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Resumo 
Este artigo tem como objetivo um estudo sobre as cores, identificando a 

influência destas no fator psicológico, sentimental e comportamental dos usuários, 

utilizando cenas de filmes como estudo de caso. As cores são formas não verbais 

de expressão e abundantemente comunicativas. Elas podem evocar reações 

emocionais e inspirar os indivíduos a agiram de forma específica. O cinema utiliza 

a percepção cognitiva humana para provocar certas sensações e emoções nos 

expectadores para complementar a imersão dos mesmos. Neste artigo iremos 

analisar cenas da saga de Harry Potter para identificar a linguagem não verbal que 

decorrente durante os filmes, que conseguem passar para seus expectadores 

emoções distintas como por exemplo, tristeza, otimismo, amor, etc. Os designers 

em suas composições utilizam do simbolismo para comunicar-se com seus 

usuários nas composições visuais, sejam elas cinematográficas ou gráfica. Desta 

forma, a influência das cores é um método que os profissionais utilizam para dar o 

significado implícito em suas composições.  
  

Introdução 
As cores estão incorporadas nas vidas das pessoas desde a origem da 

história do homem. Isaac Newton, em 1672, publicou um trabalho sobre Luz e 

Cores, um dos primeiros cientistas a relacionar a luminescência da estrela central 

do sistema solar, o sol, e a existência das cores. Em seu artigo houve inúmeros 

experimento, dentre eles o mais conhecido que consiste em possibilitar que a luz 

solar transpasse um prisma de vidro, criando um pequeno arco-íris. A partir daí 

muitos estudiosos passaram a se dedicar ao estudo das cores, iniciando o que 

conhecemos hoje como psicologia e/ou teoria das cores.  

Entretanto, o estudo das cores está presente no cotidiano muito antes de 

1672. Os egípcios utilizavam as cores em suas casas e templos. A arte egípcia foi 

influenciada pela religião, pela hierarquização, onde o faraó era sempre maior nas 

figuras representadas, e são bidimensionais, sobretudo respeitando a lei do 

frontalidade. As cores para os egípcios representavam uma posição hierárquica 

superior, muito mais que uma forma de ornamento. Elas estavam repletas de 

simbolismo, para além das imagens e textos nas paredes de seus templos, a 

própria coloração representava a vida e oferecia um significado simbólico próprio 

(LISE,1995). 



 As cores elementares (amarelo, azul e vermelho), são pigmentos que não 

podem ser obtidas a partir de outras tonalidades, e para os egípcios tinham 

significados particulares: 

• Amarelo (ketj): Cor do sol e do ouro, simbolizava a eternidade e era usado 

para representar os deuses, cuja pele e ossos se pensava serem feitos de 

ouro. 

• Azul (khesebedj): Símbolo da criação, era usado nas representações do rio 

Nilo, das inundações, do céu e pensava-se que os cabelos dos deuses eram 

feitos de uma pedra azul chamada lápis-lazúli. 

•  Vermelho (decher): O seu significado era ambivalente: por um lado 

representava a energia, o poder e a sexualidade, por outro lado estava 

associado ao maléfico deus Set, cujos olhos e cabelo eram pintados a 

vermelho, bem como ao deserto, local que os Egípcios evitavam. Era a 

vermelho que se pintava a pele dos homens. 

É possível evidenciar que as cores estão presentes de modo substancial em 

identidades visuais, na medida em que uma boa composição visual das cores 

auxilia as empresas a gerarem um amplo impacto nos futuros cliente.  

 

 
Figura 1- Empresas que conseguiram identidades visuais marcantes utilizando as cores primárias. Fonte: Google 

Imagens. 

Na figura 1 pode ser observado como o estudo das cores juntamente com suas 

determinadas tipografias criaram uma ótima identidade visual a essas marcas, 

empresas que atualmente marcam a vida cotidiana de vários indivíduos de todo o 

mundo.  



Segundo Heller (2014), a cor amarela tem maior visibilidade à distância, o azul 

reconhecida pela fidelidade e confiabilidade, de acordo com a autora adquiriu um 

simbolismo universal. Informação em termos visuais impressa em vermelho 

desperta mais atenção do que algo em preto.  

Os publicitários e agentes de marketing das marcas supracitadas foram geniais 

ao observar, analisar e por fim criar e desenvolver composições com diversos 

outros princípios do design, como por exemplo a Gestalt no logo da IBM, que ao 

batermos os olhos conseguimos identificar de qual empresa é tal marca. 

 
Objetivos 
   

Analisar a influência das cores na transmissão de sensações e/ou emoções 

por meio do estudo de cenas de filmes de cinema - estudo de caso da série dos 

filmes de Harry Potter e o enigma do príncipe e as relíquias da morte parte II, para 

futura aplicação no design. 

 
Metodologia 
 Esta pesquisa desenvolveu-se por meio de levantamento bibliográfico 

associado à área do Design, buscando referenciais teóricos com o intuito de 

demonstrar os conceitos da cor relacionados às emoções aplicadas no cinema. 

 Como forma de verificar as concepções pesquisadas em um produto, foi 

realizado um estudo de caso sobre a saga dos filmes de Harry Potter. 

 

Desenvolvimento 
No design, as cores possuem importante papel no desenvolvimento de 

qualquer projeto, sendo um dos elementos visuais que pode transmitir aspectos 

fundamentais de um produto. Muitas vezes a cor é aplicada de forma sutil para que 

o subconsciente do usuário consiga interpretar o que o designer estava visando 

atingir. A cor é a alma do design e está particularmente arraigada nas emoções 

humanas. (FARINA, 2006, p. 127) 

Por diversas situações ao desenvolver um produto, designers tendem a 

seguir a famosa frase “a forma segue a função”, Louis Sullivan. Promovendo 

diversos objetos físicos ou virtuais de forma que o usuário esteja sempre em 

primeiro plano, visando um produto onde o utilizador consiga sem grandes esforços 



operar tal objeto. Contudo, é importante salientar que o desenvolvimento de 

qualquer produto não está voltado apenas na utilização do mesmo em si, mas 

também salientar qual a mensagem que o designer quer passar com tal produto.  É 

nessa fase que entra a sutil arte das cores. Os pintores como Vicent van Gogh, 

Picasso e Goethe por exemplo utilizavam as cores nas suas pinturas para mostrar 

ao público qual o peso emotivo e psicológico de suas obras.  

 

A sutil arte da aplicação da cor na Sétima arte. 
O entendimento de como a inteligência cognitiva do ser humano entende e 

interpreta a luz para passar uma mensagem é extremamente eficaz nas telas. 

Segundo Freitas (2006), durante a exposição do usuário assistindo a um filme, a 

cor possível três ações: a de impressionar a retina, a de provocar uma reação e a 

de construir uma linguagem própria comunicando uma ideia, tendo valor de símbolo 

e capacidade.  

 O estudo de cor ligadas às emoções são um tanto quanto complexas, haja 

vista que é possível vivenciar várias formas de sentimentos em um mesmo 

momento. Robert Plutchik (2001) é um pesquisador que contempla suas pesquisas 

o estudo das emoções, em seu artigo ele diz que, as emoções não são eventos 

processados pelo nosso cérebro linearmente, mas em processo de feedback a algo 

que acontece conosco. A função da emoção é de restaurar o equilíbrio do indivíduo 

a um estado de equilíbrio quando eventos inesperados ou incomuns criam uma 

instabilidade. 

 



 
Figura 2 - Robert Plutchik – Roda das Emoções – 1980. 

 Para conseguir evidenciar o estudo dos sentimentos ligados as cores, 

Plutchik idealizou uma roda das emoções que considera oito principais sentimentos 

e ampliando esse esquema para uma roda em 3 dimensões, com a gradação das 

cores e emoções de acordo com o que o ser humano interpreta. 

 
Os psicanalistas nos tornaram conscientes de que as 

emoções podem ser reprimidas, inibidas ou inconscientes 

e, portanto, indisponíveis à introspecção. Por fim, a 

própria linguagem introduz ambiguidade e não facilita a 

descrição de emoções mistas de maneira inequívoca. O 

significado do termo emocional é muitas vezes obscuro. 

Por exemplo, muitas pessoas não têm certeza sobre as 
diferenças entre medo e ansiedade, culpa e vergonha, ou 

inveja e ciúme. Como resultado, recorremos 

frequentemente à metáfora para tentar descrever a 

emoção. (Tradução livre - Plutchik, p. 344) 

 

 Uma das aplicações mais sutis onde se pode verificar as cores influenciando 

as pessoas é no cinema, a aclamada sétima arte. Os diretores, produtores, 



designers, entre tantos outros profissionais que fazem parte de uma composição 

cinematográfica sabem como aplicar a teoria das cores com o intuito de influenciar, 

provocar e sugestionar algum sentimento e/ou ação do telespectador. 

 

Resultados: Aplicação do conceito das cores de Plutchik nas cenas de 
Harry Potter 

 É possível observar na saga Harry Potter que os diretores utilizaram uma 

abordagem desta psicologia de forma que eles conseguiram mostrar em sua 

direção de arte o psicológico de seus personagens principais. 

 

Figura 3 - Cena de Harry Potter e o Enigma do Príncipe. 

 Os filmes de Harry Potter mostram o crescimento dos personagens em um 

mundo que está em crise.  O filme Enigma do Príncipe contém uma gama de cores 

que, de acordo com a roda de cores de Plutchik, está na vigilância, êxtase e 

admiração. Uma abordagem bem colocada pelo diretor de arte deste filme que 

permite observar que o protagonista possui uma admiração pela pessoa que 

estudou com o mesmo livro que o protagonista estuda, êxtase e vigilância, pois é 

neste filme que finalmente se descobre como é possível derrotar o vilão da saga. E 

por meio da roda de Plutchik é possível analisar que entre a vigilância e êxtase 

também temos o otimismo. Essas três emoções são um resumo de como o filme 

foi planejado para influenciar o expectador. 

 



 
Figura 4 - Cena Harry Potter e o Enigma do Príncipe. 

Nas cenas apresentadas na figura 4 é possível interpretar o sentimento do 

amor, contudo, a cena à esquerda compõe o personagem Rony Weasley e Lilá 

Brown, um amor visceral entre os personagens, sentimento que está localizado na 

roda de Plutinck do tom vermelho um amor que beira a agressividade, ao desejo. 

Em contra ponto à cena da direita que contempla a personagem de Herminone 

Granger e Gina Wesley uma dualidade dos tons amarelos que pode ser 

interpretada como otimismo e antecipação e a junção do rosa, cor que não está 

concretamente na roda de Plutchik , mas segundo Heller (2014, p. 213),  “a cor rosa 

simboliza a força dos fracos, como o charme e a amabilidade. (...) É a cor da 

sentimentalidade.” 

 
Figura 5 - Cenas de Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte II. 

 O Azul e o verde integram grande parte das cenas de  Harry Potter em todos 

os filmes, no entanto as  imagens na figura 5 revelam que o verde e o branco estão 

ligados à elevação do espírito na cena onde Harry Potter e Alvo Dumbledore estão 

na estação de King’s Cross e a cena de Severo Snape e Lilian Potter, o verde 

azulado e azul predominam pois são cores frias que remetem à tristeza, à dor e ao 



passado, neste cenário onde Severo Snape relembra como encontrou morta o amor 

de sua vida. Segundo a roda de Plutchik, o verde azulado e o azul esverdeado 

podem significar temor, distração, surpresa. E o azul o luto. 

 

 
Figura 6 - Tom Marvolo Riddle na adolescente antes da transformação em Lord Voldermort - na saga Harry Potter. 

 O Lord das Trevas em sua totalidade é retratado nos filmes com a tonalidade 

verde, não apenas por ser a cor da casa que ele pertenceu em Hogwarts, mas 

também pela cor significar o terror como exemplificado na roda de Plutchick. 

 

Considerações finais 

Há muito tempo estuda-se a teoria/psicologia das cores como recurso não 

apenas como empirismo. A forma de conduzir o que é necessário, como mostrado 

no artigo, pela sétima arte é sem dúvida emocionante e de extrema importância.  

Este artigo demonstrou pelo estudo de caso como o designer transmite 

simbolicamente o poder da emoção que muitas vezes não contém falas, toda via 

está contida nas composições. É de extrema importância o estudo das cores e 

como elas se comportam no cognitivo humano. O uso das mesmas é um dos meios 

que possibilita uma criação implícita do querer dos designers, diretor de arte ou do 

cliente. 
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