquisa procura abstrair-se da própria experiência,  

sendo que o processo metodológico consistirá em investigar 

como os participantes criam a sua própria metodologia, que 

estará na origem das suas ações/experiências com a co r. É um 

movimento circular, uma espiral evolutiva que resultará em co-

nhecimentos cada vez mais abrangentes e extensivos ao pro-

blema. O método está justif icado como ferramenta anterior à 

experiência, enquanto a metodologia é composta de procedi-

mentos efetuados pelo investigador ao longo das experiênc ias .  

A ser assim neste processo, a metodologia será uma criação 

individual. Nesta hipótese de pesquisa, sempre que as nossas 

ações forem mobilizadas, serão compostas de procedimentos,  

que por sua vez geram uma metodologia. A importância desta 

investigação será atribuída à experiência da cor através da prá-

tica da pintura efetuada pelos participantes, de forma a interagir 

com os fenómenos e tentar compreendê-los. Para esta experi-

ência, é necessário um caminho, que se pavimenta à medida 

que articulamos os nossos próprios procedimentos relacionais 

com a cor durante a ação de pintar. 

Analisando parte do artigo de Hernández (2008)60, refe-

rente ao processo ref lexivo na Investigação Baseada nas Artes, 

entende-se através da sua análise a outros autores que, o pro-

cesso artístico revela aspetos do “eu” e coloca-nos em plena 

ligação com as nossas emoções. Pressupõe um contínuo des-

 
60 Hernández, F. (2008). La investigación basada en las artes. Propuestas para 

repensar la investigación en educación, Educatio Siglo XXI, Revista de la Fa-
culdade de Education, ISSN-e 1699-2105, 26. 
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cobrimento da necessidade de dar sentido à experiência artísti-

ca e, através desta, obter uma resposta multissensorial, permi-

tindo um tipo de aprendizagem ao nível dos sentidos.  (Hernán-

dez, 2008, p.54)61. Nesta direção, questionando o rigor exigido 

às investigações científ icas quando aplicadas à educação, é 

possível pensar no uso de princípios e procedimentos da ativi-

dade artística para a transformação de práticas educativas.  

Utilizar elementos artísticos e estéticos, encontrar outras 

maneiras de ver e representar a experiência e abordar tudo 

aquilo de que não se fala, são algumas das def inições de Ba-

rone e Eisner (2012)62 para caracterizar a IBA (Investigação 

Baseada nas Artes). Para os autores, a IBA permite ver fenó-

menos e experiências de outros pontos de vista e colocar tipos 

de questões que não seria permitido num outro método de in-

vestigação. Os dados etnográf icos nesta investigação surgem 

como materiais privilegiados para o estudo de uma das compo-

nentes da prática artística, a cor. Proponho, neste sentido, re-

velar as experiências que, de alguma forma, contribuirão para 

um maior interesse no estudo da relação entre o corpo e a cor. 

A pesquisa bibliográf ica esboçada levou-me a autores que in-

vestigam a cor relacionada com a atividade artística, neuroci-

ências, bem como textos de conteúdo f ilosófico. 

2.2/ LcS – laboratório 

“De modo cada vez mais penetrante e profundo, a in-

vestigação neurofisiológica descobriu a participação 

essencial do cérebro em todas as atividades psíquicas, 

incluindo as que tradicionalmente – o pensamento sim-

bólico, o amor místico, a consciência de identidade pró-

pria, a livre decisão, etc. – passavam por ser mais pu-

ramente «espirituais». O cérebro humano é algo mais 

do que o mero instrumento anatomofísiológico de uma 

identidade supra-sumática, e embora a atual ciência 

neurológica não seja capaz de dizer até onde vai esse 

«ser algo mais», obriga-nos necessariamente a ter na 

máxima conta o que a respeito do comportamento hu-

mano tem para nos dizer.” (Entralgo, 2003, p.48)63 

A ciência diz que é através dos olhos, do cérebro e da 

pele, que a luz ou cor, faz invadir no corpo f ísico uma variedade 

de ondas eletromagnéticas com diferentes potências. Estas, 

atuam sobre os centros nervosos e modif icam as atividades 

sensoriais e emocionais. Todos, enquanto observadores, per-

 
61 Ibidem 

62 Barone, T.  & Eisner, E. W. (2012). Arts Based Research. Sage Publications. 
63 Entralgo, P. L. (2003). Corpo e Alma - estrutura dinâmica do corpo humano. 

Coimbra: Almedina. 
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cebemos a intensa expressividade que cada cor carrega. A 

questão é perceber como tal expressividade ocorre na realida-

de, sem fundamentações baseadas na psicologia da perceção 

e na simbologia da cor ao nível cultural. Dewey (2010)64 enfati-

za e exemplif ica o artístico como experiência: para ele as inte-

rações que acontecem no espaço e no tempo conf iguram for-

mas artísticas que, ao mesmo tempo, são geradas por impul-

sos rítmicos do organismo e do meio e que adquirem um ritmo 

próprio. Neste sentido, um trabalho com a cor e a interpretação  

das forças provocadas na experiência, são um suporte ade-

quado e imprescindível para uma aprendizagem. 

“Visto que os órgãos sensoriais, com o aparelho motor 

que lhes está ligado, são os meios desta participação, 

toda e qualquer invalidação deles, seja de ordem práti-

ca ou teórica é, ao mesmo tempo, efeito e causa de um 

estreitamento e um embotamento da experiência de vi-

da”. (Dewey, 2010, p. 89)65 

No presente estado da arte, alguns dos exemplos de ex-

periências selecionadas relativos ao objeto de estudo são de 

cariz científ ico, não tendo sido encontrada alguma referência 

com a investigação atual no campo artístico que envolvesse 

esta trilogia: cor, corpo e pintura. Relembro que o corpo huma-

no é um sistema integral e completo, que funciona em harmo-

nia com o sistema eletromagnético ou energético do universo. 

Nesta perspetiva entende-se a matéria como uma substância 

composta de partículas, movimentando-se através de ondas, 

constituindo uma estrutura com diferentes e novas proprieda-

des.  

 

fig. 23 - Perceção Dermo-ótica – interação de radiações entre a pele e a 

superfície colorida. 

 
64 Dewey, J. (2010). Arte como Experiência. S. Paulo: Coleção Todas as Artes. 
65 Ibiden 
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Recordo também que desde a década de 60, são efetu-

ados estudos por equipas multidisciplinares sobre a ref lexivida-

de da pele sob efeito de radiações eletromagnéticas. Grava-

ções eletroencefalográf icas provaram que a "sensibilidade 

dermo-ótica" ou perceção dermo-ótica, não está localizada nos 

centros de visão do córtex, ou seja, na parte de trás do cérebro, 

mas sim nos centros tácteis e sensações térmicas.  

Recentemente, esta capacidade inerente ao ser humano 

atrás descrita, tem sido documentada também por inv isuais que 

tentam aperfeiçoar a técnica do uso da sensibilidade dérmica, 

visto que esta só é possível em determinadas condições de 

luminosidade e sem tocar com a mão no objeto.  Eagleman 

(2011)66, um neurologista interessado no processo cinestésico, 

encontrou uma sobreposição entre as áreas do cérebro res-

ponsáveis pela apreensão da cor e as perceções tácteis, ou 

seja, concluiu que tudo está interligado através do sistema ner-

voso central. Após a análise do estado da arte referente à ab-

sorção da cor através do corpo, posso inferir que a análise 

cognitiva é de extrema importância para se proceder a esta 

investigação que visa o entendimento sobre a variação e per-

ceção da cor. Todas estas invisibilidades levaram-me a querer 

dar início a esta viagem na perceção que nos é fornecida pela 

cor através da sua ref lexão no corpo. Partindo destes pressu-

postos, decidi então fundar um laboratório de cor onde as ex-

periências sensoriais cromáticas pudessem ser postas em prá-

tica e designei-o de Lab Color Sense. 

LcS tem como objetivos: 

▪ Analisar a validade da inf luência da cor no corpo; 

▪ Analisar o efeito da perceção dermo-ótica; 

▪ Avaliar a validade das def inições preexistentes sobre 

a cor; 

▪ Eventualmente, fundamentar a validade do conheci-

mento artístico, nomeadamente a pintura, enquanto 

investigação; 

▪ Tornar o LcS num processo metodológico futuro que 

poderá ser utilizado no fomento da relação entre a cor 

e o ser humano. 

As sessões do LcS são metodologias, nas quais se fa-

zem a recolha de dados e se fomenta a ref lexão sobre a testa-

gem que, embora funcionando como um primeiro ensaio, pode-

rá vir a ser um processo metodológico. A pintura surge como 

representação de um território onde a investigação ocorre, um 

espaço de experimentação das perceções visual e dermo-ótica. 

É também sinónimo de matéria e ação f ísica e intelectual, en-

quanto produtora de conhecimento concreto e sensitivo.  

 
66 Eagleman, D. (2011). Incognito – The Secret Lives of the Brain. Edinburgh: 

Canon Gate.  
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2.3/ LcS – experiências 

“Da melhor maneira possível, acabamos por apontar e 

explicar a cor como matéria viva; como o corpo de um 

ser vivo. Agora devemos falar sobre sua alma, aquele 

fluido ilusório que, pelo meio da inteligência e do cora-

ção, criou tanto e mexeu tanto - sobre as cores que 

ajudam a nossa imaginação a subir, abrindo uma nova 

porta para o mistério e o infinito. Não podemos explicar, 

mas talvez indiretamente, usando uma comparação, 

possamos sugerir a sua linguagem. A cor é enigmática 

em si mesma, quanto às sensações que ela nos dá, pa-

ra que sejam lógicas, não podemos usá-la de outra 

maneira do que enigmaticamente toda vez que a usa-

mos (…)” Paul Gauguin, “Notes on Colour” Tahiti, 

(1896-98)67 

Todos, enquanto observadores, já percebemos a intensa 

expressividade que cada cor carrega, a questão é saber como 

esta ocorre ao nível das emoções, sem fundamentações base-

adas na teoria da cor, f isiologia da cor e simbologia da cor a 

nível cultural. Nos f inais da década de 60 a teoria reinante era 

a de que pessoas pertencentes a diferentes culturas teriam 

emoções diferentes. Esta teoria da emoção cai por terra quan-

do Paul Ekman68 apresenta os resultados dos seus testes efe-

tuados em países com culturas bem distintas, mais concreta-

mente nas cidades de Nova Guiné e São Francisco, verif ican-

do-se nesta experiência que as emoções entre culturas eram 

semelhantes. É mais ou menos consensual na comunidade 

científ ica atual que algumas emoções (alegria, angústia, raiva, 

medo, surpresa, aversão) não são adquiridas, mas sim univer-

sais e inatas. (Evans, 2003)69 

Tendo em conta alguns estudos efetuados na área das 

emoções, sabe-se que estas inf luenciam diretamente a perce-

ção através dos sentidos, afetando o processamento da infor-

mação e das ações subsequentes. O sistema das emoções é 

encarado como uma competência de reação à informação pro-

cessada pelo organismo em função de impulsos internos e ex-

ternos. Pinto (2001)70 refere que a emoção é um comportamen-

to observável, envolve uma interpretação cognitiva e constitui 

uma experiência subjetiva. Apesar de saber não existir uma 

def inição simples ou concordante para a palavra emoção, não 

será este o motivo de impedimento para o avanço nesta pes-

 
67 Batchelor, D., (2008). Colour. London: Whitechapel Gallery, Boston: MIT 

Press. 

68 Ekman, P. (2004). Emotions Revealed - Understanding Faces and Feelings. 

Munique: Taschenbuch. 

69 Evans, D. (2003). Emoção – A ciência do sentimento. Lisboa: Temas e deba-

tes. 
70 Pinto, A. Psicologia geral. Lisboa: Universidade aberta, 2001. 



 

 

Lab Color Sense  2/ lab color sense (LcS) – o diálogo 

076 

quisa, até porque o objetivo não é o de def inir a emoção mas 

sim tentar compreendê-la. Considerando a existência de certas 

emoções básicas ou fundamentais, apresentadas por Ekman 

(1994)71, Damásio (2003)72 e Darwin (2006)73 decidi produzir, 

partindo de conceitos científ icos pré-estabelecidos, um instru-

mento de recolha de dados que fosse o mais adequado para os 

propósitos desta investigação. Este questionário inclui uma ta-

bela de manifestações emocionais, uma tabela de sintomas 

cognitivos correspondentes a um conjunto de possíveis perce-

ções e questões diretas relacionadas com a perceção da cor, 

antes e depois da experiência (consultar apêndice na pág. 

213).  

O último foi elaborado com a colaboração de uma médica psi-

quiatra, os seus vastos conhecimentos sobre a dinâmica do 

corpo e das emoções foram de extrema importância para a 

construção do questionário LcS. 

Este laboratório tem como objetivo investigar os diálogos 

entre corpo e cor durante a prática da pintura, através da auto-

análise. Esta investigação envolve doze estudantes de pintura 

da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto  (idade 

média de 23 anos) e sete investigadores na área da Educação 

Artística (idade média 35 anos), predominando o género femi-

nino em ambos os grupos, havendo apenas um homem em 

cada um deles. Foi solicitado previamente aos participantes na 

sessão de apresentação do projeto, que usassem roupa de co r 

neutra para minimizar o grau de interferência na experiência. 

Foram também informados que caso houvesse alguém com um 

diagnóstico de daltonismo, não poderia participar nesta experi-

ência. Para potenciar os resultados das experiências, as salas 

do LcS deveriam ter algumas características essenciais: que 

fossem o mais neutro possível ao nível da cor do mobiliário e 

paredes; que tivessem muita luz natural, condições para a prá-

tica da pintura (mesas, cadeiras e um ponto de água) e que 

estivesse localizada na FBAUP, para melhor coordenação com 

os participantes neste laboratório.  

 
71 Ekman, P. & Davidson R., (1994). All emotions are basic. In P. Ekman & R. 
Davidson, The nature of emotions: fundamental questions. New York: Oxford 

University Press. 
72 Damásio, A. R. (2003). Ao encontro de Espinosa. As emoções sociais e a 
neurologia do sentir. Mem Martins: Publicações Europa-América. 
73 Darwin, C. (2006). A expressão das emoções nos homens e nos animais . 

Santa Maria da Feira: Relógio d’Água. 
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Para a realização do LcS foram usadas as salas PS43 e 

PA102. A primeira situa-se no Pavilhão Sul com uma orienta-

ção a Sul e Este, a segunda localiza-se no pavilhão Carlos 

Ramos com uma orientação a poente (Oeste). Em ambos os 

casos, e como pode ser verif icado no quadro abaixo, dada a 

altura do ano, o horário de realização e a orientação solar das 

mesmas, foram conseguidas as condições f ísicas ideais para a 

realização destas experiências. Devo acrescentar que, relati-

vamente à iluminação artif icial usada das salas, esta é constitu-

ída por lâmpadas de tubo f luorescente, de 120cm de compri-

mento, vidro opalino, com emissão de luz branca neutra, esti-

mando-se uma ef iciência de 2076lm por unidade. Relativamen-

te aos materiais, optei pelo uso da têmpera neste exercício, 

visto terem um elevado grau de pigmento concentrado e tam-

bém pelo facto de se poderem misturar com água, se necessá-

rio. 

 

fig. 25 – Calendário Lab Color Sense 2015. 

A escolha das cores das tintas usadas é fundamentada 

na “fusão” das cores primárias, quer cores pigmento (amarelo, 

azul e magenta), quer cores luz (vermelho, verde e azul). Como 

é extremamente dif ícil de def inir o comprimento de onda da co r 

magenta, visto encontrar-se entre os limites do espectro, ou 

seja, entre o vermelho e o violeta, optei por não a incluir nesta 

experiência. Desta fusão entre cores luz e cores pigmento fo-

ram elegidas as seguintes cores da têmpera de pigmento de 

qualidade extra Giotto: 

▪ Azul Cyan (primário), Giotto Pronta 5334/15 

▪ Amarelo (primário), Giotto Pronta 5334/02 

▪ Verde Esmeralda, Giotto Pronta 5334/12 

▪ Vermelhão, Giotto Pronta 5334/07 

 

fig. 24 – Mapa da FBAUP com a 

localização das salas 
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fig. 26 – Paleta de cores na experiência Lab Color Sense. 

Como estes pigmentos iriam atuar sobre papel, o Of fset 

de 350g foi o eleito, visto apresentar uma superf ície lisa, abso r-

vente e com uma espessura adequada a minimizar possíveis 

deformações após a aplicação da têmpera. Foram também fo r-

necidos aos participantes pincéis espatulados de tamanho mé-

dio, permitindo-lhes desta forma a concretização de maiores 

manchas de cor, diminuindo o foco no pormenor, pois não é 

este o objetivo do exercício. Em cada workshop foram dadas 

indicações para uma descrição no questionário das caracterís-

ticas ou registos internos de sensações, sobre a cor a analisar 

antes do início da experiência. Depois da experiência visual 

durante a prática da pintura, numa primeira ref lexão, era pedido 

um registo sobre as manifestações emocionais e sintomas 

cognitivos. Na segunda parte, era solicitada concretização da 

experiência dermo-ótica, era pedido para fechar os olhos e sen-

tir a cor do trabalho com as mãos afastadas no mínimo 7cm da 

superf ície durante 10m. Este afastamento da mão é necessário 

para que possa haver, por um lado, uma ref lexão de luz na su-

perf ície colorida, e por outro, uma absorção pela epiderme des-

ta radiação emitida pela cor. Eram feitas comparações com a 

mesma mão em superf ícies neutras (cinzento ou branco) para 

perceber melhor a experiência sensorial.  

Os participantes reuniram em quatro sessões, cada uma 

correspondente a cada uma das quatro cores, e dispunham de 

1h30m em cada experiência. A pesquisa sobre observação e 

análise ocorreu durante um período de sete semanas, entre 

abril e maio de 2015 e em fevereiro de 2017.  

A minha atitude em relação a este estudo resume-se 

apenas como mediadora desse processo dialógico: observo os 

participantes na exploração das características sensoriais à 

medida que se encontram na cor e comunicam a forma como a 

processam, bem como analisam e categorizam a experiência. 

O único momento de diálogo com os participantes que existiu 

antes do f inal da experiência e com intenção de ajuda neste 

processo sensorial, foi para referir a importância da compara-

ção entre a cor que estavam a sentir e outra que poderiam en-

contrar, por exemplo, no tampo da mesa de trabalho, na qual a 
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cor variava entre o branco e um cinzento muito claro. Os pro-

cessos de interação/observação/registo da análise fenomeno-

lógica da perceção relacionada com a cor neste contexto de 

prática da pintura, foram registados sem outra ambição do que 

descrevê-los com a maior precisão possível, com base tanto na 

análise verbal do aluno quanto nos seus textos descritivos. To-

dos os dados apresentados, correspondentes aos textos e 

imagens dos participantes, estão devidamente autorizados rela-

tivamente à sua publicação. 

A importância deste projeto é atribuída à experiência da 

cor através da pintura criada pelos participantes, com o f im de 

interagir com os fenómenos e tentar entendê-los. Para esta 

pesquisa é necessário um caminho, que é construído à medida 

que articulamos os nossos próprios procedimentos relacionais 

com a cor durante a ação da pintura. Este processo é bem ex-

plorado por Mitchell e Weber (1999)74, e citado por Hernández 

(2008)75. A análise desta ref lexividade que surge durante a prá-

tica da pintura, revela novas perspetivas sobre o tema e coloca-

nos em absoluta conexão com as nossas emoções. Isso leva-

nos a uma resposta multissensorial que dá origem a um tipo de 

conhecimento ao nível dos sentidos. Nesse sentido, questio-

nando a precisão necessária às investigações científ icas quan-

do aplicadas à educação, creio que é possível considerar que 

princípios e procedimentos da atividade artística, pelo menos 

neste caso específ ico, podem transformar práticas educativas.  

Workshop LcS 

A primeira fase implicou avaliações técnicas, utilizando 

instrumentos e parâmetros objetivos, para aceder às emoções 

e sintomas cognitivos dos alunos durante a prática da pintura.  

Esta análise baseou-se principalmente na observação 

desta dinâmica através dos seguintes instrumentos: 

▪ Papel of fset, tamanho 50x70cm e peso 350g. 

▪ Têmperas de qualidade extra Giotto. 

▪ Pincéis espatulados de pelo sintético, tamanho mé-

dio. 

▪ Questionário. 

▪ Câmaras de vídeo e fotograf ia. 

  

 
74 Mitchell, C. & Weber, S. (1999). Reinventing Ourselfs as Teachers: Beyond 
Nostalgia. London: Falmer Press. 
75 Hernández, F. (2008). La investigación basada en las artes. Propuestas para 
repensar la investigación en educación, Educatio Siglo XXI, Revista de la Fa-

culdade de Education, ISSN-e 1699-2105, 26. 
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Esta pesquisa teve como objetivo a recolha de relatos 

sobre a perceção cognitiva dos participantes durante a prática 

de pintura antes e depois. Em particular, o estudo compreen-

deu: 

▪ Uma recolha de informação sobre as quatro cores 

onde dezanove participantes responderam a um 

questionário sobre a Perceção Visual e a DOP. 

▪ Registos em multimédia: uma pesquisa experimental 

baseada em vídeos e fotografias. 

Os resultados das experiências foram analisados e utili-

zados para: 

▪ A compreensão da correlação entre emoções de ex-

pressão e sintomas cognitivos sobre cada cor. 

▪ Reunir impressões textuais sobre a experiência: os 

alunos foram convidados a participar deste estudo pa-

ra investigar a Perceção Visual em contraste com a 

DOP, na qual foram solicitados a fechar os olhos du-

rante a experiência. 

▪ Ter um arquivo de introspeções críticas verbalizadas 

em vídeo, baseadas na experiência global da perce-

ção da cor com o intuito de otimizar e melhorar outras  

formas de sentir e ver a cor. 

Na hiperligação seguinte podem ver-se extratos dos re-

gistos em vídeo: 

https://youtu.be/E2UUMQ8mpdA 

 

fig. 27 – Captura de ecrã do vídeo Lab Color Sense. 

  

https://youtu.be/E2UUMQ8mpdA
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2.3.1/ alunos de pintura da FBAUP 

Azul 

Sessões realizadas nos dias 12 e 14 de maio de 2015, 

nas salas PS43 e PA102, pelas 16h00. 

Caracterização da cor antes da experiência: 

Participante aluno 1 

Calma, profunda, introspetiva, absorve. 

Participante aluno 2 

Azul é uma cor f ria; uma cor da natureza tal como o ver-

de; a cor azul sugere distância não só no sentido f ísico , 

mas também intelectual; na nossa cultura o azul é uma 

das cores fundamentais, por exemplo no vestuário – cal-

ças de ganga são normalmente azuis e são adotadas pe-

la maioria das pessoas. 

Participante aluno 3 

Profundidade, expansão, equilíbrio, silêncio, envolvência, 

emergir, ouvir, suspensão, plenitude. 

Participante aluno 4 

Para mim a cor azul está associada a sensações de cal-

ma e sossego, ambientes puros. A cor do céu e do mar 

que fazem parte da nossa cultura. É tranquilizadora. 

Participante aluno 5 

Uma cor que acalma, que está ligada à natureza (mar, 

céu). É uma cor f ria, que cria um impacto em quem a ob -

serva. Pode ser usada para balançar com as cores quen-

tes, para criar harmonia. 

Participante aluno 6 

Uma cor f ria, que transmite tranquilidade, talvez por a 

associar à cor do céu e do mar. 

Participante aluno 7 

É uma cor que me conduz a pontos convergentes, por 

ser uma cor escura e que me leva a concentrar nessa 

cor. 

Participante aluno 8 

Cor que transmite tranquilidade, estabilidade, calma. 

Participante aluno 9 

Cor f ria, profunda, transparente, associada à melancolia, 

serenidade, pureza, etc. 

Participante aluno 10 

Cor calma e serena, de grande cativação visual.  

fig. 28 - Workshop LcS - Azul. 
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Participante aluno 11 

A cor azul transmite imensidão, descontração, paz e 

harmonia. 

Participante aluno 12 

O azul sempre me acalmou, visto o azul muitas vezes, 

são inúmeros os valores do azul. Em aguarela o azul 

permite-nos fazer os diferentes planos e conseguir gran-

de profundidade. 

 

fig. 29 - Workshop LcS - Azul. 

Identificação e Observação depois da prática da pintura - 

sintomas cognitivos:  

Participante aluno 1 

I – Aceleração do curso do pensamento / Dif iculdade em 

organizar os pensamentos / Esquecimento / Pensamen-

tos agradáveis. 

O – Pintava por mais tempo. Vontade e interesse aumen-

taram. 

Participante aluno 2 

I – Aceleração do curso do pensamento / Dif iculdade em 

organizar pensamentos. 

O – É dif ícil abstrair-me da criação de uma forma concre-

ta. Após existir uma breve libertação concentrei-me mais 

f icando focada apenas na cor, mas mesmo assim penso  

que estava demasiado “agarrada” à criação de formas ou 

espaços concretos. 
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Participante aluno 3 

I – Dif iculdade em organizar pensamentos / Esquecimen-

to / Pensamentos agradáveis. 

O – Estagnação agradável; suspensão no tempo; envol-

vência corporal; de uma realidade serena e profunda; 

sensação sobre a razão. Dif iculdade em transpor para 

palavras o que se sente. 

Participante aluno 4 

I – Aceleração do curso do pensamento / Esquecimento /  

Ideia f ixa / Pensamentos agradáveis. 

O – Calma, pureza, tranquilidade mas força. Intensidade. 

Participante aluno 5 

I – Aceleração do curso do pensamento / Dif iculdade de 

manutenção da atenção / Confusão de ideias / Pensa-

mentos agradáveis. 

O – A cor leva o olhar a percorrer toda a folha, sendo di-

f ícil focar um ponto de atenção. 

Participante aluno 6 

I – Ideia f ixa / Pensamentos agradáveis. 

Participante aluno 7 

I - Aceleração do curso do pensamento / Ideia Fixa / 

Pensamentos agradáveis. 

O – A sensação de manchar, def inir traços com a cor 

azul é de satisfação. 

Participante aluno 8 

I – Confusão de ideias / Dif iculdade em organizar os 

pensamentos / Esquecimento / Pensamentos agradá-

veis. 

Participante aluno 9 

I – Confusão de ideias / Pensamentos agradáveis 

O – Vazio emocional, alheamento, abstração. 

Participante aluno 10 

I – Aceleração do curso do pensamento / Esquecimento /  

Pensamentos agradáveis. 

O – Uma cor que me inf luencia a dar movimento às pin-

turas. 

Participante aluno 11 

I – Aceleração do curso do pensamento / Pensamentos 

agradáveis. 

O – A sensação causada é de relaxamento, mas ao 

mesmo tempo de movimento e prazer. 

Participante aluno 12 

I – Aceleração do curso do Pensamento / Esquecimento / 

Pensamentos agradáveis. 
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O – Quando pinto especialmente a cor azul, penso só no 

gesto e esqueço o resto como se do azul surgissem sur-

presas. 

 

fig. 30 - Workshop LcS - Azul. 

Identificação e Observação depois da prática da pintura - 

manifestações emocionais:  

Participante aluno 1 

I - Alegria / Ansiedade / Equilíbrio / Harmonia / Inquieta-

ção / Nostalgia / Tranquilidade. 

O – Fiquei calma, mas pensativa. 

Participante aluno 2 

I – Alegria / Apreensão / Equilíbrio / Impaciência / Indife-

rença / Nostalgia / Tensão / Tranquilidade. 

O – Notei um grande sentimento de nostalgia e um pou-

co de libertação. 

Participante aluno 3 

I – Apreensão / Equilíbrio / Harmonia / Nostalgia / Tran-

quilidade. 

Participante aluno 4 

I – Alegria / Equilíbrio / Euforia / harmonia / Nostalgia / 

Tranquilidade. 

O – Nostalgia das coisas boas. É dif ícil estar concentra-

da e calma. 

Participante aluno 5 

I – Alegria / Equilíbrio / Euforia / Harmonia / Inquietação / 

Nostalgia / Tranquilidade. 

O – Ao olhar para o azul f ixamente dá a sensação de 

profundo, de mais do que aquilo que se vê. 

Participante aluno 6 

I – Equilíbrio / Harmonia / Tranquilidade. 
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O – Possivelmente por ligar a cor a “coisas” tranquilas (o 

céu, o mar…). 

Participante aluno 7 

I – Alegria / Equilíbrio / Harmonia / Tranquilidade. 

O – Senti-me de facto tranquilo, sem pressa. 

Participante aluno 8 

I – Alegria / Equilíbrio / Harmonia / Indiferença / Inquieta-

ção / Nostalgia / Tranquilidade. 

Participante aluno 9 

I – Alegria / Equilíbrio / Harmonia / Indiferença / Nostalgia 

/ Tranquilidade. 

O - Gestualidade, movimento e rapidez na execução. 

Participante aluno 10 

I – Alegria / Equilíbrio / Harmonia / Inquietação / Nostal-

gia / Tranquilidade. 

O – Durante o processo da pintura realizada senti inquie-

tação, mas uma inquietação positiva. Um desejo de con-

tinuar a pintar. 

Participante aluno 11 

I – Equilíbrio / Harmonia / Inquietação / Nostalgia / Tran-

quilidade. 

O – Por vezes o azul causa-me duplicidade de sensa-

ções: alegria / tristeza; ansiedade / calma. 

Participante aluno 12 

I  – Alegria / Equilíbrio / Harmonia / Nostalgia / Tranquili-

dade. 

O – O azul leva-me a pensar no mar, no céu (atmosfera), 

na solidão no bom sentido-interiorização. 

 

Reflexão sobre a cor após a Perceção Dermo-ótica:  

Participante aluno 1 

Coloquei a mão esquerda sobe uma parte azul mais es-

cura, enquanto que a mão direita estava sobre uma parte 

azul muito transparente e clara. A mão esquerda sentia 

na mesma enquanto que a direita, passados uns segun-

dos, começou a aquecer. Para ter a certeza coloquei as 

mãos nas bochechas correspondentes e a mão direita 

estava ligeiramente mais quente que a esquerda. 

Participante aluno 2 

Senti as minhas mãos f icarem mais f rias como se esti-

vesse com gelo em baixo delas. Não sei se foi por inf lu-

ência do conhecimento (azul ser uma cor f ria) ou se re-

almente as minhas mãos f icaram mais f rias devido à cor 

azul do meu desenho. Comparei pondo a mão na super-

f ície da mesa e não senti qualquer diferença e tempera-

tura. 
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Participante aluno 3 

Fresco; f rio; agradável; aragem. 

Participante aluno 4 

Tendo uma pintura em azul muito diluído, daí mais claro 

no lado esquerdo e em azul opaco do lado direito (mais 

escuro e uniforme), senti que a mão direita localizada à 

distância do azul mais intenso estava termicamente mais 

quente, mantendo-se assim mais tempo do que a outra 

mão. Senti a presença de algo forte e intenso e também 

quente, comparando por exemplo com a mesa branca. 

Sensação de força e pressão. 

Participante aluno 5 

Ao colocar as mãos sobre a cor azul e com os olhos fe-

chados deu a sensação de uma brisa f resca que ia pas-

sando pelas mãos, e comparando com uma mão sobre o  

azul e a outra fora da folha sobre o branco da mesa, a 

mão que continuava no azul sentia essa brisa, ao contrá-

rio da que estava de fora. Senti por vezes também certas  

picadas de vez em quando nas mãos. Ao olhar só para a 

cor f ico com uma perceção f ria, mas que acalma. 

Participante aluno 6 

Imediatamente, após colocar as mãos sobre a cor azul e 

fechar os olhos, senti uma sensação de f resco, f rio. Co-

mo pensei que seria coincidência, resolvi colocar uma 

das mãos sobre o tampo da mesa, onde percebi de ime-

diato a diferença. Após algum tempo, e após retirar as 

mãos para descansar um pouco, voltei a colocá-las so-

bre a cor, desta vez de olhos abertos, onde a mesma 

sensação de f resco na palma das mãos se fez notar.  

Participante aluno 7 

Da tentativa de sentir a cor azul através da pele, ao 

aproximar as mãos da maior concentração de azul e no 

afastamento das mãos para um espaço em branco, não 

consegui sentir qualquer emoção, ou relação alguma 

com a cor. 

Participante aluno 8 

Após a perceção dermo-ótica f iquei com outra ideia da 

cor azul. Sempre entendi a cor azul como uma cor f ria e, 

nesta experiência, passei a identif icá-la como uma cor 

quente. 

Participante aluno 9 

Além de visualmente f ria, a cor também desperta sensa-

ções de f rieza no corpo, f ragilidade, instabilidade, calma,  

contenção, dissolvência, relaxamento. 

Participante aluno 10 

Serenidade. Senti um certo abrandamento do tempo e o 

pulsar do meu corpo. Contudo não posso af irmar que se 
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deva apenas ao estado de relaxamento do simples ato 

de fechar os olhos em silêncio absoluto ou se realmente 

foram consequências de uma perceção dermo-ótica da 

cor azul. 

Participante aluno 11 

Paz, calma e ao mesmo tempo movimento, ação e ne-

cessidade de expansão…A temperatura em relação ao 

cinzento da mesa era mais agradável, como que “acon-

chego”. 

Participante aluno 12 

Pode até ser só imaginação, mas na palma da mão que 

está sobre o azul parece-me sentir uma ténue vibração, 

o que não sinto com a mão que está sobre a mesa cin-

zenta. 
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Participante 1/ Sessão 1 

Têmpera Azul Cyan – Giotto Pronta 5334/15  

s/ papel Offset-350g/ 50x70 cm 

 Participante 2/ Sessão 1 

Têmpera Azul Cyan – Giotto Pronta 5334/15  

s/ papel Offset-350g/ 50x70 cm 

 

 

 

 

 

 

Participante 3/ Sessão 1 

Têmpera Azul Cyan – Giotto Pronta 5334/15  

s/ papel Offset-350g/ 50x70 cm 

  

 

 

Participante 4/ Sessão 1 

Têmpera Azul Cyan – Giotto Pronta 5334/15  

s/ papel Offset-350g/ 50x70 cm 

 

 

 

 

 

 

Participante 5/ Sessão 1 

Têmpera Azul Cyan – Giotto Pronta 5334/15  

s/ papel Offset-350g/ 50x70 cm 

  

 

 

Participante 6/ Sessão 1 

Têmpera Azul Cyan – Giotto Pronta 5334/15  

s/ papel Offset-350g/ 50x70 cm 
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Participante 7/ Sessão 1 

Têmpera Azul Cyan – Giotto Pronta 5334/15  

s/ papel Offset-350g/ 50x70 cm 

 Participante 8/ Sessão 1 

Têmpera Azul Cyan – Giotto Pronta 5334/15  

s/ papel Offset-350g/ 50x70 cm 

 

 

 

 

 

 

Participante 9/ Sessão 1 

Têmpera Azul Cyan – Giotto Pronta 5334/15  

s/ papel Offset-350g/ 50x70 cm 

  

 

 

Participante 10/ Sessão 1 

Têmpera Azul Cyan – Giotto Pronta 5334/15  

s/ papel Offset-350g/ 50x70 cm 

 

 

 

 

 

 

Participante 11/ Sessão 1 

Têmpera Azul Cyan – Giotto Pronta 5334/15  

s/ papel Offset-350g/ 50x70 cm 

  

 

 

Participante 12/ Sessão 1 

Têmpera Azul Cyan – Giotto Pronta 5334/15 s/ papel 

Offset-350g/ 50x70 cm 
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Amarelo 

Sessões realizadas nos dias 19 e 21 de maio de 2015, 

nas salas PS43 e PA102, pelas 16h00.   

Caracterização da cor antes da experiência: 

Participante aluno 1 

É uma cor luminosa. A cor amarela é considerada uma 

cor quente. Remetendo-nos para uma situação calorosa, 

no entanto, considero a cor um pouco artif icial. Esta cor 

leva-me sempre para a ideia de algo “estridente”, “exage-

rado”, “irritante” no que toca à pintura. 

Participante aluno 2 

Estridente berrante, garrida, forte. 

Participante aluno 3 

Amarelo talvez seja para mim energia, força, luz. Uma 

cor inquietante, talvez demasiado forte para ser possível 

de aguentar por muito tempo. Tão forte que pode cegar.  

Participante aluno 4 

Apesar de ser uma cor clara, é uma cor muito forte, que 

dá luminosidade num quadro. É uma cor que liga bem 

com as outras cores, se for um amarelo puro, quando 

olho parece que transmite vibrações, por isso considero 

que seja uma cor vibrante. 

Participante aluno 5 

Alarme / Alerta / Concentração / Clareza / Isolado. 

Participante aluno 6 

Cor alegre, luminosa, chamativa. 

Participante aluno 7 

Forte, vibrante, com vida, expansiva. 

Participante aluno 8 

Cor muito forte em termos visuais. Chama muito a aten-

ção. Pessoalmente, embora não sinta nenhuma empatia 

pela cor, não é uma cor de que faça uso recorrente. 

Identificação e Observação depois da prática da pintura -  

sintomas cognitivos:  

Participante aluno 1 

I – Dif iculdade de manutenção da atenção / Dif iculdade 

de concentração / Pensamentos agradáveis. 

O – Ao pintar com esta cor senti muita calma, o que con-

traria a minha opinião sobre a mesma, pois para mim, é 

uma cor “irritante” talvez como resultado f inal da pintura. 

Mas no processo de pintar esta cor acalma. Senti uma 

grande dif iculdade de concentração e de afastamento 

perante a pintura e a cor. Senti o desejo de terminar rá-

pido a pintura. 

fig. 31 - Workshop LcS - Amarelo. 
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Participante aluno 2 

I – Aceleração do curso do pensamento / Dif iculdade de 

manutenção da atenção / Confusão de ideias / Dif iculda-

de de concentração / Dif iculdade em organizar pensa-

mentos. 

O – Dif iculdade em olhar para a cor; “dor” nos olhos ao 

olhar para a cor no papel, o que leva a piscar repetida-

mente os olhos. 

Participante aluno 3 

I - Aceleração do curso do pensamento / Dif iculdade de 

manutenção da atenção / Confusão de ideias / Dif iculda-

de de concentração / Dif iculdade em organizar os pen-

samentos / Pensamentos agradáveis / pensamentos de-

sagradáveis. 

O – Tive dif iculdade na pintura. Senti necessidade de 

pintar tudo, mas com vontade que a tarefa acabasse. 

Muita tensão. 

Participante aluno 4 

I – Confusão de ideias / Dif iculdade em organizar os 

pensamentos / Esquecimento. 

O – É uma cor que me provocou um isolamento do que 

se passava à volta e o olhar f ica f ixo em todo o amarelo ,  

mas ao mesmo tempo tive dif iculdade em perceber se o 

que sentia era agradável ou não, pois provocou um certo  

desconforto ao ver tanto amarelo e ao mesmo tempo f ez 

com que quisesse continuar a olhar para ele. 

Participante aluno 5 

I – Aceleração do curso do pensamento / Ideia f ixa / 

Pensamentos agradáveis. 

O – Fico desperta, não me sinto triste ou melancólica, 

sinto segurança, clareza, razão sobrepõe-se à emoção. 

Participante aluno 6 

I – Esquecimento / Pensamentos agradáveis. 

O – Pintar com o amarelo não me causou nenhum pen-

samento, como se fosse uma pintura mais espontânea e 

menos racional. 

Participante aluno 7 

I – Dif iculdade de manutenção da atenção / Confusão de 

ideias / Dif iculdade de concentração / Dif iculdade em o r-

ganizar pensamentos / Pensamentos desagradáveis. 

O – Cor muito forte, dif icultou a atenção da mesma. Pen-

samento constante em desejar que o tempo acabasse. 

Invasivo. 

Participante aluno 8 

I – Esquecimento / Pensamentos agradáveis. 
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O – Durante a pintura sentia o meu olhar preso no ama-

relo. Não senti algum desconforto, contrariamente ao que 

poderia esperar. Achei a cor agradável à vista. 

 

fig. 32 - Workshop LcS – Amarelo. 

Identificação e Observação depois da prática da pintura -  

manifestações emocionais:  

Participante aluno 1 

I – Alegria / Angústia / Impaciência / Indiferença / Inquie-

tação / Tensão. 

O – Nesta cor senti-me afastada da mesma, não estabe-

leci qualquer relação com a pintura e cor. Fiz a pintura 

rapidamente, mas ao mesmo tempo senti calma ao fazê-

lo – as pinceladas foram mais estruturadas e rápidas. 

Participante aluno 2 

I – Ansiedade / Impaciência / Inquietação / Nervosismo. 

Participante aluno 3 

I – Agressividade / Angústia / Ansiedade / Apreensão / 

Impaciência / Inquietação / Nervosismo / Nostalgia / Ten-

são. 

O – Muito stressante. Pensava que ia sentir alegria e 

calma, no entanto senti-me muito impaciente e ansiosa. 

E triste talvez. 

Participante aluno 4 

I – Alegria / Angústia / Impaciência / Inquietação / Nos-

talgia / Tensão. 

O – No início o amarelo transmitiu-me alegria, mas com 

o passar do tempo tornou-se em angústia por estar sem-

pre a olhar para ele, provocou uma certa inquietação.  

Participante aluno 5 

I – Alegria / Indiferença / Nostalgia. 

O – Pensei em momentos da minha infância sem que a 

emoção se sobrepusesse à razão; sinto autoconf iança e 
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um apagar de emoções tristes ou desconfortáveis, que 

questionam ou duvidam do meu próprio eu; sinto -me es-

clarecida comigo própria, o que não costuma acontecer.  

Participante aluno 6 

I – Alegria / Apreensão / Harmonia / Impaciência / Inquie-

tação / Nostalgia / Tranquilidade. 

O – Acho que a cor pode propiciar um bem-estar interio r,  

o humor; provoca melancolia. 

Participante aluno 7 

I - Angústia / Ansiedade / Apreensão / Impaciência / In-

quietação / Nervosismo / Tensão. 

O – Deixou-me com uma enorme dor de cabeça e com 

calor. Fiquei irritada e farta de olhar para o amarelo. 

Participante aluno 8 

I – Ansiedade / Equilíbrio / Impaciência / Nostalgia. 

O – Senti uma certa nostalgia talvez devido à minha in-

fância, na qual a cor amarela esteve muito presente. Não 

senti emoções negativas, mas também não senti emo-

ções de euforia. Encontrei-me num intermédio de gestua-

lidade e apreensão. Sem dúvida que me senti mais solto 

com o azul, mas é uma diferença pouco signif icativa. 

 

fig. 33 - Workshop LcS – Amarelo. 

Reflexão sobre a cor após a Perceção Dermo-ótica: 

Participante aluno 1 

Para mim, a cor amarela é misteriosa, pois desde o início 

desta experiência tive dif iculdade em concretizá-la. Não 

sei def inir o que senti nesta perceção dermo-ótica. Sentia 

tanto quente como f ria. Nas partes brancas da folha, on-

de só tinha uma ou duas linhas de amarelo, sentia às 

vezes quente. Nas partes com mais amarelo sentia f rio 

ou nada na maior parte das vezes. O facto de não gostar 
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desta cor poderá ter ligação com a indiferença na perce-

ção dermo-ótica. 

Participante aluno 2 

Senti uma vibração na mão que se transformava numa 

demência da mesma e que por vezes causava uma sen-

sação de calor leve. E mesmo depois de estar de olhos 

fechados, quando volto a olhar para o amarelo sinto um 

incómodo nos olhos. 

Participante aluno 3 

Durante toda a experiência não senti diferença de tem-

peratura relativamente à temperatura corporal da mão. 

Quanto ao resto, quase que podia dizer que a sensação 

foi nula, no entanto senti tenuemente que a mão estava 

a levitar, ou seja, encontrava-se sustentada por uma for-

ça, como se houvesse uns raios que vinham do papel à 

mão para a sustentar, por muito ridículo que pareça. A 

sensação de tensão e impaciência anterior deixou de 

existir com esta experiência. 

Participante aluno 4 

Visualmente não consigo descrever o que sinto ao olhar 

para a cor, é muito forte e faz com que os pensamentos 

sejam dispersos, e não consigo def inir se me sinto calma 

ou mais inquieta. Ao colocar as mãos sobre o amarelo ,  a 

direita começou a f icar quente (estava na zona com mais 

tinta) e a esquerda f icou morna, senti um bafo a vir em 

direção à mão, mas não aqueceu totalmente (esta esta-

va na zona da tinta mais diluída). Quanto mais tempo a 

mão direita f icava sobre a tinta mais sentia o calor liber-

tado pela cor, e senti ocasionalmente a mão a ser pica-

da. 

Participante aluno 5 

Peso na cabeça; sensação estonteante. 

Temperatura: não senti alterações signif icativas, um au-

mento de temperatura muito ténue. Sonolência. Um certo 

formigueiro. 

O amarelo em relação ao azul, perante a visualização 

(não em relação ao exercício dermo-ótico) deixou-me 

menos confusa. 

Participante aluno 6 

Nesta experiência não obtive nenhuma sensação especí-

f ica. Não sei se tal foi provocado pela ausência de pen-

samento aquando do processo ou se a cor amarela não 

provoca efeitos em mim. 

Participante aluno 7 

Pensei: “As minhas mãos não parecem tão incomodadas 

quanto eu”. Senti as mãos mais quentes e a latejar. 

Achei curioso que por mais me esforçasse e concentras-
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se em manter as mãos no sítio, elas muito lentamente 

iam caindo para cima do amarelo, como se estivessem 

muito pesadas.  

Foi uma sensação dolorosa tanto a nível f ísico como psi-

cológico. Não gostaria de ver tanto amarelo, nem tão for-

te, tão cedo. Apetece-me descansar os olhos em cores 

mais suaves. 

Participante aluno 8 

Penso não ter sentido nada de relevante relativamente à 

cor amarela. Talvez uma certa ansiedade, contudo ao 

partir para uma perceção dermo-ótica da cor neutra da 

mesa, apercebi-me que essa ansiedade se mantinha. 

Em conclusão, penso que não senti nada de relevante 

com o amarelo. 
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Participante 1/ Sessão 2 

Têmpera Amarelo Primário  – Giotto Pronta 5334/02 

s/ papel Offset-350g/ 50x70 cm 

 Participante 2/ Sessão 2 

Têmpera Amarelo Primário  – Giotto Pronta 5334/02 

s/ papel Offset-350g/ 50x70 cm 

 

 

 

 

 

 

Participante 3/ Sessão 2 

Têmpera Amarelo Primário  –  Giotto Pronta 5334/02 

s/ papel Offset-350g/ 50x70 cm 

  

 

 

Participante 4/ Sessão 2 

Têmpera Amarelo Primário  – Giotto Pronta 5334/02 

s/ papel Offset-350g/ 50x70 cm 
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Participante 5/ Sessão 2 

Têmpera Amarelo Primário  – Giotto Pronta 5334/02 

s/ papel Offset-350g/ 50x70 cm 

 Participante 6/ Sessão 2 

Têmpera Amarelo Primário  – Giotto Pronta 5334/02 

s/ papel Offset-350g/ 50x70 cm 

 

 

 

 

 

 

Participante 7/ Sessão 2 

Têmpera Amarelo Primário  – Giotto Pronta 5334/02 

s/ papel Offset-350g/ 50x70 cm 

  

 

 

Participante 8/ Sessão 2 

Têmpera Amarelo Primário  – Giotto Pronta 5334/02 

s/ papel Offset-350g/ 50x70 cm 
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Verde 

Sessões realizadas nos dias 26 e 28 de maio de 2015, 

nas salas PS43 e PA102, pelas 16h00.   

Caracterização da cor antes da experiência: 

Participante aluno 1 

Sinceramente, não sei bem como caracterizar o verde. 

Parece-me uma cor simples, calma, passiva. Pode estar 

ligada à vida, sendo a cor das árvores e plantas. De cer-

ta maneira, conectada a coisas agradáveis e equilibra-

das. 

Participante aluno 2 

Ligo a cor verde ao natural (ambiental, árvores, nature-

za). É uma cor secundária que remete para uma sensa-

ção de calma. Apesar de ser uma cor da natureza, o ver-

de quando utilizado em pintura f igurativa parece artif icial,  

distante e f rio. Em pintura paisagista remete para as co-

res reais da natureza. 

Participante aluno 3 

É uma cor que me transmite f resco, dá-me sensação 

f resca ao olhar para ela. É uma cor que me acalma, e 

que num quadro é vibrante. 

Participante aluno 4 

A cor verde é dif ícil de caracterizar. Penso ser uma cor 

com tanta presença que se torna ausente a consciência 

da mesma. (muita presença na vida, não me ref iro à pre-

sença visual). 

Participante aluno 5 

Fresca, pacíf ica, ref rescante. Sinto-me bastante bem a 

pintar com essa cor. Tenho a cor verde quase sempre 

presente mesmo que minimamente, ou em trabalhos 

pessoais ou em peças de vestuário. 

Participante aluno 6 

Associo o verde a uma cor f resca, viva, talvez devido à 

crendice popular. Associo-a à esperança e à vida devido 

á sua natureza. 

Participante aluno 7 

Considero o verde uma cor alegre, quente, tranquila. 

Que transmite paz e serenidade. 

Identificação e Observação depois da prática da pintura -  

sintomas cognitivos:  

Participante aluno 1 

O -  Senti-me com “os pés assentes na terra”, como se a 

minha cabeça não tivesse saído deste lugar. Aceitação e 

concretização da tarefa apenas. 

 

fig. 34 - Workshop LcS - Verde. 
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Participante aluno 2 

I – Aceleração do curso do pensamento / Ideia f ixa / 

Pensamentos agradáveis. 

O -  O meu primeiro instinto foi pensar na natureza, ten-

tar desenhar folhas de árvores, mas assim que me abs-

traí disto, f iz manchas organizadas, mas ao mesmo tem-

po livres e… Com esta cor a minha concentração au-

mentou, foquei-me apenas na folha de papel e não no 

que se passava à minha volta. 

Participante aluno 3 

I – Aceleração do curso do pensamento / Dif iculdade de 

concentração / Pensamentos agradáveis. 

O – À medida que fui pintando mais senti uma acelera-

ção no pensamento e uma vontade maior na gestualida-

de do pincel. A cor é envolvente, mas ao mesmo tempo 

não prende muito a atenção nela, o que me levou a al-

guma dif iculdade de concentração. 

Participante aluno 4 

I – Aceleração do curso do pensamento / Esquecimento. 

O – Referi esquecimento por me parecer que não pensa-

va em nada quando utilizava o verde. Dif iculdade em en-

contrar palavras para descrever. Neutralidade. 

 

fig. 35 - Workshop LcS – Verde. 
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Participante aluno 5 

I – Aceleração do curso do pensamento / Pensamentos 

agradáveis. 

O – Senti talvez esquecimento, mas não relativamente à 

pintura, senti um esquecimento relativamente a todos os 

outros pensamentos não relacionados com o que estava 

a fazer. 

Participante aluno 6 

I – Ideia Fixa / Pensamentos agradáveis. 

O – (sem observações) 

Participante aluno 7 

I – Esquecimento / Pensamentos agradáveis. 

O – (sem observações) 

Identificação e Observação depois da prática da pintura -  

manifestações emocionais:  

Participante aluno 1 

I – Equilíbrio / Harmonia. 

O -  Ao contrário das outras cores, não senti alteração do 

estado em que estava antes desta experimentação. Foi 

uma experiência positiva. 

Participante aluno 2 

I – Alegria / Equilíbrio / Euforia / Harmonia / Nostalgia / 

Tranquilidade. 

O – Senti euforia no sentido de estar entusiasmada com 

esta cor, mas ao mesmo tempo, consegui sentir harmo-

nia e equilíbrio. Talvez por esta cor me levar para memó-

rias no campo / natureza, consegui essa calma. Harmo-

nia, criando uma composição organizada. 

Participante aluno 3 

I – Alegria / Equilíbrio / Harmonia / Indiferença / Tranqui-

lidade. 

O – De tanto transmitir tranquilidade, harmonia, equilí-

brio, a cor começou a passar despercebida, causando 

uma certa indiferença, pois estava lá o verde e ao mes-

mo tempo passava despercebida pois equilibrava-se com 

o resto que estava à sua volta. 

Participante aluno 4 

I – Equilíbrio / Harmonia / Indiferença. 

O – Penso que não senti nada em específ ico…a palavra 

inquestionável adequa-se à experiência do verde; tam-

bém a palavra imensidão…e perda. 

Participante aluno 5 

I – Equilíbrio / Harmonia / Nostalgia / Tranquilidade. 

O – Durante a pintura pensei apenas no que estava a fa-

zer, não de uma maneira forçada, mas algo antes que 

surgiu naturalmente. 
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Participante aluno 6 

I - Angústia / Impaciência / Nostalgia. 

Participante aluno 7 

I – Alegria / Equilíbrio / Harmonia / Tranquilidade. 

O – Senti-me muito calma e entretida. 

 

fig. 36 - Workshop LcS – Verde. 

Reflexão sobre a cor após a Perceção Dermo-ótica:  

Participante aluno 1 

Ao contrário das sensações durante a pintura, quase 

inexistentes, com a perceção dermo-ótica, obtive altera-

ções no curso do pensamento e no imaginário. Não foi 

para mim evidente uma alteração de temperatura, senti, 

no entanto, uma espécie de conexão f ísica à cor, como 

que uma conexão vital, que fornecia força e vitalidade. 

Viajei por pensamentos agradáveis e tranquilos. Sensa-

ções positivas. 

Participante aluno 2 

Não sei se foi devido ao tempo estar quente, mas após 

uns minutos em contacto com a folha senti um calor nas 

mãos. Como se estivesse um sol f raco a bater-me dire-

tamente nas palmas das mãos. Foi a sensação de calor 

que senti nas partes com mais tinta do desenho, não 

senti mais nada. 

Participante aluno 3 

Na perceção dermo-ótica senti, inicialmente, como se um 

ar f resco viesse na direção das minhas mãos, mas rapi-

damente mudou para um ar quente, como se o verde es-

tivesse a libertar calor, mas sem que eu sentisse muito 

quente, e não notei variações durante a perceção, conti-

nuou o mesmo tipo de quente que senti quando comecei 



 

 105 105 

(manteve-se igual). Ao olhar para o verde sinto a sua 

presença sem que ela se torne exaustiva. 

Participante aluno 4 

Não senti nada de signif icativo. Em relação à temperatu-

ra, penso que senti um aumento da mesma. (Eu cresci 

nos Açores, na ilha de S. Miguel.) 

Participante aluno 5 

Durante a perceção dermo-ótica senti uma espécie de 

formigueiro. Contudo ao mudar de posição da minha 

mão esquerda para uma superf ície de cor neutra, o sen-

timento de formigueiro na mão permaneceu. Senti uma 

grande concentração e tranquilidade, mas fora isso não 

senti nenhuma alteração signif icativa quer ao nível f ísico, 

quer ao nível psicológico. 

Participante aluno 6 

Senti umas picadas na pele (mais intensas do que me 

recordo com a cor amarela) que levam a uma sensação 

de formigueiro, na pele a sensação é de calor. 

Participante aluno 7 

Continuo a considerar o verde uma cor quente, não tão 

quente como a cor azul, alegre e calma. É uma cor que 

me transmite tranquilidade e bem-estar. 
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Participante 1/ Sessão 3 

Têmpera Verde Esmeralda – Giotto Pronta 5334/12 

s/ papel Offset-350g/ 50x70 cm 

 Participante 2/ Sessão 3 

Têmpera Verde Esmeralda – Giotto Pronta 5334/12 

s/ papel Offset-350g/ 50x70 cm 

 

 

 

 

 

 

Participante 3/ Sessão 3 

Têmpera Verde Esmeralda – Giotto Pronta 5334/12 

s/ papel Offset-350g/ 50x70 cm 

  

 

 

Participante 4/ Sessão 3 

Têmpera Verde Esmeralda – Giotto Pronta 5334/12 

s/ papel Offset-350g/ 50x70 cm 
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Participante 5/ Sessão 3 

Têmpera Verde Esmeralda – Giotto Pronta 5334/12 

s/ papel Offset-350g/ 50x70 cm 

 Participante 6/ Sessão 3 

Têmpera Verde Esmeralda – Giotto Pronta 5334/12 

s/ papel Offset-350g/ 50x70 cm 

 

 

 

 

 

 

Participante 7/ Sessão 3 

Têmpera Verde Esmeralda – Giotto Pronta 5334/12 

s/ papel Offset-350g/ 50x70 cm 
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Vermelho 

Sessões realizadas nos dias 2 e 4 de junho de 2015, nas 

salas PS43 e PA102, pelas 16h00.   

Caracterização da cor antes da experiência: 

Participante aluno 1 

Cor quente, vibrante, intimista e inquietante. 

Participante aluno 2 

O vermelho é uma cor quente e forte. Associo o verme-

lho à cor de avisos e sinais que se distinguem por ser 

uma cor artif icial em relação à natureza. Associo nor-

malmente a cor vermelha a algo perigoso e importante 

(algo facilmente visível). 

Participante aluno 3 

Cor quente e aconchegante. Associada ao fogo, ao san-

gue, à paixão, cor do proibido. Cor intensa. 

Participante aluno 4 

Uma cor com a qual não me sinto particularmente mal 

nem bem. Contudo, no que toca ao vestuário, é uma cor 

que tendo a evitar. Acho que chama demasiado o olhar e 

as atenções. Relativamente à pintura, embora não tenha 

feito um uso recorrente desta cor nos meus trabalhos, 

também não a evito necessariamente. 

Participante aluno 5 

Quente, agressividade, revolta, angústia, erotismo. 

Participante aluno 6 

Agressiva, forte, quente, fogosa, assertiva, sangue. 

Participante aluno 7 

A cor vermelha é muito forte e talvez seja complicada de 

aguentar durante muito tempo. Muito profunda e concor-

dando com as culturas ocidentais, parece-me uma cor 

relacionada com emoções positivas. 

Participante aluno 8 

Calor. Vida. Costumo rejeitar a sua utilização; não me 

era agradável. Presença visual muito forte. Agressivida-

de. 

Participante aluno 9 

Cor dinâmica e forte. Movimento, pulsante, expansiva, 

por vezes agressiva. Faz-me lembrar sangue enquanto 

parte de algo vivo de energia. 

Participante aluno 10 

É uma cor bastante viva, o centro das atenções. Chama 

a atenção por ser uma cor forte e cheia de vida, é uma 

cor vibrante. É muitas vezes associada a uma certa 

agressividade, é a cor do sangue, o que faz com que os 

fig. 37 - Workshop LcS - Vermelho 
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simbolismos a ela associada andem em torno disso 

mesmo. 

 

fig. 38 - Workshop LcS – Vermelho. 

Identificação e Observação depois da prática da pintura -  

sintomas cognitivos:  

Participante aluno 1 

I - Esquecimento / Pensamentos agradáveis / Pensa-

mentos desagradáveis. 

O - Num primeiro momento senti-me confortável e tran-

quila, mas passado relativamente pouco tempo comecei 

a sentir-me indisposta. 

Participante aluno 2 

I – Aceleração do curso do pensamento / Ideia f ixa / 

Pensamentos agradáveis. 

O – A cor vermelha é muito intensa e, para mim, produ-

ziu uma sensação energética e deu-me vontade de pre-

encher a folha toda com esta cor. 

Participante aluno 3 

I – Aceleração do curso do pensamento / Pensamentos 

agradáveis. 

O – (sem observações) 

Participante aluno 4 

I – Confusão de ideias / Dif iculdade em organizar os 

pensamentos. 

O – Senti-me relativamente lento durante o processo de 

“trabalho” em comparação aos previamente executados 

com as outras cores. 

Participante aluno 5 

I – Esquecimento / Pensamentos agradáveis. 
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O – É uma cor agradável de se pintar, apesar de visual-

mente ser agressiva. 

Participante aluno 6 

I – Aceleração do curso do pensamento / Pensamentos 

agradáveis. 

O – (sem observações) 

Participante aluno 7 

I – Aceleração do curso do pensamento / Pensamentos 

agradáveis. 

O – Fez totalmente sentido a parte da aceleração do cur-

so do pensamento. Apesar de ter tido várias ideias e vá-

rios pensamentos, eles não eram confusos, eram claros. 

Sensação de liberação. 

Participante aluno 8 

I – Confusão de ideias. 

O – (sem observações) 

Participante aluno 9 

I – Aceleração do curso do pensamento / Dif iculdade de 

concentração / Pensamentos agradáveis. 

O – Ativação do pensamento e concentração. Apareci-

mento de inúmeras ideias e pensamentos ao mesmo 

tempo, quase compulsivo. 

Participante aluno 10 

I – Aceleração do curso do pensamento / Dif iculdade em 

organizar pensamentos. 

O – A cor capta muito a atenção e faz com que esteja 

sempre a mudar o que estou a pensar sem dar conta, 

por estar tão f ixada nela. 

 

fig. 39 - Workshop LcS – Vermelho. 
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Identificação e Observação depois da prática da pintura - 

manifestações emocionais:  

Participante aluno 1 

I -Angústia / Ansiedade / Apreensão / Equilíbrio / Harmo-

nia / Impaciência / Indiferença / Inquietação / Nervosismo 

/ Tensão / Tranquilidade. 

O – Desconforto. 

Participante aluno 2 

I – Agressividade / Alegria / Euforia. 

O – Agressividade no sentido das pinceladas serem mais  

livres, exaltadas e fortes. A própria cor transmite exalta-

ção, agressividade, poder, euforia. 

Participante aluno 3 

I – Alegria / Equilíbrio / Harmonia / Tranquilidade. 

O – Sensação de aconchego e bem-estar. 

Participante aluno 4 

I – Apreensão / Indiferença / Tensão. 

O – Inicialmente pensei que não ia lidar bem com a utili-

zação da cor vermelha durante tanto tempo, mas penso 

não ter sentido nenhuma emoção negativa ou até mes-

mo cansaço relativamente à cor. 

Participante aluno 5 

I – Alegria / Apreensão / Equilíbrio / Harmonia / Indife-

rença / Tranquilidade. 

Participante aluno 6 

I – Alegria / Equilíbrio / Euforia / Harmonia / Inquietação / 

Nostalgia / Tranquilidade. 

Participante aluno 7 

I – Alegria / Equilíbrio / Euforia / Harmonia / Inquietação / 

Tranquilidade. 

Participante aluno 8 

I – Angústia / Apreensão / Impaciência / Inquietação / 

Nervosismo / Tensão. 

O – Tensão. Agride os olhos. 

Participante aluno 9 

I – Alegria / Ansiedade / Impaciência / Inquietação / Ner-

vosismo / Nostalgia / Tensão. 

O – Um misto de emoções quase contraditórias que co li-

diram, mas de maneira agradável. É uma cor desaf iante. 

Faz-me querer mais. Normalmente adoro e faço movi-

mentos circulares, mas reparei que com o vermelho tal 

nunca aconteceu, do que tenho memória. 

Participante aluno 10 

I – Alegria / Equilíbrio / Impaciência / Inquietação / Ten-

são. 
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O – É uma cor que causa-me uma certa impaciência, por 

ser tão forte, mas ao mesmo tempo sinto um equilíbrio 

que causa estranheza. 

Reflexão sobre a cor após a Perceção Dermo-Ótica: 

Participante aluno 1 

É uma cor f ria. Causou-me dor nas mãos e nos braços. 

Continuo a gostar do vermelho, mas senti-me desconfor-

tável quer na primeira experiência de contacto direto com 

a tinta passado algum tempo, quer na experiência de 

perceção dermo-ótica. 

Participante aluno 2 

 De todas as cores, pensava que a cor vermelha era uma 

cor que após a perceção dermo-ótica iria transmitir uma 

sensação de calor / quente. Porém, após realizar a per-

ceção dermo-ótica senti as minhas mãos f icarem geladas 

quase como se estivesse com frio. Quando afastei as 

mãos reparei que, de facto, estavam geladas. 

Participante aluno 3 

Senti uma vibração na mão que fazia pressão para bai-

xo, como se puxasse a mão contra a cor; senti calor logo  

de seguida. 

Participante aluno 4 

Durante a perceção dermo-ótica, senti um certo formi-

gueiro nas mãos; um formigueiro não muito agradável. 

Inclusive senti-me um pouco tenso especialmente nos 

braços e nas mãos. 

Participante aluno 5 

Provoca desconforto e dif iculdade de concentração, cor 

sensitivamente quente, instável, intensa, atrativa, agita-

ção, confusão mental. 

Participante aluno 6 

Apesar de me ter sentido feliz enquanto pintava, na per-

ceção dermo-ótica senti um pesar, uma certa inquietude, 

parecia que algo me puxava para a cor, uma espécie de 

atração. Ao comparar a superf ície branca com a verme-

lha, senti nesta última uma espécie de dor, enquanto que 

na cor branca senti leveza. Sinto que esta cor tem uma 

presença muito forte. 

Participante aluno 7 

Sensação de calor e aconchego repentino. Muito rápida 

e intensa. Sensação de calma e tranquilidade, quase 

embrionária. Pensamentos positivos, de força e harmo-

nia, sugestão de ambientes agradáveis. 

Participante aluno 8 

Cansaço e Tensão. 
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Participante aluno 9 

A sensação de calor na palma das mãos foi quase ins-

tantânea e foi forte. As mãos f icaram mesmo quentes 

como que a fervilhar. A cor emana imensa vida e, ao 

contrario do que achava, não é assim tão agressiva, 

transmite vida e força. Senti vontade de encostar a cara 

e envolver-me pela cor. 

Participante aluno 10 

Passado algum tempo de exposição das mãos à cor 

vermelha senti um formigueiro a começar e a mão a f icar 

ligeiramente quente, como se a cor fosse libertando ca-

lor, mas não é muito percetível logo no início. 
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Participante 1/ Sessão 4 

Têmpera Vermelhão – Giotto Pronta 5334/07 

s/ papel Offset-350g/ 50x70 cm 

 Participante 2/ Sessão 4 

Têmpera Vermelhão – Giotto Pronta 5334/07 

s/ papel Offset-350g/ 50x70 cm 

 

 

 

 

 

 

Participante 3/ Sessão 4 

Têmpera Vermelhão – Giotto Pronta 5334/07 

s/ papel Offset-350g/ 50x70 cm 

  

 

 

Participante 4/ Sessão 4 

Têmpera Vermelhão – Giotto Pronta 5334/07 

s/ papel Offset-350g/ 50x70 cm 

 

 

 

 

 

 

Participante 5/ Sessão 4 

Têmpera Vermelhão – Giotto Pronta 5334/07 

s/ papel Offset-350g/ 50x70 cm 

  

 

 

Participante 6/ Sessão 4 

Têmpera Vermelhão – Giotto Pronta 5334/07 

s/ papel Offset-350g/ 50x70 cm 
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Participante 7/ Sessão 4 

Têmpera Vermelhão – Giotto Pronta 5334/07 

s/ papel Offset-350g/ 50x70 cm 

 Participante 8/ Sessão 4 

Têmpera Vermelhão – Giotto Pronta 5334/07 

s/ papel Offset-350g/ 50x70 cm 

 

 

 

 

 

 

Participante 9/ Sessão 4 

Têmpera Vermelhão – Giotto Pronta 5334/07 

s/ papel Offset-350g/ 50x70 cm 

  

 

 

Participante 10/ Sessão 4 

Têmpera Vermelhão – Giotto Pronta 5334/07 

s/ papel Offset-350g/ 50x70 cm 
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2.3.2/ investigadores em educação 
artística 

Azul 

Sessão realizada no dia 9 de fevereiro de 2017, na sala 

PS43, pelas 16h30. 

Caracterização da cor antes da experiência: 

Participante investigador 1 

Liberdade, céu, paz, iluminação, pássaros, sensação 

tranquila. 

Participante investigador 2 

Sempre me foi dito que ela é f ria. Mas eu gosto do azul, 

não tenho medo do azul porque já tive a parede do quar-

to com o mesmo azul que hoje aqui tenho. Olho para es-

se vaso de tinta azul e acho-o engraçado, dá-me vonta-

de de o entornar, arremessá-lo pelo espaço só para ver o 

que vai dar. 

Participante investigador 3 

Pessoalmente é uma cor que gosto, ref lete a luz como 

manchas brancas em sua superf ície. O tom de azul em-

pregue eu chamo de azul Royal, não lembra calma nem 

agitação. Remete-me ao mar, ao céu e algumas roupas 

que tenho, bem como a caneta com que escrevo. É uma 

cor confortável. 

Participante investigador 4 

Cor formal, f ria em contraste com o vermelho, remete-me 

para o espaço, inf inito, inf inita opaca ou transparente, é 

ótima para alcançar o verde da natureza, mas só quando 

se junta o amarelo (cor pigmento). 

Participante investigador 5 

Permissiva ao masculino, céu, tranquilidade, mar, pai, vi-

gor, centricidade, naturalidade. 

Participante investigador 6 

Cor que encontramos em vários elementos da “natureza” 

e outros elementos não naturais; associada à calma; cor 

f ria; emite eletricidade / luz; é cor de alguns olhos asso-

ciada à raça; é cor de verão, nos países mediterrânicos; 

era a cor dos carimbos of iciais… 

Participante investigador 7 

Frescura; distanciamento – características que tradicio-

nalmente associo à cor – talvez um mito, talvez não! As-

sociação a equilíbrio, a ordem, ao fechado e ao concreto. 

fig. 40 - Workshop LcS - Azul. 
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fig. 41 - Workshop LcS – Azul. 

Identificação e Observação depois da prática da pintura - 

sintomas cognitivos:  

Participante investigador 1 

I –Pensamentos agradáveis. 

O – (sem observações) 

Participante investigador 2 

I – Aceleração do curso do pensamento, confusão de 

ideias, Dif iculdade em organizar os pensamentos, Pen-

samentos agradáveis. 

O – Fluxo contínuo sem vontade de repetir as pincela-

das. 

Participante investigador 3 

I – Esquecimento. 

O – Pareceu-me que a mente f icou “limpa” apenas pin-

tando o que dava vontade naquele momento, não pro je-

tou nada, tão pouco sabia o que pintar. Momento intros-

petivo. 

Participante investigador 4 

I – Aceleração do curso do pensamento, Confusão de 

ideias, Dif iculdade em organizar os pensamentos, Ideia 

f ixa, Pensamentos agradáveis. 

O – (sem observações) 

Participante investigador 5 

I – Esquecimento, Ideias f ixas, Pensamentos agradáveis.  

O – (sem observações) 

Participante investigador 6 

I - Aceleração do curso do pensamento 

O - Necessidade / vontade de mudar de cor; estava a 

começar a enjoar o azul…não tenho prática nem forma-

ção de pintura ou desenho, nem af ins. 
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Participante investigador 7 

I - Aceleração do curso do pensamento, Ideias f ixas, 

Pensamentos agradáveis. 

O - (sem observações) 

Identificação e Observação depois da prática da pintura - 

manifestações emocionais:  

Participante investigador 1 

I – Alegria / Equilíbrio / Euforia / Harmonia / Nostalgia / 

Tranquilidade. 

O – (sem observações) 

Participante investigador 2 

I – Alegria / Apreensão / Equilíbrio / Euforia / Harmonia / 

Inquietação / Nostalgia / Tensão / Tranquilidade. 

O – (sem observações) 

Participante investigador 3 

I – Equilíbrio / Harmonia / Tranquilidade. 

O – (sem observações) 

Participante investigador 4 

I - Ansiedade / Impaciência / Inquietação. 

O – (sem observações) 

Participante investigador 5 

I - Agressividade / Apreensão / Equilíbrio / Harmonia / In-

quietação / Nostalgia / Tranquilidade. 

O – (sem observações) 

Participante investigador 6 

I - Alegria / Angústia / Equilíbrio / Harmonia / Impaciência 

/ Nostalgia / Tranquilidade. 

O – (sem observações) 

Participante investigador 7 

I - Alegria / Apreensão / Equilíbrio / Harmonia / Nostalgia 

/ Tranquilidade. 

O – (sem observações) 

Reflexão sobre a cor após a Perceção Dermo-ótica:  

Participante investigador 1 

Senti que a cor azul emitiu uma fonte de ar mais f ria, a 

mão direita na cor branca permaneceu estável, no entan-

to a cor azul na mão esquerda, fez-me sentir que havia 

algo f rio, uma sensação de f rio, uma sensação de f rio  na 

mão. Sensação de paz e tranquilidade. 

Participante investigador 2 

Mão direita sobre a área com mais azul formigou e es-

quentou. Mão esquerda não houve nenhuma sensação. 

Deu vontade de ter outras cores para usá-las aleatoria-

mente. Ao usar uma única cor, deu sensação de prisão, 
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de limitação, talvez ter outras cores poderia dar mais 

sensação de liberdade. 

 

fig. 42 - Workshop LcS – Azul. 

Participante investigador 3 

Não senti diferença de sensações na pele. 

Participante investigador 4 

A sensação foi sentir calor na palma da mão, que produ-

zia uma sensação agradável. Não conseguia deixar de 

pensar que era a cor azul e deveria por isso estar a sen-

tir f rio, mas de facto era calor que sentia. Talvez a rela-

ção com a cor azul, quando dizemos: “a cor azul é f ria” 

seja um mito, f ruto da nossa educação. Na verdade, a 

cor pode criar sensações. Só consegui sentir e pensar na 

temperatura e questionei-me sobre isso. 

Participante investigador 5 

A experiência estimulou-me a pensar sobre outras sen-

sações possíveis, mas nesse momento não me percebi 

com ref lexões distintas após a prática. 

Participante investigador 6 

Passados os cinco minutos, de olhos fechados, tentando  

percecionar a cor azul via perceção dermo-ótica aconte-

ceu-me que, inicialmente, sentia calor na mão sobre a 

superf ície branca e f rio sobre a azul; nesta fase a cor 

azul estava presente na minha cabeça; depois de algum 

tempo, as sensações calor f rio alteraram-se: a mão “so-

bre” o azul aqueceu e a mão sobre o branco arrefeceu; 

nesta segunda fase (dentro dos cinco minutos) o meu 

pensamento vagueou por uma inf inidade de assuntos 

pendentes que nada tinham a ver com a situação mas, 

um dos assuntos relacionava-se com o mar… 
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Participante investigador 7 

Após os cinco minutos, não foi muito explícita a sensa-

ção no corpo. Na palma da mão voltada para a mancha 

azul posso considerar uma pressão central. Inicialmente 

os exercícios prévios que f iz, de curta duração, f izeram-

me pensar que surgiria uma força f resca, uma atração , 

que me permitiam dizer “sinto algo f resco”. O que de fac-

to não aconteceu quando prolonguei esta exposição do 

corpo (mão) face à mancha. O que permaneceu foi sim 

uma pressão ou concentração muscular, como se de um 

formigueiro se tratasse. 
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Participante 1/ Sessão 5 

Têmpera Azul Cyan – Giotto Pronta 5334/15 

s/ papel Offset-350g/ 50x70 cm 

 Participante 2/ Sessão 5 

Têmpera Azul Cyan – Giotto Pronta 5334/15 

s/ papel Offset-350g/ 50x70 cm 

 

 

 

 

 

 

Participante 3/ Sessão 5 

Têmpera Azul Cyan – Giotto Pronta 5334/15 

s/ papel Offset-350g/ 50x70 cm 

  

 

 

Participante 4/ Sessão 5 

Têmpera Azul Cyan – Giotto Pronta 5334/15 

s/ papel Offset-350g/ 50x70 cm 
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Participante 5/ Sessão 1 

Têmpera Azul Cyan – Giotto Pronta 5334/15 

s/ papel Offset-350g/ 50x70 cm 

 Participante 6/ Sessão 1 

Têmpera Azul Cyan – Giotto Pronta 5334/15 

s/ papel Offset-350g/ 50x70 cm 

 

 

 

 

 

 

Participante 7/ Sessão 1 

Têmpera Azul Cyan – Giotto Pronta 5334/15 

s/ papel Offset-350g/ 50x70 cm 
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3/ LcS na prática da 

pintura autoral 
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3.1/ LcS – a origem 

“Em geral, a cor é por isso um meio que permite exer-

cer uma influência direta sobre a alma. A cor é o tecla-

do. O olho é o martelo. A alma é o piano com as suas 

numerosas cordas. O artista é a mão que faz vibrar a 

alma humana através desta ou daquela tecla“. (Becks-

Malorny,1995, p.20)76 

Apesar da minha relação com a pintura e com a cor per-

durar desde 1989, o início da minha paixão pelo tema da cor 

deu-se em 1995, ano em que li pela primeira vez “Do Espiritual 

na Arte” de Wassily Kandinsky. Este livro despertou um profun-

do interesse em saber mais e mais sobre a cor no contexto ar-

tístico onde me inscrevo. Foi a partir desta data que a inquieta-

ção sobre a minha verdade em relação à cor começou, inspira-

da pela f rase “Conhece-te a ti mesmo”, herdeira de um pensa-

mento f ilosófico socrático-platónico, que mediante a sua origem 

délf ica, ressurge na obra de Nietzsche (1872, p.42) “(…) ao 

lado da necessidade estética da beleza, a exigência do conhe-

ce-te a ti mesmo (…)”77 Lembro-me de, no início, me identif icar 

com os adjetivos que classif icavam cada cor, por exemplo:  

“O vermelho, tal como o imaginamos, cor sem limites, 

essencialmente quente, age interiormente como uma 

cor trasbordante de vida ardente e agitada (…) Sobre 

os estados anímicos provocados pelo vermelho (nome-

adamente o vermelho claro quente), o pintor escreve 

ainda que esta cor evoca força, ímpeto, energia, deci-

são, alegria e triunfo.”78 (Kandinsky, 1991, p.87) 

 

“O verde absoluto é a cor mais tranquila que existe: não 

se move a nenhuma parte e não acompanha nenhum 

tom de alegria, tristeza ou paixão; não pede nada nem 

invoca nada. Esta permanente ausência de movimento 

é uma qualidade que produz um efeito benfeitor nas 

pessoas e nas almas cansadas, mas que depois de al-

gum tempo de repouso pode-se tornar facilmente abor-

recido.”79 (Kandinsky, 1991, p. 83) 

 
76 Becks-Malorny, U. (1995). Wassily Kandinsky 1866-1944 – Em busca da 

Abstração, Colónia: Taschen. 

77 Nietzsche, F. (1997). A origem da Tragédia. Lisboa: Guimarães Editores. 

78 Kandinsky, W. (1991). Do Espiritual na Arte. 2ª Edição. Lisboa: Publicações 

D. Quixote. 

79 Ibidem. 
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Houve ainda outras inf luências na época incluindo outros  

autores de referência na matéria, como é o caso de Israel Pe-

drosa na sua obra “Da cor à Cor Inexistente”. 

Com o passar dos anos, as def inições conhecidas da te-

oria da cor pareciam estar dogmatizadas o que, num contexto 

tão complexo, me parecia limitador. Neste ponto, a cor deixou 

de ser uma equação matemática e passou a pertencer apenas 

ao meu núcleo de sensações, numa tentativa constante de me 

distanciar da quantidade de informação que havia recebido so-

bre esse assunto. Apesar dessa intenção de desapego, reco-

nheço que a informação que se foi acumulando, sobretudo 

através de processos cognitivos, continua, até hoje, a inf luenc i-

ar a minha perceção cromática, embora com uma presença 

cada vez mais insignif icante, contudo persistente. Foi nessa 

tentativa de fugir do preconcebido que deixei de procurar a s ig -

nif icação da cor fora de mim e passei a tentar entendê-la dentro 

de mim. Sabia que só a poderia conhecer na totalidade através 

das minhas sensações e foi a partir desta certeza que se deu o 

princípio desta investigação doutoral. 

“ A investigação artística necessita de um modelo pró-

prio, diferente, e diverso dos modelos oriundos das ci-

ências experimentais, sociais ou humanas. Contudo, o 

modelo originário das humanidades será o mais próxi-

mo, pese embora a sua perspetiva obviamente exterior 

à prática artística: a investigação artística dependerá 

apenas do pintor e da sua prática artística para que, 

desse modo, seja possível consumar-se a realização de 

experiências e de intuições no propósito de uma rela-

ção possível com a realidade e a vida.” (Ferreira, 2017, 

pag.20)80  

Apesar da bagagem de conhecimentos que eu tinha so-

bre a cor até então, através do processo de investigação na 

prática autoral cheguei às minhas próprias conclusões, que 

posteriormente levaram à criação de experiências de cores no 

projeto Lab Color Sense. A pintura foi, é e será a grande moti-

vação para esta investigação contínua. Ela provoca inquieta-

ções, coloca questões e exige respostas constantes. A dinâmi-

ca que a cor desperta, levanta ainda mais questões sobre esta 

estranha relação, que acredito não ser só ref lexo da cor como 

elemento ‘provocador’ na tradução das emoções baseadas em 

memórias e factos culturais, mas também em processos neuro -

f isiológicos e dermo-óticos que poderão desencadear determi-

nadas perceções cognitivas. O meu interesse por esta matéria 

de estudo, transformou a cor no ator principal da minha obra 

artística. Após um registo contínuo de representação pictórica 

que durou 13 anos, eis que se dá uma mudança de estilo, co-

 
80 Ferreira, A. Quadros (2017). Pensar o Fazer da Pintura. Porto: Edições 

Afrontamento. 
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mo uma espécie de enquadramento ideal de sublimação da 

cor.  

Adotemos a série de pinturas resultantes de um proces-

so de investigação iniciada em 2012 intitulada “Bubbles”, para 

analisar os processos e os mecanismos precetivos que me le-

varam ao ponto em que me encontro na presente investigação. 

São precisamente perceções de planos de cores, essencial-

mente primárias e secundárias, com pequenas formas desma-

terializadas que existem neste projeto pictórico. 

 

fig. 43 - Susana Ribeiro (2012), “Der Weg I”, técnica mista s/ tela, 100x120cm. 

É importante referir que ao longo deste projeto de inves-

tigação autoral, o processo criativo na prática da pintura so f reu 

enormes mudanças a partir da série de pintura “Bubbles”. Nes-

ta fase, todo o conteúdo foi desenvolvido de forma diferente 

daquele que se havia vindo a desenvolver nos anos preceden-

tes.  

No f inal de 2012 surge a procura de uma pintura menos 

condicionada pelos elementos f igurativos, revelando-se o iníc io  

de um período de abstração. Deste modo, num processo natu-

ral de contaminação pela residência artística que f iz nesse 

mesmo ano na Alemanha, as minhas práticas e investigações 

inscrevem-se num ambiente amplo, marcado pelas novas in-

surgências no campo pictórico. Através da abstração, opera-se 

uma transformação simplif icadora da complexidade natural-

mente visível, valorizando as linhas e a cor em defesa de uma 

linguagem da pintura que se objetivasse por essas vias.  Neste 

momento, a f iguração passa para um plano muito reduzido ou 

quase nulo, dando privilégio à cor em função da forma. Este 

estudo sobre os vários aspetos relacionados com a cor, condu-

ziu e fortaleceu de uma forma def initiva, todo o projeto pictórico 

numa direção de sublimação pela cor. A experiência percetiva 
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com “Bubbles” surge através de várias ref lexões sobre a cor, 

em que os principais pontos a ter em consideração são: redu-

ção numérica de cores, estilização da forma, a importância da 

identidade da cor em função da forma, a tensão harmónica das 

superf ícies de cor e a pintura plana e sintética.  

 

fig. 44 - Susana Ribeiro (2012), “Bubbles” Exposição individual d e p intura e  

instalação - Galeria Porto Oriental. 

Os últimos trabalhos exploratórios desta série consistiam 

em estudos sobre as possibilidades do plano e da cor elabo ra-

dos em acrílico sobre tela. Eram trabalhos complementares em 

si próprios, nos quais eram usadas as cores verde e vermelho 

em proporções diferentes, neles já se sentia a exploração in-

tensiva das propriedades f ísicas da cor. Aqui, são as cores que 

dão às obras o seu caráter espacial e não a forma. Estas obras 

representam o princípio da investigação académica e o nasci-

mento das questões próprias colocadas pela pintura numa p ro -

posta totalmente nova sobre a relação entre a cor e o corpo 

humano. As cerca de 20 obras da série “Bubbles”, denotam um 

comprometimento intuitivo, experimental e criativo na descober-

ta de uma linguagem mais próxima da essência da vibração da 

cor. Apesar do “minimalismo cromático” conferido aos exercí-

cios pictóricos em “Bubbles”, surgem pequenos elementos cir-

culares que funcionam como indicadores de um percurso a ser 

seguido visualmente; subtis, mas determinantes para as respe-

tivas mudanças percetivas. Esta experiência descrita nestes 

dois momentos do “ver” regista-se, como diz José Gil, “na am-

biguidade do termo e na diferença entre visão e olhar”.81 Nes-

ses dois momentos distintos da observação e perceção estéti-

cas, o primeiro momento consiste no “ver” do visível, depois, 

quando nos movemos e aproximamos, observamos o que an-

 
74 Gil, J. (1996). A imagem – Nua e as Pequenas Percepções, Estética e Meta-

fenomenologica. Lisboa: Relógio d’Água, p. 37. 



 

 131 131 

tes era “invisível” a uma determinada distância. Desta forma, a 

relação entre o observador e a pintura/ cor surge num ato per-

formativo. 

Pretende-se desta forma uma ação: a revelação da força 

de uma energia através da mistura das cores complementares, 

cujas possibilidades precetivas suscitam movimento no espec-

tador. Estas permitem uma abertura para o indeterminado e 

para a surpresa na situação criada na relação, tendo como 

objetivo que o espectador tome consciência de si num vasto 

campo de possibilidades através da perceção. É através desse 

vazio colorido que o olhar do espectador sobre a obra é reenv i-

ado a ele próprio. É através deste exercício de performativida-

de da obra com o espectador que estes se relacionam. É uma 

abordagem diferente no processo pictórico, em que o senso rial 

e o imprevisível estão presentes, em que o observador se des-

cobre, descobrindo a energia da cor. Matisse fala da relação 

entre o desenho e a cor, referindo que o primeiro pertence ao 

espírito e a cor ao domínio dos sentidos, “desenhar primeiro 

para cultivar o espírito e ser capaz de conduzir a cor ao cami-

nho do espiritual” (Arnheim, 1986, p.327)82. 

Para um melhor entendimento da “revolução cromática” 

na minha pintura, nas próximas páginas encontra-se um exem-

plar de cada uma das séries mais representativas desta meta-

morfose que decorreu ao longo da última década. 

2011 – Série “Dollhouse” 

 

fig. 45 - Susana Ribeiro, “Dollhouse IX”, óleo s/ tela, 40x30cm. 

 
82 Arnheim, R (1986). Arte & Percepção Visual - Uma Psicologia da Visão Cria-

dora. S. Paulo: Livraria Pioneira Editora. 
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2012 – Série “Under Construction” 

 

fig. 46 - Susana Ribeiro, “Under Construction III”, acrílico  s/ tela, 100x80cm. 

 

 

2012 – Série “Bubbles” 

 

fig. 47 - Susana Ribeiro, “Der Weg II”, técnica mista s/ tela, 100x120cm. 
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2013 – Série “Under Water” 

 

fig. 48 - Susana Ribeiro, “Under Water I”, acrílico  s/ tela, 100x100cm. 

2014/19 

“Tal como a sensibilidade indefinível, a cor invade e 

perpassa todas as coisas, sem forma e sem limites. Ela 

é a matéria-espaço abstrata e real ao mesmo tempo.” 

(Klein, 1984, p.37)83 

Uma das minhas referências na matéria da cor e perce-

ção é Yves Klein. Não se poderá falar de Yves Klein nem da 

sua obra sem falar em perceção, sensibilidade e emoção. O 

artista defende que a arte é a linguagem da pureza, do sintéti-

co, da emoção absoluta, a linguagem da comunicação direta 

entre perceções individuais, a linguagem do eterno presente. É 

através da cor pura que Yves Klein materializa as suas intui-

ções sensoriais e ativa o mecanismo da perceção extra lúcida, 

uma linguagem sensorial totalmente afetiva que não pode ser 

testada ou verif icada por processos racionais. Defende que,  tal 

como o destino, a cor é uma realidade nela própria: f ixa a ima-

gem do mundo através da consciência do seu criador. Ao 

mesmo tempo, a cor, pela sua ação direta na sensibilidade do 

ser humano, é o elemento essencial da comunicação afetiva, o 

veículo sensorial das energias cósmicas livremente difusas no 

espaço, que nos condicionam ou, como dizia Klein, “que nos 

 
83 Klein, Y., Menil, D., Bozo, D., McEvilley, T., Restany P. & Rosenthal, N. 
(1984). Yves Klein,. A Restrospective. Rice University, Institute for the Arts and 

the Arts Publisher, NY: Published by Houston. 
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impregnam”. Esta ideia de impregnação universal da cor che-

gou forçosamente até ele no ano de 1946. Tinha 18 anos 

quando deu o ponto de partida para o seu trabalho monocro-

mático, implementando desta forma uma nova linguagem, um 

novo método que obriga forçosamente a um novo entendimen-

to. Para ele existiam duas imensas necessidades acima de to-

do o conhecimento: ver e sentir. Klein ilustra uma nova perspe-

tiva sobre o processo de perceção. Ele intencionava que as 

pessoas sentissem as coisas de uma forma diferente, que vis-

sem e sentissem de uma forma melhor e maior. A ideia de 

Klein continua muito presente nos nossos dias - a ausência do 

presente, a monocromia e a imaterialidade. Talvez ele tenha 

trazido um conceito de sistema operativo que moldava, e creio 

que ainda molda, a paisagem cultural dos nossos tempos cor-

respondente ao corpo, ao espaço e à natureza. Existem pontos 

de vista opostos sobre este autor, como é o caso de Nan Ro-

senthal que descreve a obra de Klein como sendo profunda-

mente idealista, cínica ou misantrópica. Descrevendo-a tam-

bém como extensão da utopia à notável f raude, funcionando 

muito bem no contexto da tendência intelectual para o existen-

cialismo. Já Michael Kimmelman84 por exemplo, refere que 

Klein era cativante, subversivo e sintonizado com as ideias 

mais radicais. As suas pinturas atestam o génio de um pioneiro  

conceptual e levam-no à experimentação material para um f im 

imaterial, sendo este o paradoxo inerente à sua arte.  Apesar 

das várias perspetivas sobre Klein e a sua obra, o que é de 

facto indiscutível é a verdade e a pureza que nele e na sua 

obra estavam inscritas. 

A Fenomenologia da Perceção de Merleau-Ponty consti-

tui-se também como uma importante referência para o meu 

processo de trabalho, na medida em que as suas investigações 

reveem criticamente a compreensão do sentido de perceção 

através da análise de sensações aliadas ao corpo. Merleau-

Ponty avalia a compreensão científ ica positivista da perceção 

que a qualif ica como algo divergente da sensação, mesmo  que 

tangenciada por meio da causalidade estímulo-resposta. Desta 

forma, a perceção, conf igura-se como ação pela qual a consc i-

ência capta um elemento dado ou determinado objeto, empre-

gando sensações como espécies de ferramentas para apreen-

der tais impressões. Essas impressões referidas por Merleau-

Ponty constituem-se, então, como que uma inovação na forma 

de compreender a perceção, incluindo a noção de campo como 

foco principal. A partir das indagações contidas nos estudos 

desse autor, as investigações direcionadas ao sistema nervoso  

procuraram relacionar o corpo, perceção e conhecimento, na 

intenção de compreender melhor a noção de perceção e sen-

sação. A perceção deixou, portanto, de ser compreendida atra-

vés de uma causalidade linear estímulo-resposta e passou a 

 
84 Kimmelman, M. (25 Nov 2005). Art in Review; Yves Klein, The New York 

Times. 
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ser entendida como uma ação corpórea. Desta forma, o autor 

observa:  

“O azul é aquilo que solicita de mim uma certa maneira 

de olhar, aquilo que se deixa apalpar por um movimen-

to definido do meu olhar. Ele é um certo campo ou uma 

certa atmosfera oferecida à potência dos meus olhos e 

de todo o meu corpo”. (Merleau-Ponty, 1999, p. 284)85 

A teoria da perceção de Merleau Ponty avançou e rom-

peu com a noção de corpo-objeto, parte-extra-parte ou noções 

clássicas de sensação e órgãos e mergulhou no campo da sub-

jetividade e da historicidade, em que objetos culturais, relações 

sociais, diálogos e tensões se correlacionam. Tanto as ciências  

cognitivas como o campo artístico, alimentaram-se desses es-

tudos para encontrarem estímulos que dialogassem com esses 

sentidos revelados que os corpos carregam. Tal consegue-se 

ao elaborar pesquisas que pretendam mover esses sentidos do 

corpo e propondo um reconhecimento sinestésico de toda essa 

carga de informações contidas numa determinada cor. Torna-

se signif icativa a consideração das conclusões nos estudos de 

Ponty, para que se intuam melhores formas de “desprogramar” 

as táticas de simplif icação das ações contidas nos processos 

de homogeneização e impregnação dos corpos automatizados 

pela sociedade. Entender qual o papel do corpo na sua relação  

com a cor, inscreveu-se, portanto, como um ponto de partida 

importante para rever questões ligadas a conceitos pré def ini-

dos sobre as cores. 

3.2/ color sense 

“O atelier será o lugar privilegiado onde investigação e 

pintura se encontram e se conjugam em estado de re-

lação ou de intersecção, assumidamente entendido 

como centro de um espaço de meditação. Introspeção 

de um espaço vital de centro, o atelier é o lugar de um 

espaço-tempo configurador e ficcionário, estruturante e 

metodológico.” (Ferreira, 2017, pág. 10)86 

Este subcapítulo dedicado também ao corpo, compreen-

de uma análise sobre o meu processo de investigação na prát i-

ca artística enquanto experiência empírica e de ref lexão, sobre 

as obras que foram determinantes para o processo de identif i-

cação das relações entre corpo e a cor, inscritas num território 

muito específ ico que é a pintura. A pesquisa, desloca a aten-

 
85 Merleau-Ponty, M. (1999). Fenomenologia da Perceção. 2ª Edição. S. Paulo: 
Martins Fontes. 
86 Ferreira, A. Quadros (2017). Pensar o Fazer da Pintura. Porto: Edições 

Afrontamento. 
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ção para o corpo, retirando dele o sentido de um lugar paralelo 

no processo artístico, amplif icando o sentido desse lugar.  

Color Sense é um projeto de pintura autoral que deu ori-

gem ao Lab Color Sense, o centro da investigação onde apre-

sento o meu trabalho artístico e as minhas ref lexões que inf lu-

enciam continuamente o meu processo criativo. Como resulta-

do, apresento o projeto expositivo f inal que pretende reunir um 

conjunto de trabalhos inéditos que considero representar, quer 

signif icativamente a interseção das questões abordadas, quer o 

processo ref lexivo. Através de uma série de pinturas fecha-se 

um primeiro ciclo de investigação cromática. São obras mono-

cromáticas, se considerarmos o preto e o branco como não-

cores, que anunciam através da dinâmica estrutural a transição 

da pintura para a tela, para o estágio em que a cor, confundida 

com a própria estrutura, passa a atuar livremente no ambiente. 

O uso do monocromático enfatiza e isola a cor num único mo-

mento de ação, dinamizada pela luminosidade obtida por varia-

ções do mesmo tom e exercitada de tal maneira que a cor tor-

na-se “corpo” e o suporte o “corpo da cor”. A cor em Color Sen-

se é ela própria, sem cores envolventes que a exaltam ou anu-

lam, é uma cor sem acaso, é uma cor pensada para sentir, pa-

ra cada pintura, para cada momento de ref lexão, mas só atinge 

a sua máxima expressão quando o seu sentido está ligado a 

um pensamento, a um propósito que se expressa. Para atingir 

este ponto máximo de expressão e tendo a consciência plena 

de que as emoções exteriores ao processo de investigação 

poderiam contaminar a sua leitura, submeto-me a um processo 

de relaxamento que implica uma respiração profunda durante 

alguns minutos, antes de dar início à prática da pintura, com o 

intuito de minimizar possíveis contaminações. 

 

 

fig. 49 - Atelier – Produção de Magenta. 
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A combinação entre o meu corpo e a cor determina as 

minhas ações na prática da pintura, colocando-as como exercí-

cios de experiência f ísica de um lugar enquanto situação artís-

tica. A atenção constante a esta envolvência programada foi, 

cada vez mais, ganhando espaço na minha produção artística. 

Um dos objetivos da pesquisa em artes é destacar a experiên-

cia individual para que ela possa ser compartilhada. Para tal, 

uso o meu diário de trabalho no sentido de apoiar a narração 

do processo de pintura autoral. Na narrativa, a minha perspeti-

va revela as características e signif icados únicos de um evento  

único, bem como o conhecimento experiencial individual. Ja-

mes Olney (1980)87 af irma que qualquer trabalho que traga al-

gum sentido autobiográf ico pode ser compreendido também 

como uma espécie de radiograf ia peculiar de um sentimento 

que paira sobre o inconsciente coletivo. Rolnik (2002)88 aborda 

a questão da “dimensão subjetiva” do sujeito, como sendo uma 

espécie de algo mais que captamos para além da perceção à 

qual estamos habituados, um algo mais que nos afeta para 

além dos sentimentos. Para o autor, “sensação” é precisamen-

te o que é gerado na nossa relação com o mundo, para além 

da perceção e do sentimento. Quando uma sensação nova se 

produz, vemo-nos tentados a decif rá-la, o que faz dela um sig-

no. Esta decif ração que tal signo exige, não tem nada a ver 

com explicar ou interpretar, mas com inventar um sentido que o  

torne visível e o integre no mapa da existência vigente, ope-

rando nele uma transmutação. Desta forma, o autor refere que 

o trabalho do artista consiste exatamente nessa decif ração de 

sensações. Já Foucault (1996)89 tem uma visão, digamos que 

particular, sobre o contexto artístico, na qual a arte e o artista 

são alvos de uma projeção lançada sobre eles como forma de 

espelhar o movimento socializante e produtivo que jus tif ica a 

sua existência. Defende que estes caminham na tentativa de 

desarticular o sistema de forças totalitárias geradoras dos mo-

vimentos do sujeito na sociedade, promovendo situações que 

formulem saídas estratégicas, como propostas de um caminho 

original distanciado daquele que o sistema produzira como mo-

delo. 

 
87 Olney, J. (1980). Autobiography Essays: Theoretical and Critical. New Jersey: 
Princeton Legacy Library.  
88 Rolnik, S. (2002).  Subjetividade em Obra: Lygia Clark, artista contemporâ-
nea. S. Paulo: Carta Branca Editions. 
89 Foucault, M. (1996) A ordem do Discurso. S. Paulo: Loyola. 
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fig. 50 - Atelier – DOP sobre Magenta. 

Quando proponho ref lexões sobre o processo existente 

de homogeneização social, acabo por atravessar esse espelho 

ou essa estrutura f iccional de um “eu” performático formulando 

um novo lugar. Os próprios trabalhos podem evidenciar estra-

tégias e narrativas de destabilização de noções homogeneizan-

tes que permeiam o quotidiano. A racionalização de todo e 

qualquer processo artístico poderia também caracterizar-se 

como uma armadilha ao corpo do artista, na medida em que 

não prevê espaço a uma realidade que é natural a esse corpo 

que “vê” através dos sentidos, também sob uma forma de inte-

ligência. A conexão destes dois aspetos, racional e sensorial, 

signif ica uma medida mais equilibrada, que se aproxima do que 

é o corpo, e não apenas numa rigidez quase maquinal. Este 

processo de pesquisa sensorial traduziu-se numa espécie de 

linguagem artística utilizada no meu trabalho de pintura. 

Reaprender a intuir o corpo humano prevê alguma resis-

tência à visão rígida da cultura. Essa postura de resistência age 

como exercício de superação de valores que já não cabem 

dentro dos contextos socioculturais vigentes uma vez que, ma-

leáveis que são, transformam-se naturalmente a todo o instan-

te. O Color Sense propõe-se como a construção de uma “leitu-

ra” que possa atentar para a perceção do corpo enquanto uni-

verso indicador e af irmador de um lugar de liberdade para ex-

perimentações. É também um alerta para a própria f isicalidade 

do corpo como um ref lexo de sua complexidade e da não  f ixa-

ção dos conceitos que carrega. O estudo da Biopsicoenergéti-

ca, enquanto ramo da ciência que investiga as dinâmicas ener-

géticas do ser humano, foi de extrema importância para um 

melhor entendimento do processamento de eventuais trocas de 

radiação entre o objeto/cor e o corpo.  

Para a exploração ao nível da perceção no Color Sense, 

foi também exigida uma forma especial de pensamento e diálo -

go para comigo que eu designo de diálogo interno. Acredito 
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que só através dele poderão ser produzidas novas signif ica-

ções ou ressignif icações. A expressão “diálogo interno”, neste 

caso, não deve ser encontrada como apenas sinónimo de “diá-

logo do indivíduo para consigo mesmo”, mas também não de-

verá ser confundida com as expressões “introspeção”, “auto-

consciência” ou “autoanálise”. Apesar de estas estarem presen-

tes no diálogo interno, este é um processo mais amplo, bem 

mais abrangente. Neste contexto laboratorial, o diálogo interno 

envolve os aspetos f ísicos e químicos do corpo humano, os 

aspetos sociais, culturais, linguísticos, bem como os relativos à 

experiência.   

O diálogo interno adotado e anunciado por David Bohm 

(1994)90, apresenta-se como sendo um modo específ ico de 

operação do pensamento no qual o indivíduo tem a possibilida-

de de exercer a criatividade e a autonomia. Apresenta-se como 

sendo uma operação do pensamento que numa atividade es-

pecíf ica, opõe-se à forma de operação na qual o ser humano é 

dominado e dirigido pelo sistema de ref lexos do pensamento. 

Apresenta-se como um constante movimento que perpassa as 

diversas dimensões do pensamento: o sistema de ref lexos, a 

perceção, a experimentação, o conhecimento explícito, as 

emoções e as sensações corporais. Durante o diálogo interno, 

o ser humano percebe as reações corporais provocadas por 

pensamentos e os sentimentos que dele emergem. O autor 

af irma que é durante esta fase que surgem os questionamen-

tos, abrindo-se assim novos caminhos para pensamentos e 

ações, para movimentos de observação e investigação empíri-

ca, para novas experiências e signif icações. Neste diálogo, 

surge uma nova capacidade de consciência do próprio pensa-

mento, o que nos poderá levar também a uma análise crítica do 

mesmo e das suas consequências.  

Segundo Bohm, o funcionamento do diálogo interno 

apresenta as seguintes características no seu modo de atua-

ção: atua em qualquer tempo e em qualquer lugar; nada f ica 

excluído da sua análise; opera de forma livre; estimula a auto-

consciência e autocrítica; associa a atividade intelectual e de 

experimentação. Neste processo tudo é considerado: sentimen-

tos, emoções, reações do corpo, experiências, as diversas f o r-

mas de conhecimento, crenças e valores. Tudo isto aumenta as 

alternativas em termos de caminhos para a compreensão, atri-

buição de signif icados e para a própria operação do pensamen-

to, o qual não segue regras pré-estabelecidas. 

Neste diálogo o pensamento cria seus próprios cami-

nhos, inventa a cada instante sua própria forma de aprendiza-

gem, compreensão e criação de signif icados, não existindo 

desta forma a obrigatoriedade de modif icar a realidade. Traduz-

se numa constante reelaboração e transformação do ser hu-

mano, surgindo desta forma a possibilidade da criação. Esta 

 
90 Bohm, D, (1994). Thougth as a System. London: Routledge. 
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forma de pensamento inclui necessariamente um grau de aten-

ção elevado do ser humano com ele próprio, possibilitando o 

desenvolvimento de uma consciência crítica acerca de si que 

lhe possibilita ressignif icações e mudanças de ação. O enten-

dimento do mundo e a busca da “verdade”, não podem ser d is -

tanciados da compreensão dos fatores que afetam o ser hu-

mano, incluindo a inf luência do próprio pensamento. O autor 

refere, no entanto, que este tipo de diálogo não poderá ser 

submetido à lógica pelas seguintes razões: pela não existência 

de uma preocupação essencial do ser humano com a “verda-

de”, mas fundamentalmente com a atribuição de sentido à rea-

lidade; pela despreocupação em modif icar imediatamente a 

realidade, tendo como opção primeira a sua compreensão. Es-

ta abertura e f lexibilidade do diálogo interno traz fortes possib i-

lidades de criação, logo tornar-se-á num mecanismo do pen-

samento que ultrapassa f ronteiras. Com estas observações 

pretendo apenas evidenciar uma outra forma de operação do 

pensamento que creio que poderá dar signif icativas contribui-

ções no que se refere ao processo de produção de conheci-

mento.  

Eu, enquanto artista, investigadora e membro pertencen-

te e observador da sociedade, poderia obter o resultado da mi-

nha investigação no meu trabalho artístico. Por vezes, dizem 

que este conhecimento nada tem de científ ico e, para muitos, 

fazer investigação em arte é algo utópico e pouco palpável. 

Acredito que as formas de construção do conhecimento deve-

rão ser f lexíveis, hoje aquilo que foi designado como verdade, 

amanhã poderá não o ser. De acordo com Santos (1995. 

p.133)91, o paradigma da ciência moderna na sua construção 

positivista, procura suprimir do processo de conhecimento os 

elementos não-cognitivos (emoção, paixão, desejo, etc.) por 

entender que se trata de um fator de perturbação da racionali-

dade da ciência. Na presente investigação constato que o co-

nhecimento emocional que nos é permitido através da pintura, 

é um conhecimento edif icante e formativo. Hauser (2000)92 de-

fende que a conceção científ ica do mundo não é mais f iel à 

realidade do que a artística e, em princípio, a arte não se afasta 

mais da realidade do que a ciência. Af irma que arte e a ciência 

estão intimamente ligadas, na medida em que ambas são mi-

mese da realidade. 

Esta pesquisa não resulta apenas numa abordagem es-

timulante para a experiência de cor vis-à-vis artista, mas tam-

bém numa contribuição signif icativa enquanto investigadora de 

uma experiência aplicada à cor. Todo o processo pertence mui-

to mais à ordem sensorial do que à ordem racional, na qual a 

cor tem um signif icado cósmico ou sublime no seu verdadeiro 

sentido. A cor, como uma necessidade existencial, dá à vida 

 
91 Santos, B. S. (1995). Introdução a Uma Ciência Pós-Moderna. 4ª Edição. 

Porto: Edições Afrontamento. 

92 Hauser, A. (2000). A Arte e a Sociedade. Barcarena: Editorial Presença. 
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uma espécie de oxigénio adicional, sendo esta a ordem senso-

rial que pede ao artista grande disponibilidade e envolvimento 

para a poder sentir com todos os sentidos. A série "Color Sen-

se" é um estágio que fecha o primeiro ciclo de investigação 

cromática, na qual a luz e a vibração das ondas eletromagnéti-

cas das obras são como objetivos, dando preferência a cores 

menos absorventes e mais ref letoras, como sendo o caso do 

amarelo, laranja, magenta, verde e azul turquesa. A estrutura 

geométrica acentua a força dos planos de cor num movimento 

multidirecional, com a intencionalidade de envolver o observa-

dor. A cor - como identidade metaf ísica e abstrata procurar sur-

preender - é o lado revelador da matéria que supera o suporte 

da tela e invade tudo ao seu redor. A pintura def ine espaço 

com uma espacialidade diferente, a que poderemos chamar de 

quarta dimensão na qual o trabalho se expande, se contrai, 

vibra cromaticamente. Este processo pictórico intrinsecamente 

dialético entre a cor e o corpo, leva-nos a tentar perceber como  

entender a cor e o que apreender, resultando num vai-e-vem 

entre a teoria e a práxis. 

Nesta investigação não serão permitidas categorizações.  

Todo este processo passa por transformações onde todas as 

fases se entrelaçam, advindas de um processo de auto ref lexão 

sobre uma emersão em novas perceções. Estas, são  posteri-

ormente transportadas para o exterior sob a forma de vivências  

artísticas profundas, oriundas de um longo processo de matu-

ração, por vezes inconsciente, sobre as inquietações causadas 

pela interferência da cor no corpo. Neste processo, elegi o co r-

po como lugar privilegiado de fusão, sendo apresentado  como  

um recetáculo de sensações. As conclusões deste trabalho 

f ronteiriço apresentam-se como um campo em aberto onde 

permanecerá sempre o indizível, suscitando novas investiga-

ções. Eleger o corpo como o lugar da experiência no trabalho 

artístico é extremamente prof ícuo. O corpo é explorado en-

quanto lugar das sensações, da memória, da conexão com o 

mundo. 

De acordo com a pesquisa fenomenológica realizada, a 

experiência abre um fenómeno único dentro de um tempo e 

lugar específ icos. Esta experiência é entendida, principalmente,  

como uma maneira de reunir informações, mas não como um 

nível def initivo de conhecimento. Neste caso, a experiência 

individual e singular ocorre também dentro do contexto de ex-

perimentação do diálogo entre os preconceitos individuais e a 

realidade compartilhada. A cor, para mim, é essencialmente 

ativa de dentro para fora. Existe uma pretensão da anulação do 

lugar-comum dos pensamentos classif icatórios da cor, para 

uma perceção dermo-ótica que mergulha na cor como ação 

eletromagnética ou movimento eletromagnético. De acordo 

com esta investigação, a cor na prática da pintura envolve tra-

balhar de perto e de longe. Pode-se dizer também que, neste 

processo, as perspetivas subjetivas e objetivas se combinam. 
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Como descrevi acima, trabalhar de perto no projeto autoral de 

pintura é, simultaneamente, corporal e experiencial, logo pode-

rá ser reivindicado como subjetivo ou apenas uma realidade 

compartilhada na qual as minhas perceções são testadas e 

apresentadas segundo o método autoetnográf ico. Foi publicado 

o artigo: “Color Perception beyond Color Theory” (sujeito a peer 

review) sobre as experiências em atelier, aqui poder-se-á en-

contrar mais informação sobre o processo autoetnográf ico (ver 

documento em apêndice). 

3.3/ diálogos 

Caracterização geral do espaço e materiais utilizados na 

produção do projeto de pintura Color Sense: 

▪ O atelier está orientado a nascente (Este), devido a 

esse facto, todas as experiências foram realizadas 

apenas com luz natural no período da manhã. 

▪ As telas têm o formato de 100x130cm e são de fabri-

co manual. A grade foi preparada com barras de ma-

deira preparadas em forno seco para garantir estabili-

dade. O tecido é proveniente de bobina de algodão 

natural com preparação universal (335 gr/m2).  

▪ As tintas acrílicas utilizadas são da Winsor & Newton 

(linha de produto “Galeria”, 250 ml): 

 
Transparência/ 

Opacidade 
Pigmento(s) 

Resist. 
(ASTM) 

Perm. Série Nº 

Process 
Magenta 

Transparente PV19 I A 1 533 

Lemon 
Yellow 

Semi-
transparente 

PY3 II A 1 346 

Process 
Cyan 

Semi-
transparente 

PB15:3, PW6 I A 1 535 

Cadmium 

Red Hue 
Semi-opaco PR112 II A 1 095 

Titanium 
White 

Opaco PW6 I A 1 644 

 

▪ Os pincéis utilizados da são da Winsor & Newton: 

▪ Cotman Brush – Series 777 One Stroke, 25mm; 

▪ Cotman Brush – Series 777 One Stroke, 13mm; 

▪ Cotman Brush – Series 444 Round, Size 0; 

▪ Galeria Brush – One Stroke/Wash, 6mm: 

Como última nota referente aos pincéis, devo acrescen-

tar que para obter superf ícies perfeitamente lisas, ausentes de 

qualquer textura para obter uma melhor ref lexão de luz, usei 

 

fig. 51 - Atelier - pormenor 
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pincéis de aguarela (Cotman Brush). Aparentemente podem 

parecer pouco recomendáveis para serem usados com tinta 

acrílica, mas o facto de serem extremamente macios permitem 

que as superf ícies das telas f iquem absolutamente lisas com 

aspeto lacado. 

3.3.1/ magenta 

Perceção da cor antes do exercício pictórico 

Para além de que é uma cor primária pigmento, cor luz 

secundária e cor quente. 

Nunca lhe reconheci atributos específ icos para além da 

associação à feminilidade. Esta escassez de informação prév ia 

da cor talvez se dê porque sempre reconheci a cor magenta 

como tendo propriedades semelhantes à cor vermelha. 

Reflexões sobre a cor durante o exercício pictórico 

Foi a cor que inaugurou a série Color Sense. Foi uma 

emergência começar a primeira experiência com esta cor. Tal-

vez por ser a mais enigmática, aquela que se encontra entre os 

limites do espectro, entre o vermelho e o violeta. Não é visível 

nem mensurável. Sabendo que, para o o lho produzir esta cor 

são necessários estímulos de diferentes f requências, elegia 

como a mais especial de todas. 

A ressignif icação foi surgindo devagarinho… a cor do 

romance, do início e do fecho de um ciclo, atraente e com um 

odor a chiclete de morango Gorila após observação prolonga-

da. 

Cor dif ícil de concretizar na pintura devido à sua transpa-

rência. Surgiu uma vontade de permanência prolongada com a 

cor. Embora sempre muito prazerosa, houve momentos em que 

as sensações não permitiram um diálogo com a constância 

pretendida durante a execução da obra. 

DOP 

Sinto nas mãos e nos braços uma sensação de mistura 

entre cócegas e picadelas. A cor magenta provoca imensa in-

quietação e tensão no meu corpo, sentindo por vezes uma li-

geira compressão no estomago. Os diálogos são variáveis en-

tre 20m a 60m, chegando mesmo a haver alturas em que existe 

uma inibição da prática da pintura causada pelo f rio e sensação  

nostálgica em que o meu corpo se encontrou invadido. Na mai-

oria das vezes sinto o corpo eletrizante. Houve diálogos em 

que senti calor na pele, mas para ter esta sensação era neces-

sário estar pelo menos a 10cm da superf ície. Dadas as caracte-

rísticas do diálogo, e da transparência do pigmento, o Magenta 

foi uma obra que levou a cerca de seis a sete meses a estar 

concluída. 

fig. 52 - Susana Ribeiro (2014), 

“Magenta”, acrílico  s/ tela, 

100x130cm. 
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3.3.2/ cor de laranja 

Perceção da cor antes do exercício pictórico 

Cor secundária pigmento. Cor quente. 

Associação à perfeição do amarelo e à felicidade do 

vermelho. Cor da transformação, da iluminação, do grau su-

premo de perfeição e alegria. No oriente dizem ser a cor da 

perfeição, de todas as qualidades nobres.  

Reflexões sobre a cor durante o exercício pictórico 

Cor doce, envolvente dos processos terrenos, do materi-

al, aquela que prende e não abre mão. 

Com o cor de laranja foi um diálogo prolongado no tem-

po, quase como o saborear de algo que não se quer comer 

rapidamente para não acabar. Fiz questão que o diálogo du-

rasse a maior quantidade de tempo possível. Foi uma sensa-

ção doce, uma terna envolvência, um calor quase humano. A 

sua presença durante o processo pictórico foi extremamente 

confortante, o que na altura associei a um involucro uterino. 

DOP 

Atração da mão para a superf ície pictórica quase como 

que se estivesse a ser sugada pela obra. Apesar de todas as 

obras desta série terem uma zona neutra de descanso, esta cor 

era uma espécie de área de repouso para o meu corpo, neste 

sentido decidi que seria saboreada como um bom chocolate 

negro com pepitas de laranja, nos grandes intervalos na produ-

ção da obra Magenta. 

Como foi um processo intencionalmente demorado e 

com sensações DOP invariáveis, optei por não fazer a descri-

ção repetitiva e detalhada dos dias. 

fig. 53 - Susana Ribeiro (2015), 

“Cor de Laranja”, acrílico  s/ tela, 

100x130cm. 
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3.3.3/ vermelho 

Perceção da cor antes do exercício pictórico 

Cor secundária e quente. 

A cor do sangue, da vida, do movimento, da violência. 

Símbolo do fogo, da paixão, do amor e do erotismo. A mais 

dinâmica de todas as cores, expande-se e contrai-se continua-

mente. 

Reflexões sobre a cor durante o exercício pictórico 

Antes de mais tenho de referir a impossibilidade, por 

questões f ísicas e emocionais, de ter um diálogo pictórico que 

tenha como resultado uma obra.  

Desde o início da série Color Sense que existe uma dif i-

culdade em projetar um trabalho para esta cor. Visualmente 

tornou-se numa cor paralisante e asf ixiante com o passar dos 

minutos. A sua intensidade visual consegue mesmo bloquear-

me a respiração. Houve uma tentativa de realização, embora 

f rustrada. É uma cor que exige muito tempo de diálogo, cama-

das múltiplas devido à transparência do pigmento. Este facto 

consegue por si só deixar-me sem ar. É uma cor demasiado 

invasiva para passar horas, dias com ela. Estranhamente foi 

sempre a minha cor de eleição de uma forma geral. Tenho al-

gumas séries de pintura, nas quais existe em todas as obras, 

uma faixa vermelha vertical que ocupa sempre uma área entre 

os 12m e os 21cm de largura, no entanto preencher uma área 

de 100x130cm  sei que seria avassalador. É seguramente um 

comprimento de onda que me transtorna e causa até enjoo 

com a visualização prolongada. 

Devido a esta impossibilidade, optei por fazer uma expe-

riência semelhante aos workshops LcS. 

Deixo as partes a descoberto do meu corpo inundarem-

se com a cor. É visualmente intenso e ofuscante.  Como sinto-

mas cognitivos e emocionais surgem: a aceleração  do pensa-

mento, pensamentos desagradáveis, impaciência, inquietação, 

nervosismo, tensão, pânico. 

DOP 

Percebo uma brisa amena a circular pela mão, juntamen-

te com um formigueiro inicial que se vai intensif icando passado  

alguns minutos. Não consigo distinguir se o meu estado de 

tensão na perceção visual se traduz na DOP, ou se a sensação 

surgiu novamente. Apesar da inconsciência da origem da sen-

sação, o facto é que persiste de tal forma que, passados 15m, 

sinto um aperto no estomago. Após cobrir a folha de papel de 

cor vermelha, com uma de cor branca, o alívio foi imediato. A 

ansiedade, a angústia e o aperto no estomago desapareceram. 

fig. 54 - Susana Ribeiro (2015), 

“Vermelho - impossibilidade de 

conclusão”, acrílico s/ tela, 

100x130cm. 
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3.3.4/ azul-turquesa 

Perceção da cor antes do exercício pictórico 

O azul enquanto cor primária pigmento e luz. Cor f ria.  

Associado à cor do mar, do céu, do divino, do eterno, do inf ini-

to, dos mistérios da alma, do sonho e do sentimento prof undo .  

Dizem que os egípcios consideravam o azul como a cor da 

verdade e da morte. Tradicionalmente a sua signif icação reme-

te para o feminino, o aprazível, o passivo, o introvertido e para 

a ideia de liberdade e acolhimento. 

Reflexões sobre a cor durante o exercício pictórico 

Eleita a cor da paixão… da paixão pela vida, da paixão 

de alma, da paixão pelo outro, da paixão pela pintura, da pai-

xão pela cor, da paixão pela estética, da paixão pelas palavras,  

da paixão por mim. 

Cor da harmonia entre o belo e o sensível. A cor da en-

trega, da vertigem, do abismo, da aventura, da coragem, das 

emoções à f lor da pele. 

O outro lado da cor estereotipada, o outro lado de mim. 

A cor que eleva até às nuvens e que provoca borboletas na 

barriga. 

A força da cor e a minha ligação com ela foi de tal f o rma 

intensa que pintei consecutivamente. Foi a relação mais inten-

sa que tive até à data com uma cor inscrita num contexto da 

pintura. Houve um estado de entrega total, de completa absor-

ção, uma urgência de concretização, como se a minha vida 

dependesse da sua materialização. Uma vivencia constante em 

aceleração, movimento, alegria e paixão. 

DOP 

Ligeiro aumento da temperatura das mãos, e sensação 

de preenchimento do corpo com energia, corpo sempre muito 

ativo e desperto.  

fig. 55 - Susana Ribeiro (2015), 

“Azul-turquesa”, acrílico  s/ tela, 

100x130cm. 
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3.3.5/ verde 

Perceção da cor antes do exercício pictórico 

Cor secundária pigmento e cor luz primária. Cor f ria vari-

ável com a quantidade de amarelo na sua composição.  

Instituída como a cor do equilíbrio, da harmonia, da paz, da 

indiferença e da imobilidade.  

Cor sedativa. O símbolo da vida, de todos os seres vivos, 

da primavera, do crescimento e da fertilidade.  

É considerada no Islão como a cor sagrada, da vida 

eterna e do conhecimento. No China é o símbolo da esperan-

ça, da força, da longevidade. 

Reflexões sobre a cor durante o exercício pictórico 

É tendencialmente relaxante, fator intrínseco e depen-

dente da quantidade de amarelo  que nela está contida. Promo-

tora de bem estar e equilíbrio, talvez também porque sempre a 

associei à natureza. A verdadeira signif icação do verde aqui 

apresentado é a correspondência de paz, de estabilidade e 

segurança. Durante todos os momentos de diálogo, sem exce-

ção, estas emoções eram constantes.  

Deu-se início à produção desta obra com um verde mais 

escuro, com mais azul à mistura, próximo de um verde-

esmeralda. Ao longo do processo pictórico, esta cor começou a 

provocar uma sensação de repelência. A conf irmação real des-

te estado verif icou-se quando decidi mudar o tom e acrescen-

tar-lhe mais amarelo. Ao longo das primeiras camadas de tinta 

já conseguia sentir a diferença, à medida que o verde anterior 

ia desaparecendo, a tranquilidade ia aumentando. 

Parece que f inalmente tinha encontrado “o verde”, o do 

bem estar, aquele que me conforta. Confesso que não consigo  

precisar se ajustei o tom na busca do equilíbrio emocional, ou 

se foi para obter a sensação ideal que se entranhou em mim 

através da literatura ligada ao tema. 

Talvez a escolha do tema tenha a ver também com as 

ideias predef inidas associadas à natureza, ao verde, ao meu 

verde. 

Nesta cor é-me extremamente dif ícil estratif icar conheci-

mentos através desta ref lexão. Sinto, neste caso particular, 

uma amalgama de informação versus sensações concordantes, 

provavelmente por mim impostas. 

DOP 

A mão oscila ligeiramente para cima e para baixo, é uma 

vibração pulsante semelhante a um batimento cardíaco. A tem-

peratura das mãos é quente e constante surgindo por vezes 

um ligeiro formigueiro. Ao longo dos longos diálogos, que ainda 

foram bastantes devido à natureza dos pigmentos, a sensação 

fig. 56 - Susana Ribeiro (2017), 

“Verde”, acrílico  s/ tela, 

100x130cm. 
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de calor no peito foi sempre constante, desde que houvesse 

uma aproximação da tela a uma distância de 40cm, no mínimo. 

3.3.6/ amarelo 

Perceção da cor antes do exercício pictórico 

Cor primária pigmento. Cor quente. 

A cor mais luminosa e leve, a que remete ao sol, à ale-

gria, espontaneidade, ação, poder e impulsividade. Simbolica-

mente pode representar também a traição e a falsidade. Para 

os budistas esta cor corresponde ao centro e ao elemento ter-

ra, cor da felicidade e sabedoria. 

Reflexões sobre a cor durante o exercício pictórico 

O amarelo enquanto indicador por excelência das emo-

ções. Indicador de transparência, luz, mudança, movimento 

constante e sereno. Símbolo de renascimento, de ligação entre 

os elementos terra, água, ar e fogo. 

Cor extremamente atraente para a produção artística, de 

uma envolvência serena e agradável ao olhar durante todo o 

tempo de diálogo. Apesar desta característica, o amarelo obe-

deceu a uma pintura muito intermitente e desfasada no tempo. 

As possibilidades de diálogo eram escassas. A conclusão da 

obra deu-se apenas após f rações de horas em diferentes dias, 

com intervalos enormes entre eles. Creio que este espaço tem-

poral foi devido ao facto de me sentir inibida de pintar, por al-

guma razão ou emoção que não consigo caracterizar… apenas 

tenho a certeza de que era algo que provocava apenas afas-

tamento, apesar da atração pela cor. Esta inibição caracterizou-

se em determinados períodos compreendidos no espaço tem-

poral de um ano e meio sensivelmente. Senti que apenas po-

deríamos entrar em diálogo apenas quando estivéssemos em 

sintonia, como se apenas um alinhamento de  f requências 

permitisse o nosso encontro na pintura. Dadas as condições do 

meu atelier e o horário que costumo realizar esta experiência 

(excetuando nos dias mais cinzentos), a f requência que a cor 

emite é constante, em mim é que já não se pode verif icar o 

mesmo. Concluo que só quando estou na presença de deter-

minada emoção é que consigo entrar em diálogo com esta cor.  

DOP 

Sinto uma brisa f resca, uma leve propulsão na mão que 

a obriga a elevar-se. Por vezes sinto um intenso formigueiro 

que se esvai apenas quando coloco a mão sobre uma superf í-

cie branca. O corpo quase que obedece a um relaxamento ins-

tantâneo e com algum calor na zona do tronco. 

 

fig. 57 - Susana Ribeiro (2019), 

“Amarelo”, acrílico  s/ tela, 

100x130cm. 
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Susana Ribeiro (2019), “Amarelo”, acrílico s/ tela, 100x130cm. 
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Susana Ribeiro (2017), “Verde”, acrílico s/ tela, 100x130cm. 
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Susana Ribeiro (2015), “Azul- turquesa”, acrílico s/ tela, 100x130cm. 
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Susana Ribeiro (2015), “Vermelho - impossibilidade de conclusão”, acrílico s/ tela, 100x130cm. 
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Susana Ribeiro (2015), “Cor de Laranja”, acrílico s/ tela, 100x130cm. 
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Susana Ribeiro (2014), “Magenta”, acrílico s/ tela, 100x130cm. 
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Susana Ribeiro (2020), maquetização da exposição Color Sense 
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Interessa referir, uma vez mais, que esta é uma investi-

gação sobre a cor, uma ref lexão sobre a perceção através do 

corpo e da pintura.  

Este diálogo, para mim, não poderia ocorrer sem a pintu-

ra, que é e será sempre o grande território ou campo de ação. 

Esta constitui um componente fundamental nas sínteses meto-

dológicas da pesquisa, que é apresentada através do Lab Co-

lor Sense.  

Consequentemente, o campo de pesquisa foi inscrito em 

duas etapas circunstanciais e complementares: a prática auto-

ral representada pela série de pintura Color Sense e os 

workshops LcS. Ambas as etapas lidam com as tensões entre 

o conhecimento prévio sobre a cor e o que se estabelece du-

rante o novo processo ref lexivo sobre a mesma. Com os 

workshops, não se pretende analisar as relações pedagógicas 

estabelecidas nesses contextos, nem o processo de conheci-

mento dos participantes, uma vez que a sua curta duração 

comprometeria a profundidade e a acurácia dos resultados dos 

estudos. Consequentemente, a abordagem foi centrada na re-

colha de relatos sobre a cor após a prática da pintura, trans-

pondo-os para um campo de estudo de desenvolvimento do 

conhecimento e atitude ref lexiva sobre a cor.  

Inicialmente, os participantes destes workshops usaram, 

essencialmente, a perceção visual e o conhecimento literário 

relacionado com o tema que, inadvertidamente, lhes poderá ter 

fornecido uma perspetiva do que deveriam sentir na presença 

de uma determinada cor. 

Após a realização das experiências, foi solicitado aos 

participantes que descrevessem as sensações adquiridas atra-

vés da DOP, tendo sido descritas sensações inesperadas e 

não convencionais. De um modo geral, estes fenómenos foram 

compreendidos como enriquecedores no sentido do encontro 

de novas signif icações e de um maior entendimento sobre a 

dinâmica entre a cor e o corpo, no qual milhões de termorrece-

tores são usados para capturar a vibração da luz que a cor re-

f lete. 

A pesquisa demonstrou que a exploração deste proces-

so de perceção proporciona um ponto de vista pessoal sob re a 

cor e mostra outras formas de explorar e estimular os sentidos.  

As considerações desta pesquisa sugerem que a perceção da 

cor deve ser focada nas sensações individuais, em vez de se 

basear em teorias psicológicas sobre cores que as def inem de 

maneira rígida e dirigida. A autoanálise dos participantes foi 

crucial para entender como esses dois tipos de perceções po-

dem coexistir para complementar o conhecimento sobre a cor. 

A DOP deve ser considerada como positiva e importante para 

se harmonizar num ciclo coerente e completo de perceção e 

autoconhecimento. Os textos dos participantes dos workshops 

são muito críticos, percebe-se através das suas perceções uma 

tentativa de entender algo mais sobre a substância e a nature-
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za da cor. O mais importante para os participantes, foi exami-

nar que um foco particular na cor durante a prática da pintura, 

pode contribuir para o autoconhecimento. O saber que daqui 

surge não será explicativo, mas sim apenas uma narrativa do 

processo onde foram intervenientes. Em alguns casos verif i-

cou-se que as perceções foram diferentes relativamente a cada 

cor, o que causou alguma confusão relativamente aos conhe-

cimentos prévios que dela tinham. Esta dualidade na perceção ,  

por vezes, era sentida com algum desconforto e surpresa, algo  

que naturalmente pode surgir com a descoberta do novo.  

Para ilustrar melhor esta af irmação apresento alguns dos 

comentários referidos em questionário, o qual, visto esta inves-

tigação não ser quantitativa, apresento apenas as observações 

feitas pelos participantes que considero de maior importância, 

as respostas das grelhas do questionário posteriormente foram 

excluídas para análise dada a evolução do projeto. 

Azul 

Participante aluno 1 

Caracterização da cor antes da experiência: calma, 

profunda, introspetiva, absorve. 

DOP: Coloquei a mão esquerda sobe uma parte azul 

mais escura, enquanto que a mão direita estava sobre 

uma parte azul muito transparente e clara. A mão es-

querda sentia na mesma enquanto que a direita, passa-

dos uns segundos, começou a aquecer. Para ter a certe-

za coloquei as mãos nas bochechas correspondentes e 

a mão direita estava ligeiramente mais quente que a es-

querda. 

Participante aluno 4 

Caracterização da cor antes da experiência: Para mim 

a cor azul está associada a sensações de calma e sos-

sego, ambientes puros. A cor do céu e do mar que fazem 

parte da nossa cultura. É tranquilizadora. 

DOP: Tendo uma pintura em azul muito diluído, daí mais 

claro no lado esquerdo e em azul opaco do lado direito 

(mais escuro e uniforme), senti que a mão direita locali-

zada à distância do azul mais intenso estava termica-

mente mais quente, mantendo-se assim mais tempo do 

que a outra mão. Senti a presença de algo forte e inten-

so e também quente, comparando por exemplo com a 

mesa branca. Sensação de força e pressão. 

Participante aluno 5 

Caracterização da cor antes da experiência: Uma cor 

que acalma, que está ligada à natureza (mar, céu). É 

uma cor f ria, que cria um impacto em quem a observa. 

Pode ser usada para balançar com as cores quentes, pa-

ra criar harmonia. 
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DOP: Ao colocar as mãos sobre a cor azul e com os 

olhos fechados deu a sensação de uma brisa f resca que 

ia passando pelas mãos, e comparando com uma mão 

sobre o azul e a outra fora da folha sobre o branco da 

mesa, a mão que continuava no azul sentia essa brisa, 

ao contrário da que estava de fora. Senti por vezes tam-

bém certas picadas de vez em quando nas mãos. Ao 

olhar só para a cor f ico com uma perceção f ria, mas que 

acalma. 

Vermelho 

Participante aluno 1 

Caracterização da cor antes da experiência: Cor quen-

te, vibrante, intimista e inquietante. 

DOP: É uma cor f ria. Causou-me dor nas mãos e nos 

braços. Continuo a gostar do vermelho, mas senti-me 

desconfortável quer na primeira experiência de contacto 

direto com a tinta passado algum tempo, quer na experi-

ência de perceção dermo-ótica. 

Participante aluno 2 

Caracterização da cor antes da experiência: O verme-

lho é uma cor quente e forte. Associo o vermelho à cor 

de avisos e sinais que se distinguem por ser uma cor ar-

tif icial em relação à natureza. Associo normalmente a cor 

vermelha a algo perigoso e importante (algo facilmente 

visível). 

DOP: De todas as cores, pensava que a cor vermelha 

era uma cor que após a perceção dermo-ótica iria trans-

mitir uma sensação de calor/quente. Porém, após reali-

zar a perceção dermo-ótica senti as minhas mãos f ica-

rem geladas quase como se estivesse com frio. Quando 

afastei as mãos reparei que, de facto, estavam geladas. 

Participante aluno 9 

Caracterização da cor antes da experiência: Cor di-

nâmica e forte. Movimento, pulsante, expansiva, por ve-

zes agressiva. Faz-me lembrar sangue enquanto parte 

de algo vivo de energia. 

DOP: A sensação de calor na palma das mãos foi quase 

instantânea e foi forte. As mãos f icaram mesmo quentes 

como que a fervilhar. A cor emana imensa vida e, ao 

contrário do que achava, não é assim tão agressiva, 

transmite vida e força. Senti vontade de encostar a cara 

e envolver-me pela cor. 
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O instrumento de recolha de dados fo i desenhado inici-

almente com a intenção de recolher o máximo de informação 

possível correspondente ao processo cognitivo, mas no f inal 

percebeu-se que o mais relevante seriam estes dois momentos 

de descrição da perceção da cor antes e depois da experiênc ia  

em laboratório. Verif icou-se também que, ao contrário do plano  

inicial, este estudo não poderia ser efetuado com grupos gran-

des de participantes dada a sua natureza metodológica e, co-

mo tal, apenas poderia estar inscrito num estudo qualitativo.  

Os dados apresentados permitem mostrar que as sensa-

ções que temos através da cor são mutáveis e, no caso da mi-

nha investigação autoral, variáveis ao longo do tempo. A per-

ceção Dermo-ótica foi fundamental para esta conclusão, embo-

ra já houvesse indícios desta mutabilidade fundamentada nos 

estudos da análise da epiderme feita por Larner, através das 

ressonâncias magnéticas. Para além dos resultados obtidos no  

LcS, criado para o estudo das diferentes formas de perceção 

da cor, pode-se também inferir a validade desta investigação 

baseada nos estudos das cientistas, Larissa Vilenskaia e 

Yvonne Duplessis. Interessa salientar que estes dados permi-

tem compreender que existem outros recetores para além dos 

respetivos à perceção visual. Esta investigação é entendida 

principalmente como uma maneira de recolher informações, 

mas não como um nível def initivo de conhecimento. A experi-

ência também pode ser entendida como uma realidade com-

partilhada que testa a própria perceção (Backman, 2016).93  

As considerações f inais não pretendem ser sistematiza-

das, apenas o mais objetivas possível dentro do contexto labo -

ratorial onde estão inseridas. Esta fase não oferece teorias 

qualif icadas sobre a cor, mas cria um espaço para futuras dis-

cussões e interpretações, da mesma forma como Goethe em 

1820 fez avançar a caracterização da cor como sensação que 

se transforma em perceção, apesar de ter falhado redonda-

mente na sua teoria sobre a indivisibilidade da luz branca num 

espectro visível, abriu espaço para a análise da cor sob a inf lu-

ência de outros elementos de estudo, como a f ísica, química, 

f ilosofia e psicologia. 

  

 
93 Backman, J. (2016). Encounter Finitude: On the concept of experience in 
Philosophical Hermeneutics: 
https://www.academia.edu/25800175/Encountering_Finitude_On_the_Concept_

of_Experience_in_Philosophical_Hermeneutics_2016_ 
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O LcS permitiu ainda perceber que a cor é possível de 

ser compreendida ou recebida através do corpo na ausência da 

visão, no entanto, nem todos os participantes a receberam de 

forma semelhante, o que coloca como credível a posição de 

que uma cor dita como f ria, poderá promover outro tipo de sen-

sações como cor quente. A DOP coloca em evidência mais  um 

registo de perceção e ao mesmo tempo demonstra que a per-

ceção visual não é o único recetor da cor. Poder-se-á verif icar 

esta constatação nos exemplos de comentários sobre o Lab 

Color Sense inscritos no vídeo:  

Azul 

 

fig. 58 – Captura de ecrã do video Lab Color sense 

“Sempre pensei no azul como uma cor fria, não tão 

pessoal, e depois da experiencia sinto-a e vejo-a como 

uma cor quente. Porque senti a temperatura do meu 

corpo a aumentar depois de comparar e acho que fiquei 

até com outra relação com a cor azul…fiquei 

surpreendida, não estava à espera que fosse assim.” 

 

“Senti calor na mão, mas não estava a querer acreditar, 

não era suposto sentir calor, estava muito concentrada 

e estava a perceber que esta mão que estava sbre a 

mesa estava a ficar gelada e a que estava sobre o azul 

continuava quente." 

 

“ Senti uma sensação fria em cima como ao lado, não vi 

que tivesse qualquer percepção.” 
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Vermelho 

 

fig. 59 – Captura de ecrã do video Lab Color sense 

“No inicio estava bem, calma, tranquila, mas depis 

comecei a sentir-me mal, com o contacto prolongado 

comecei a sentir-me desconfortável e agitada. Depois 

na dermo-óptica senti…comecei a sentir os meus 

dedos a ficarem frios.” 

 

“Senti uma pressão, como se algo me puxasse para a 

cor, senti calor e aconchego.” 

 

 

 

 

As considerações relativas à prática da pintura autoral 

são as que sofrem menor distanciamento – esta individualidade 

no processo não tem como objetivo sistematizar e tornar objeti-

vo para outros, apenas é o indicador de um caminho para um 

maior autoconhecimento na área da cor inscrita na prática da 

pintura. A discussão entre as sensações oriundas dos diferen-

tes tipos de perceção começou a um nível interno durante a 

prática da pintura. Foi um processo tão intenso que houve uma 

obra que não chegou a ser concluída por impossibilidade. O 

“Vermelho”, da série Color Sense, não foi concluído por ques-

tões f ísicas e emocionais que levaram a uma desistência de 

diálogo com a obra. Foi um grande esforço assumir aquilo que 

podia ter sido um ato falhado, ou de impossibilidade, por isso  é 

tão ou mais relevante que os outros porque permite perceber o 

quanto é dif ícil trabalhar com uma cor se eu não me sintonizar 

com ela.  

Sendo o projeto autoral Color Sense intimamente inf lu-

enciador e inf luenciado pelo processo de investigação, conti-

nua a existir além destes limites. 
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Limitações de pesquisa e implementações de estudos pos-

teriores 

A continuação deste estudo deverá envolver uma amos-

tra mais ampla de participantes na experiência Lab Color Sen-

se, a f im de reunir mais informações sobre a perceção cognitiva 

da cor. Mais do que isso, as pesquisas indiretas baseadas em 

imagens e vídeos devem passar a ser complementadas com 

entrevistas individuais para um feedback maior sobre a experi-

ência da cor. A continuação da implementação deste estudo 

passaria pela extensão da apresentação do laboratório LcS 

noutras escolas de arte nacionais e internacionais, com a f inali-

dade de permitir aos alunos uma nova abordagem sobre a cor.  

Neste estudo verif ica-se ainda uma colisão de compre-

ensão sobre o conhecimento do funcionamento das ondas de 

luz e a perceção da cor pelas f isiologias variáveis, e a interpre-

tação da cor relativamente aos objetos e emoções externas. A 

questão será saber se isso é um desaf io ou debate irresoluto, 

ou um espaço de engajamento criativo em que ambos os lados 

podem benef iciar, fornecendo desta forma uma base para o 

fascínio que pode levar a uma reconciliação das posições sub-

jetivas e objetivas, que tradicionalmente caracterizaram as 

abordagens da arte e da ciência. Nesta etapa, o laboratório de 

cor Lab Color Sense, apresenta-se para continuar inserido num 

campo sem fronteiras, transformando-se assim num projeto 

vivo. Assim sendo, num futuro próximo aspiro encontrar siner-

gias entre as noções cognitivas referentes à pintura e os resul-

tados produzidos por ferramentas do âmbito da Engenharia, 

nomeadamente a Termograf ia. Pretende-se efetuar um estudo 

sobre os espectros termográf icos da cor, procurando esclarecer 

a amplitude de signif icados e leituras associadas às cores, va-

lorizando desta forma, para além da opinião artística, também a 

explicação científ ica. 

É do meu grande interesse e motivação continuar a reu-

nir colegas interessados em participar, de uma forma sistemát i-

ca, em projetos futuros neste campo de investigação , tendo 

também como objetivo a produção de novas propostas educa-

tivas no campo artístico. 
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Abstract 

This paper summarizes and discusses the 

process that occurs in human perception: 

sensory impressions, organizing process, 

and interpretative process of Visual Percep-

tion and Dermo-Optical Perception (DOP). 

Painting students of Faculty of Fine Arts of 

the University of Porto (FBAUP) were invit-

ed to analyze their cognitive perception dur-

ing the contact with four different chromas 

in the context of painting practice. Two ap-

proaches were used for analyzing the results  

of the experiment: questionnaires related 

with Visual Perception / DOP and a video 

record discussion after the experiments. 

This article attempts to explore all the  e m o-

tion that the human body can apprehend 

when in contact with a single-color. Results 

of this study show that, generally, there are 

different emotions caused by these two kind  

of perceptions: Visual Perception and DOP. 

It is expected that this work can assist artists 

to achieve a better understanding of color 

and of themselves. 

Keywords: color, human body, cognitive 

education, self-reflection, painting. 

Resumo 

Este artigo resume e debate o processo que 

ocorre na perceção humana: impressões 

sensoriais, processo de organização e pro-

cesso interpretativo da Percepção Visual e 

da Percepção Dermo-Óptica (DOP). Estu-

dantes de pintura da Faculdade de Belas 

Artes da Universidade do Porto (FBAUP) 

foram convidados a analisar a sua perceção 

cognitiva durante o contato com quatro di-

ferentes cores num contexto de prática da 

pintura. Duas abordagens foram utilizadas 

para analisar os resultados da experiência: 

questionários relacionados com a perceção 

visual / DOP e uma gravação em vídeo de 

uma conversa após as experiências. Este 

artigo tenta explorar as sensações que o cor-

po humano pode apreender, quando em 

contato com uma única cor. Os resultados 

deste estudo mostram que, em geral, exis-

tem diferentes emoções causadas por estes 

dois tipos de perceção: Perceção Visual e 

DOP. Espera-se que este trabalho possa aju-

dar os artistas a alcançar uma melhor com-

preensão da cor e de si mesmos.  

Palavras-chave: cor, corpo humano, edu-

cação cognitiva, auto-reflexão, pintura. 
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Introduction 

This research emerges from a set of reflec-

tions that have been developed along the 

practice of artistic painting and pedagogical 

practice in the last fifteen years. Color is 

generally the most immediately visible  as-

pect of painting and thus an essential aes-

thetic concern for many artists. The fascina-

tion with the dynamics of cause/effect, re-

pulsion/attraction that exerts color, led us 

to an inevitable reflection on the dialogue 

between body and color in which the paint-

ing will be the medium of production of 

knowledge. The awareness of interactive 

behavior implies production of knowledge, 

self-knowledge, development of reflective 

processes, in order to understand which lie s  

beyond interaction between the body and 

the color through cognitive sensitivity. This 

project is based on a collective process of 

practice of painting and introspection about  

the color in which the union 

body/mind/spirit is the fundamental basis 

of this experiment. 

The dynamic that color arouses in the hu-

man being raises more questions about the 

relationship between body, mind and spirit ,  

which we believe  are not only a color refle c-

tion as a stimulant element in the transla-

tion of emotions based on cultural memo-

ries and facts, but also in neurophysiologic 

and DOP processes that may trigger certain 

cognitive perceptions. The value of 

knowledge of this raw material used in 

painting, as in other form of art expressions, 

is crucial for a real understanding of the true 

greatness that color has for each individual 

that is exposed to it.  

There are many discussions about training 

critical and participative students, but we 

can not forget that it is important to create 

spaces for reflection, freedom and autonomy 

in the practice of art education for this to 

happen. This study aims to promote a reflec-

tive individual understanding of the role of 

color in a system of interaction and dialogue  

with the body during the creative process. 

The project is focused on a cyclical process 

of action-reflection-action and aims to pro-

mote consideration of educational alterna-

tives in the field of fine arts. In this perspe c-

tive, one can build a heterogeneous 

knowledge, turning the school into a space 

that goes beyond than simply transmitting 

knowledge (Freire, 2003, p. 21). Therefore it  

is essential that schools recognize their stu-

dents' right to their own experiences and 

perceptions. Freire (2001, p. 42) asserts that 

"what is needed is to enable that, turning on 

itself, through reflection on practice, the 

naive curiosity, perceiving themselves as 

such, ultimately become critical". Only 

through a reflexive activity on the process  of 

training and learning, is the educator al-

lowed to build their knowledge, crossing 

theoretical and practical experiences. Don-

ald Schön (2000, p. 33) proposes a reflec-

tion in action, defining it as the process by 

which teachers learn from the analysis and 

interpretation of their own activity, where 

the practice of reflection becomes a tool for 

development and action of thought. The fo-

cus of this paper is the basic principle of re-

flective learning as a critical role of emerg-

ing challenges to the act of knowing in ac-

tion. 

A world of natural and cultural phenomena 

waiting to be seized exists outside of us. The  

interaction with all that exists outside of us 

constitutes an objective and sensitive world .  

Only when the human being acts on internal  

structures, we can have a new knowledge 

through action to try to understand these 

new phenomena. However, for this reality to 

happen, it is necessary that human beings 

act with knowledge that encompasses previ-

ous ones, diversifying and transforming the 

way of seeing the world of color. Then we 

would say that, in a creative context, the 

human being can raise their conduct pro-

ducing knowledge of its interaction with 

color through painting. It is during this in-

teraction that the body encounters with self 

and with its destination: self-knowledge.  

Visual Cognition and Dermo-

Optical Perception 

The process of seeing and understanding 

involves the basic analysis of shapes, form s,  

colors, contrast and movements. These are 

sensed by the peripheral nervous system 

located in the eye. Light energy is trans-

formed in to neural energy; electromagnetic 
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signals in the form of physical energy are 

transduced to electrochemical signals and 

passed along the visual cortex for further 

processing. It is during this latter stage that 

the visual recognition and higher- order 

processing takes place (Solso, 1994, p.45). 

According to Damásio (1994, p.18), feelings 

can be confined in mental terms, mental 

systems in which emotions and feelings not 

only include the limbic system, but also 

some of the prefrontal cortices of the brain 

in which they receive and integrate the sig-

nals sent by the body. This body landscape 

is temporally juxtaposed to the perception of 

something that is not part of the body. The 

state of the body is accompanied and com-

plemented by a way of thinking. In this  pe r-

spective emotions and feelings are the sen-

sors for the meeting between nature and 

circumstances. Unlike traditional scientific 

opinion, feelings are just as cognitive as  any  

other perception, they are the result of a 

physiological organization "that trans-

formed the brain in the captive audience of 

theatrical activities of the body"(Damásio, 

1994, p.16). The human brain and the rest of 

the body constitute an indivisible organism ,  

forming an integrated set by biochemical 

and neurological circuits that interact and 

regulate each other; the body interacts with 

the environment as whole, physiological and 

functional operations and not just in the 

brain. 

Our eyes perceive only a limited part of the 

electromagnetic spectrum which, in day-

light, reveals to us the colors and shapes of 

our environment. The skin is sensitive to a 

wider range of this spectrum, as shown by 

tanning due to the ultraviolet radiation of 

the solar spectrum or the sensation of the 

accompanying heat due to infrared radia-

tion. However, even if invisible, this radia-

tion surrounds us totally and it would be 

surprising if it had no influence on our ac-

tions. Electroencephalographic recordings 

have proved that DOP is not located in the 

vision center of the cortex in the rear part of 

the brain, but in the centers of tactile and 

thermal sensation. They also showed that 

every subject had the same electroence pha-

lographic results, which confirms that DOP 

is inherent to every human being (Campbell, 

1998). 

It should be pointed out that the word 

"dermal" does not mean tactile in the sense 

of directly touching a surface, as the colored 

surface can cause reactions even if it is un-

der a transparent or opaque screen and the 

subject is a certain distance from it. It can 

therefore be assumed that  there are recep-

tors in the skin for this information, which is 

produced by the infrared radiation of col-

ored surfaces. This term "dermal" is there-

fore justified and it can explain why subjects 

who become aware of their dermo-optical 

reactions express themselves in a tactile 

language by qualifying one color smoother 

or warmer than another. It is indeed neces-

sary to distinguish unconscious dermo-

optical effects from their conscious percep-

tion by differential, but not absolute, subjec-

tive impressions.  

There are a number of reports on the phe-

nomenon of coetaneous vision in humans. 

In particular, Bongard & Smirnov (1965) 

provides quantitative data on the ability of a  

certain young woman to “see” images using 

only the fingers of her right hand. It reports 

also that the subject demonstrated an ability 

to detect colors, to resolve patterns in near-

contact with her fingers with a resolution of 

about 0.6 mm and to determine simple pat-

terns within a maximum distance of 1-2 cm 

from the fingers (Gardner, Bongard & 

Zavala, 1965-67). There are reported exper-

iments suggesting that photosensitive cells 

on the skin may be used to allow blind peo-

ple to “see” to a limited extent in a process 

that is termed “sensory substitution”. How-

ever, most of the available publications pro-

vide phenomenological findings rather than 

focus on mechanisms and capabilities of 

coetaneous vision (Bach, 2003, pp. 285-

296). 

Lab Color Sense 

This study takes into account emotional and  

physiological experimental approaches to 

cognitive perception. These are united with 

the traditional visual literacy approaches 

used in painting. With such a framework, 

applied to color, painting students were 

dealing with color paintings that can differ-

entiate concepts related to chromatic visual 

literacy valid as “laws” from those concepts 



 

 197 197 

that cannot be generalized to all human be-

ings. In the 19th century, perception was 

studied as a passive stamping done by exte -

rior stimuli on the retina. It would then 

reach the visual cortex, the zone of the oc-

cipital cortex that receives stimuli generated 

in the retina, resulting in an identical im age  

(isomorphic) as the primary stimulus. Mod-

ern psychology refutes this notion and views 

perception as an active process that involves  

the search for corresponding information. 

Telford (1970) differentiated sensation from 

perception in that the first comprises a sim-

ple conscience of the dimensions of experi-

ence, whilst perception implies the sensa-

tion and the meanings that are attributed  to 

the experience. Thus, for these authors (Tel-

ford & Gibson, 1979), the determinants of 

perception are: context, constancy, distance, 

perspective, interposition, brightness, posi-

tion, direction, accommodation, conver-

gence motivation, emotion, and personality. 

Methodology 

Conceived as a case study, this research 

aimed to investigate the dialogues between 

body and color during the creative practice 

of painting, through self-experience and 

self-analysis. This paper aims to address this 

action research through experiences in the 

lab color involving painting students (aver-

age age 23 years old) of FBAUP. The stu-

dents were given four color sessions: Blue, 

Green, Red and Yellow, and- one session of 

2h30m for each color. The research about 

observation and analysis occurred during a 

seven weeks period, between April and  M ay  

of 2015. The researcher’s attitude towards 

this study comes down only as a mediator 

and researcher in action of this dialogic pro-

cess: observe students using sensory fea-

tures as they meet and perceive color, and 

they communicate how they process, ana-

lyze and categorize the color experiment. 

The processes of interac-

tion/observation/recording of the phenom-

enological analysis of perception related to 

color in this painting practice context, was 

recorded with no other ambition than to 

describe these process as accurately as pos-

sible, based on both the student’s verbal 

analysis and their descriptive texts. All ses-

sions were photographed and video record-

ed. 

Fig. 1 - Color palette on Lab Color Sense ex-

perience. 

This action research attempts to abstract 

oneself from their own experience, wherein 

the methodological process was to investi-

gate how students create their own method-

ology which led their actions/experiences 

with color. It is a circular movement, an evo-

lutionary spiral which results in knowledge 

increasingly comprehensive and extensive. 

In this process, the methodology, as an indi-

vidual creation, is not replaceable or teacha-

ble, instead it consists of procedures that 

generate a methodology. The importance of 

this project is assigned to the experience of 

color by painting made by students, in orde r 

to interact with the phenomena and try to 

understand it.  For this experiment a path is  

necessary, which is built as we articulate our 

own relational procedures with color during 

the action of painting. This fact is well ex-

ploited by Weber and Mitchell (1999), and 

quoted by Hernández (2008, pp. 85-

118).The analysis of the reflexivity process 

which the artistic self-expression reveals 

aspects of self and puts us in full connect ion 

with our emotions. This gets us to a multi-

sensory response that gives rise to a type of 

learning at the level of the senses. In this 

direction, questioning the accuracy require d  

to scientific investigations when applied to 

education it is possible to consider princi-

ples and procedures of artistic activity may 

transform educational practices. 

Subjective impressions between 

visual and DOP 

The first phase implied technical evaluations 

using instruments and objective parameters, 

in order to access the emotions and cogni-
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tive symptoms of the students during paint-

ing practice. This analyses was mainly based 

on observation of the dynamic between stu-

dents and color performance, through the 

following instruments: 

- Offset paper, temperas and brushes.  

- Questionnaire. 

- Video and photo cameras. 

This case was aimed at collecting reports 

about the cognitive perception of the stu-

dents during painting practice and after. In 

particular the study comprised: 

- A color based survey: an experimental vis-

ual stimulation where twelve participants 

(10% male and 90% woman) were asked 

questions about visual and DOP, the last one 

under indirect observation. 

- A multimedia based survey:  an experi-

mental survey based on four videos and 

photographs. 

The results of the experiment were analyzed  

and used to gather: 

- Understanding of the correlation between 

expression emotions and cognitive symp-

toms in each color. 

- Dermo-optical subjective impressions; 

students were invited to participate in this 

experience in order to investigate DOP in 

contrast with the Visual Perception; they 

were asked to close their eyes during this 

experience. 

- Critical insights based on the social experi-

ence of color perception during painting 

practice for optimizing and improving other 

ways of feeling and seeing color. 
Fig. 2: Students in the classroom during the 

DOP in YELLOW, GREEN, RED and BLUE 

experience. 
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Conclusions 

The study was useful to derive an overview 

of a global human perception of color during 

painting practice. Generally colors are per-

ceived only by visual perception. This com-

bined with all the literature related to color 

that students consume, gives them a per-

spective of what they should feel in the pres-

ence of a certain color. In this regard, we 

explore other ways of seeing and feeling col-

or. The unexpected and unconventional ex-

periences of perception were perceived as 

enriching and animated the painting prac-

tice. After these experiences students have a  

stronger relation with color.  

They found in this experiment a contradic-

tory place, sometimes they felt it was p le as-

ant and interesting, and, occasionally they 

were uncomfortable with this sensorial and 

innovative experience. On the other hand, 

the possible discovery of a new and personal  

feeling of color produced a lack of identity 

between the students and the color. This 

subjective analysis was run in order to un-

derstand the dynamic between color and the  

skin perception. Millions of skin receptors 

are used to capture the vibration of the re-

flected light of color. In relation to this, stu-

dents were asked to describe DOP in a ver-

bal opinion after the whole experiment.  

Some examples how students defined the 

color blue in the DOP and Visual Perception 

experience as:  

Student A: 

DOP:“I felt that the right hand which was 

located at a distance of the most intense 

blue was thermally hotter than the other 

hand which was a the same distance over 

the withe table top. Thereby maintaining 

longer than the other hand, I felt the pres-

ence of something strong and intense and 

too hot, compared for example with the 

white table. Strength and feeling of pres-

sure”. (Fig. 2). Visual Perception: “cool col-

or, deep, transparent, associated with mel-

ancholy, serenity, purity.” (Fig. 1). 

 

 

Student B: 

DOP: “By placing hands on the color blue 

and with eyes closed, I have the feeling of a 

cool breeze passing through the hands. 

Comparing the hand on the blue painting 

and the other out of the leaf over the white 

table, the hand that was on blue felt this 

breeze, unlike the other that was out. I felt 

also some pricks from time to time in the 

hands.” (Fig. 2). Visual Perception: “A color 

that calms, which is associated to nature 

(sea, sky). It is a cold color that creates an 

impact on who see her” (Fig. 1). 

Student C: 

DOP: “I put my left hand up on the dark 

blue part of the painting, while the right 

hand was on a very transparent and clear 

blue part. I felt the left hand without chang-

es, while the right, past seconds started 

heating. To be sure, i put my hands on the 

cheeks and my right hand was slightly 

warmer than the left” (Fig. 2). Visual Per-

ception: Calm, deep, introspective, absorbs”  

(Fig. 1). 

The research shows that this exploration of 

the perception process will provide a per-

sonal point of view/sense of color and show 

other ways of exploring and stimulate the 

senses. Insights from this research suggest 

that perception of color should be focused 

on individual sensations instead of being 

based on psychological theories about colors  

that defined these in a rigid and directed 

way.  

The student’s self analysis was crucial to 

understand how these two kind of percep-

tions can coexist in order to complement 

knowledge about color. DOP has to be con-

sidered as positive and important in order to 

harmonize in a coherent and complete cycle  

of perception and self knowledge. 
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Research limitations and further 

study implementations 

The study should involve a wider sample of 

participants in the experience Lab Color 

Sense, in order to gather wider statistical 

results and also more information on cogni-

tive perception. More than this, the indire ct  

surveys based on images and videos, should  

be complemented with more extended and 

individual interviews for a bigger feedback 

about the color experience. Further imple-

mentation of this study would be the appli-

cation of the Lab Color Sense experience on 

other national and international Art 

Schools, in order to provide students with a 

new approach about color and to elaborate 

guidelines for educational projects. 
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Abstract 

Lab Color Sense project, related to the 

Ph.D., aims to summarize and discusses the  

process that occurs in human perception: 

sensory impressions, organizing process, 

and the interpretative process of Visual Pe r-

ception and Dermo-Optical Perception 

(DOP). The participants of the 5th Encoun-

ter on Practices of Research in Art and Edu-

cation were invited to analyze their cognitive 

process during the contact with “primary 

blue” color with the intent to investigate the  

dialogues between body and color during 

the practice of painting, through self-

experience and self-analysis. This research 

workshop attempts to abstract oneself from 

their own experience, wherein the methodo-

logical process is to investigate how partici-

pants create their methods which led their 

actions/experiences with color. The writings  

of the participants are very critical to see 

what ‘color thoughts’ might be in the in-

sights of them in attempts to understand 

something more of the substance and nature 

of color.  

Keywords: Painting, color, human body, 

cognitive education, self-reflection. 
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Introduction 

This research project of an ongoing Ph.D. 

research in Artistic Education that I am call-

ing ‘Lab Color Sense’, is being conducted in 

an academic context. This study focuses on 

the interaction between the physiological 

and cognitive processes that origin the de-

termination of emotions. With such a 

framework, applied to color, the participants 

were asked in this workshop to deal with 

color and appreciate different cognitive pro-

cesses, with the intent to understand per-

ception as an active process of creating 

meaning by selecting, organizing and inter-

preting emotions. 

Working as an artist and as a researcher in 

both, painting and artistic education, the  

research attitude towards this study comes 

down only as a mediator and researcher in 

action of this dialogic process of interaction 

with perception, concepts, and materials. In 

this process, the methodology, as an indi-

vidual creation, is not replaceable or teacha-

ble. Instead, it consists of procedures that 

generate a methodology. This fact is well 

exploited by Weber and Mitchell (1999), and 

quoted by Hernández (2008, pp. 85-118). 

This workshop is a path necessary for build-

ing and articulation of our cognition rela-

tional procedures with color during the act  

of painting. The analysis of the reflexive 

process and artistic expression reveals pri-

vate self-aspects and puts us in full connec-

tion with our emotions. That is a multisen-

sory response that gives rise to learning at 

the level of the senses. In this direction, 

questioning the accuracy required to scien-

tific investigations when applied to educa-

tion, it is possible to consider that principles  

and procedures of artistic activity may 

transform educational practices. 

Perception 

In the 19th century, perception was studied 

as a passive stamping done by outside stim -

uli on the retina. It would then reach the 

visual cortex, the zone of the occipital corte x  

that receives stimuli generated in the retina,  

resulting in an identical image (isomorphic) 

as the primary stimulus. Modern psychology 

refutes this notion and views perception as 

an active process that involves the search for 

corresponding information, the differentia-

tion of essential aspects of an image, the 

comparison of these aspects with each other, 

the formulation of appropriate hypotheses 

and the comparison of these hypotheses 

with the original data (Bruner, 1957). Tel-

ford (1970) differentiated sensation from 

perception in that the first comprises a pure  

conscience of the dimensions of experience, 

while perception implies the sensation and 

the meanings that are attributed to the ex-

perience. Theories about perception tend to 

emphasize the role of either sensory data or 

knowledge in the process.  Some theorists 

have adopted a data-driven or bottom-up 

stance, or synthetic approach, according to 

which perception is direct: visual data was 

immediately structured in the optical array 

before any selectivity on the part of the per-

ceiver proposed by Hering (1964), Gestalt 

theories, and Gibson (1979). Others adopt a 

constructivist, top-down or analytical ap-

proach emphasizing the importance of prior 

knowledge and hypotheses, defended by 

Berkeley (1709), Helmholtz (1925), and 

Bruce, Green and Georgeson (2003). The 

human brain has been studied in many de-

tails, and one way of organizing the study of 

different functions of the brain was to divide 

it in areas.  

Processes of Primitive Vision considered 

bottom-up by neuroscientists, which are 

processes that do not require previous 

knowledge and are not determined by learn-

ing or experience, are the perceptions of 

movement, depth, form and color vision. 

Findings in neuroscience have mapped the 

visual pathways (Zeki, 2000) and have de-

termined that perception occurs through a 

neural cascade, activating areas of the b rain 

that are often very far apart.  Perception 

does not occur through isolated processes in 

the brain; our eyes perceive only a limited 

part of the electromagnetic spectrum which,  

in daylight, reveals to us the colors and 

shapes of our environment. The skin is sen-

sitive to a broader range of this spectrum, as  

shown by tanning due to the ultraviolet ra-

diation of the solar spectrum or the sensa-

tion of the accompanying heat due to infra-

red radiation. However, even if invisible, 

this radiation surrounds us entirely, and it 
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would be surprising if it did not influence 

our actions. Electroencephalographic re-

cordings have proved that DOP is not locat-

ed in the vision center of the cortex in the 

rear part of the brain, but in the centers of 

tactile and thermal sensation. They also 

showed that every subject had the same 

electroencephalographic results, which con-

firms that DOP is inherent to every human 

being (Campbell, 1998). 

It should be pointed out that the word 

"dermal" does not mean tactile in the sense  

of directly touching a surface, as the colored 

surface can cause reactions even if it is un-

der a transparent or opaque screen and the 

subject is a certain distance from it. It is in-

deed necessary to distinguish unconscious 

dermo-optical effects from their conscious 

perception by differential, but not perfect, 

subjective impressions.  

Experimental 

The processes of interaction / observation / 

recording of the phenomenological analysis 

of perception related to color in this paint-

ing practice context were recorded with no 

other ambition than to describe these pro-

cess as accurately as possible, based on both  

the participant’s linguistic analysis and their 

descriptive texts. All sessions were photo-

graph and video recorded. This action re-

search workshop attempts to abstract one-

self from their experience, wherein the 

methodological process was to investigate 

how participants create their methodology 

which led their actions/experiences with 

color. This process gets us to a multisensory 

response that gives rise to learning at the 

level of the senses. 

Subjective impressions between 

Visual Perception and DOP 

The first phase implied technical evaluations 

using instruments and objective parameters, 

to access the emotions and cognitive symp-

toms of the participants during painting 

practice. This analysis was mainly based on 

observation of the dynamic between partici-

pants and color performance, through the 

following instruments: 

- Offset paper (50x70cm), tempera ink on 

“primary blue” color, brushes.  

- Questionnaire. 

- Video and photo cameras. 

This case was aimed at collecting reports 

about the cognitive perception of the part ic-

ipants during painting practice and after.  In 

particular, the study was comprising: 

- A color based survey: an experimental vis-

ual stimulation where seven participants 

(10% male and 90% woman) were asked 

questions about visual and DOP, the last one 

under indirect observation. 

- A multimedia-based survey:  an experi-

mental survey based on videos and photo-

graphs. 

The results of the experiment were analyzed  

and used to gather: 

- To understand the correlation between 

expression emotions and cognitive symp-

toms in each color. 

- Dermo-optical subjective impressions; 

participants were invited to participate in 

this experience to investigate DOP in con-

trast with the Visual Perception; they were 

asked to close their eyes during five minute s  

in this experience. 

- Critical insights based on the social experi-

ence of color perception during painting 

practice for optimizing and improving other 

ways of feeling and seeing color. 

Fig. 1: Visual Perception on painting prac-

tice experience. 
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Fig. 2: EPRAE participants in the classroom 

during the DOP in “Primary Blue” experi-

ence. 

Results  

Despite color’s basis in wavelength, the ap-

parent norms of developing color terms in 

language development, and the physiology 

of the human eye, cultures do interpret and 

use color in different and distinctive ways. 

The ability to discriminate some colors is 

hugely variable, and the interpretation and 

linkages between objects and their color are  

multifarious. The writings of the partici-

pants are very critical to see what ‘color 

thoughts’ might be in the insights of them in 

attempts to understand something more of 

the substance and nature of color. The most 

important for them was examine that paint-

ing practice with a particular focus on color, 

can add to self-knowledge. 

Some examples of how participants defined 

the “primary blue” color in the Visual Per-

ception and DOP experience as:  

Participant A: 

Visual Perception: “Color we find in various 

elements of "nature" and other unnatural 

elements; Associated with calm; Cold color; 

Emits electricity/light; It is summer color in 

the Mediterranean countries; It was the col-

or of the official stamps ...” (Fig. 1). 

DOP:“ After five minutes, with eyes closed, 

trying to perceive the color blue through 

dermo-optic perception, initially felt 

warmth in the hand on the white surface 

and cold on the blue; At this stage the blue 

color was present in my head; After some 

time, the cold-heat sensations changed: the  

hand "over" the blue heated and the hand 

over the white cooled; In this second phase 

(within five minutes) my thoughts wandered 

through a multitude of pending issues that 

had nothing to do with the situation, but one 

of the subjects was related to the sea ...”.  

(Fig. 2).  

Participant B: 

Visual Perception: “Formal color, cold in 

contrast to red, refers me to space, infinite, 

infinite opaque or transparent, is great for 

reaching the green of nature, but only when 

the yellow (pigment color) is added.” (Fig. 

1). 

DOP: “The sensation was to feel warmth in 

the palm of the hand, which produced a 

pleasant sensation. I could not help but 

think it was the color blue and it should be 

cold, but it felt like heat. Perhaps the rela-

tion to the color blue, when we say: "the co l-

or blue is cold" is a myth, fruit of our educa-

tion. In fact color can create sensations. I 

could only feel and think about the tempera-

ture and wondered about it.” (Fig. 2).  

Participant C: 

Visual Perception: “Freedom, heaven, peace, 

enlightenment, birds, peaceful sensation.” 

(Fig. 1). 

DOP: “I felt that the blue color emitted a 

source of cooler air, the right hand in the 

white color remained stable. However, the 

blue color in the left hand, made me feel 

that there was something cold, a sensation 

of cold, a sensation of cold in hand. Feeling 

of peace and tranquility.” (Fig. 2).  

Conclusion 

There is a collision of understanding about, 

with knowledge of the workings of light 

waves sitting uncomfortably alongside the 

perception of color by variable physiologies,  

and the propensity to interpret color con-

cerning external objects and emotions. The 

exploration will be of whether this is a chal-

lenge or unsolvable debate, or a space of 

creative engagement in which both sides can 
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benefit and which provides a basis for in-

trigue and fascination which might lead to a  

reconciliation of the subjective and objective 

positions that have traditionally character-

ized the approaches to art and science. I aim  

to search the range of interests within cur-

rent academic and practitioner activity in 

the color arena of the visual arts and to draw 

interested colleagues together to initiate 

future projects to explore the field more sys-

tematically. 
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Abstract 

This paper describes two different kinds of 

color perception in a lab context of painting 

practice. The promotion of this color recog-

nition will take place in a very simple way, in 

this experience I will only focus on two of 

the senses: vision or photopic sensitivity and 

touch or dermal sensitivity. This is not at  a l l  

a purely biological view that distances the 

soul from the body, because although we are 

'envelopes', our 'inner' is determinant for 

the interpretations of color perceptions in 

matter/body. Painting is my inspiration and 

my tool to describe what for more than fif-

teen years that concerns me, the intangible 

electromagnetic forces between the color in 

painting and the human body. I present a 

practical and empirical knowledge inspired 

by my experience as an artist. Color has 

been the catalyst for the experiment, has 

acted as the driving force behind the visual 

and dermal exploration. However, I do not 

expect that any amount of analysis and de-

construction in pursuit of elusive and enig-

matic qualities will provide the answers. It is  

the color present at the painting itself that 

will have the potential to generate such ex-

traordinary feelings and emotions and 

therefore have the potential to take us to a 

place beyond a description of Color Sense at 

the painting process. 

Keywords: Color, Painting, Perception, 

Human Body. 

Introduction 

This article aims to analyze the artistic-

experimental process of color in my artistic 

work. I propose to explore new possibilities 

of materializing the experience with color, 

trying to break with pre-conceived behav-

iors. Sensory apprehension translates into a 

language of its own which attempts to un-

derstand forms of manifestation of color in 

the human body through painting.  

Perception does not occur through isolated 

processes in the brain; our eyes perceive 

only a limited part of the electromagnetic 

spectrum which, in daylight, reveals to us 

the colors and shapes of our environment. 

The skin is sensitive to a broader range of 

this spectrum, as shown by tanning due to 

the ultraviolet radiation of the solar spec-

trum or the sensation of the accompanying 

heat due to infrared radiation. 

The whole process belongs much more to 

the sensory order than to the rational order, 

in which color has a cosmic or sublime 

meaning in its true sense. Color, as an exis-

tential necessity, lends to life a kind of addi-

tional oxygen. This sensory order asks the 

artist for great availability and relaxation to 

be able to feel color with all senses. 

Although the baggage of knowledge I had 

about color until then, through the process 

of laboratory investigation I came to my own 

conclusions, that later led to the creation of 

color experiences in the project Lab Color 

Sense (Ribeiro, 2017), in which I discuss the  

process that occurs in human perception: 

sensory impressions and interpretative pro-

cess of Visual Perception and Dermo-

Optical Perception (DOP). The methodology  

of artistic research was created and adjusted 

to fit the nascent creative need. Color is the 

main element of my research, with which I 

justify the methodology of artistic research. 

In this particular article, I present excerpts 

from Magenta experience. The percentages 

used in Magenta painting, in CMYK color 

system are M:100%, M: 96%, M: 93%, 91%.  

This research does not result in a stimulat-

ing approach to the experience of color vis-
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à-vis artist, but also in a significant contri-

bution as a researcher of an experience ap-

plied to color. 

The series of paintings "Color Sense", in 

which Magenta is included, a stage that 

closes the first cycle of chromatic investiga-

tion. They are monochromatic works if we 

consider black and white as non-colors, 

which announce through their structural 

dynamics the transition from painting to 

canvas to the stage in which color, confused 

with the structure itself, starts to act freely 

in the environment becoming a living ent ity  

of the work. The use of monochrome em-

phasizes and isolates color at a single mo-

ment of action. The light and vibration of 

the electromagnetic waves of the works are 

as objectives, giving preference to colors 

that are less absorbent and more reflective, 

such as yellow, orange, magenta or tur-

quoise. 

I intend to demonstrate via empirical re-

search data and portrays my painting pro-

cess through a narrative framework. My ob-

jective is to demonstrate the variety of com -

plementary perspectives in art practice and 

research. At the same time, this article 

serves as an example of how the method of 

artistic research challenges research para-

digms, presentation, writing, and reporting.  

Color beyond Painting 

I define experience as perception through 

the senses, in relation to the outside world 

of the perceiver. I apply this concept to all 

internal and external sensations and experi-

ences. According to the phenomenological 

research carried out in research in the arts, 

experience opens up a single phenomenon 

within a specific time and place to an indi-

vidual whose experience is at stake. Expe ri-

ence is primarily understood as one way of 

gathering information, but not as a defini-

tive level of knowledge. Experience can a lso 

be understood as meeting a shared reality 

and testing one’s own perceptions in rela-

tion to it. In this case, individual and singu-

lar experience takes place within the com-

munal context: experiencing is the dialogue  

between individual prejudices and shared 

reality.  

By painting, I have access to the core experi-

ence of art practice, and I can describe and 

write about my experience. By employing 

artistic research methods, I produce the re-

search material and analyze it in the same 

process. I report my research by exhibiting 

the research material and writing about the 

research process. Thus, artistic research in-

cludes both practical and theoretical review 

(Barrett & Bolt, 2007). By painting and 

studying my activity, I strive to deepen and 

expand my experience. One of the aims of 

artistic research is to highlight individual 

experience so that it could be shared.  

In this article, the empirical research data 

conveys a series of events that emerged from 

my artwork Color Sense. I narrate my paint-

ing process from the point of view of per-

sonal experience. I have written about the 

painting Magenta experience, and I include 

it with the documentary photographs into 

this article. In the narrative, a practice-led 

approach to artistic research (Candy, 2006) 

is manifested. I use my working diary to 

support the story-telling, as the notes from 

it are temporally close to my painting pro-

cess. In the narrative, my perspective re-

veals the unique features and meanings of a  

single event as well as the individual experi-

ential knowledge.  

Painting beyond Thinking  

Excerpts from Color Diary: 

It was in the year of 1995 that I read for the 

first time "Concerning the Spiritual in Art” 

by Wassily Kandinsky. This book has awak-

ened in me a deep interest in knowing m ore  

and more about color in the artistic context 

where I subscribe. It was from this date that  

the quest about my truth about color began 

inspired by phrases such as: "Consciously  or 

not, artists obey Socrates - know yourself. 

Consciously or not, they are directed more 

and more towards this essence that will trig-

ger creation; they investigate it, weigh the 

imponderable elements". (Kandinsky, 1954).  

I remember that at first, I identified myself 

with all the adjectives classifying each color,  

including other reference authors in the 

matter at the time, as is the case of Israel 
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Pedrosa in his work "From Color to Inexist-

ent Color”. 

After a few years, all the approaches and 

classifications concerning color began to 

make me uncomfortable about its invariabil-

ity. At this point, the color let be a mathe-

matical equation for me and came to belong 

only to my core of sensations, in a constant 

attempt to distance myself from the amount  

of information my brain had received on 

this subject. 

Despite this intention of detachment, I know 

that my brain continues until today to influ-

ence my chromatic perception, although 

with an increasingly insignificant but persis-

tent presence. It was in this attempt to es-

cape the pre-conceived that my studies of 

perception about color have extended to the  

sensations that color causes in the human 

body. 

The color for me is essentially active in the 

inside out. This sense of color is radical in 

the sense of the purifying meeting of its 

qualities as a light-color. When the color is 

reunited with light then it appears as pure 

metaphysical action. In the background 

what is wanted is the synthesis between the  

color and the light and not the abstraction of 

the same in support. 

It is intended to nullify the commonplace of 

classificatory thoughts of color for a percep-

tion that plunges into color as electromag-

netic action / electro-magnetic movement. 

The geometrical structure of the work is in-

tentional, accentuates the force of the planes 

of color in a multidirectional movement, 

which involves its creator / observer. 

 
Fig. 1. Susana Ribeiro, Magenta (work in 

progress). 

The painting defines space with a different 

spatiality that we can call the fourth dim e n-

sion in which the work expands, contracts, 

vibrates chromatically. The dynamic of the 

interaction of color with the body does not 

only exist in the imagination but as the pure  

faculty of the spirit, it interferes but I do not  

conclude. 

How to understand? What to apprehend? 

The fact is that the body is affected by the 

actual color movements that occur during 

visual and DOP perceptions. Any intention-

ality provoked by the artist in the work will 

directly affect the viewer. Color, as an iden-

tity of metaphysics and abstract, comes to 

surprise us, is the revealing side of the mat-

ter, surpasses the canvas support and in-

vades everything around it. The play of the 

joy of colors makes it impossible to im-

prison life and boost pleasure.  

The I as body and mind seize the color and 

let it transport me to the limit of its pres-

ence. The writing on a color requires that it 

be visible with eyes closed, is the ideal state  

of contamination to begin the report of sen-

sations. 
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Fig. 2. DOP experience on Magenta. 

The writing on a color requires that it be 

visible with eyes closed, is the ideal state of 

contamination to begin the report of sensa-

tions. 

DOP Magenta: 

Day 1 - 30m contact 

- Restlessness / tension. 

- Stomach upset. 

Day 2 - 20m contact 

- Unrest. 

- Memories of magenta scenes from the 

movie Breakfast at Tiffany's. 

- Intolerance in the presence of the work 

after 20m. 

Day 3 - 10m contact 

- The impossibility of reflection or painting 

practice. 

- My body was invaded by the nostalgia that  

settled in him. 

- I feel cold. 

Day 4 - 60m contact 

- Magenta, magenta, magenta…  

- Electrifying body. 

Day 5 - 60m contact 

- Magenta. What's your smell? 

- What is your sense? 

Day 6 - 45m contact 

- I simulated a rested space for my eyes. 

- My body is still absorbing the reflection of 

magenta, i feel my harms with a strange 

buzz that tinkles.  

Day 7 - 55m contact 

- I fell worm in my skin, but to feel it I must 

be at least at 10cm from the painting to feel 

this interaction. 

- We are a body, not only a brain on the 

body. 

- Vision… let´s forget her for a while, she’s 

been addicted to too much information 

coming from outside and I need the oppo-

site. Being connected with judgment is the 

last thing I want for now.  

- My entire body is been listened from in-

side. 

Thinking beyond Process 

In the narrative, color participates in the 

confrontation in accordance with its own 

characteristics and acts reciprocally.  When 

I am working on a painting in a laboratory 

context, i confront the color resistance. At 

this precise moment, the conflict separates 

the artist from the emerging work. Through 

DOP, the otherness of the work becomes 

concrete. Color can be understood as a strat-

ification of experience when the artist rear-

ranges her old experiences together with her  

new perceptions, the switch to seeing things 

from other angels. 

The sensory activity, so to speak, draws me 

into the "brain" of my work, that is color, 

and It also locates specifically my painting. 

Sometimes I distance myself from my paint-

ing because the process is practice. I step 
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farther away to have some distance from 

which I look at my work analytically in rela-

tion to my experiential horizon and the tra-

dition of practice. After that, I return to the 

work and continue close until viewing in a 

wider context. Merleau-Ponty in Eye and 

Mind further emphasizes that seeing is not a  

presence for himself. He also refers that in 

order to understand the nature of painting—

the bodily relation of the painter to the 

world—we must first understand what it is 

for a human being to be “in” the world. This 

must be understood phenomenologically, 

not theoretically or objectively. As has al-

ready become very clear, my research meth-

od includes a sensory and individual activity 

of self-knowledge. Through the embodiment 

of this research about color in painting prac-

tice, I identify my research and what is re le -

vant to it. 

Fig. 3. Susana Ribeiro, Magenta, acrylic on 

canvas, 100x130cm. 

Conclusion 

According to my research, color in painting 

practice involves working closely and far 

away. It could also be said that, in this pro-

cess, the subjective and objective perspec-

tives combine. As I have described above, 

working closely is bodily and experiential. 

Therefore, it could be claimed subjective. 

Experience is primarily understood as one 

way of gathering information, but not as a 

definitive level of knowledge. Experience 

can also be understood as meeting a shared 

reality and testing one’s own perceptions in 

relation to it (Backman, 2016). I consider 

very import ‘color thoughts’ in attempts  to 

understand something more of the sub-

stance and nature of color. But most im-

portantly was examine that painting prac-

tice, with a particular focus on color, can 

add to self-knowledge. 

With my project, Lab Color Sense, I aim to 

draw interested colleagues together to init i-

ate future projects to explore the field of 

color more systematically. 
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FBAUP 

 

 

 

CONSENTIMENTO  LIVRE  E  ESCLARECIDO 

 

 

Eu, ___________________________________________________________, declaro ter 

sido informado sobre o projeto de investigação: “LAB Color Sense: Laboratório para o 

estudo dos diálogos entre o corpo e a cor”, incluindo a sua justificativa, os seus 

objectivos, metodologia e procedimento de colecta de dados, estando assim 

plenamente esclarecido das implicações da minha participação nele como sujeito de 

pesquisa. Declaro ainda que a minha participação nesta investigação e a minha 

assinatura neste documento são de livre e espontânea vontade, estando ciente de 

que os resultados da investigação poderão ser divulgados e utilizados em estudos e 

publicações futuras. 

Ficam-me assegurados os seguintes direitos: liberdade para interromper em 

qualquer fase da pesquisa no momento em que julgar necessário; sigilo da minha 

identidade; e o conhecimento dos resultados obtidos quando por mim solicitado.  

 

 

 

 

 

 

 

                                             Porto, __de ____________de_______    

 

_________________________________________ 

                                         Assinatura 
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