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Aula 03 – Cor 

 
ESBOÇO DE UMA TEORIA DAS CORES 

 
O claro-escuro desdobra seu movimento alternativo de “subidas e descidas” entre os polos do 

branco e do preto. 
O branco é a luz em si. Por ora não há a menor resistência e o conjunto está privado de 

movimento, sem vida alguma. Teremos que recorrer, por tanto, ao preto e incitá-lo ao combate. 
Combater a onipotência amorfa da luz.  

Do mesmo modo, e na mesma medida, nos afeta a impotência amorfa de uma superfície preta na 
qual a luz não envia seus raios (estes podem ser mais vigorosos ou mais débeis que o preto). Neste 
caso nos aliamos à luz e nos valemos da energia branca.  

O dinamismo ótico descansa em uma progressão ou em uma digressão relativa a quantidade e 
qualidade da energia sucessivamente desprendida.  

Trata-se de obter um movimento visível de fluxo e refluxo mediante a luta entre o claro e o escuro, 
que implica em um enérgico recurso dos extremos. A força do torneio supõe, por sinal, que os polos 
opostos – branco e preto – afirmam sua presença; dão toda sua tensão ao jogo das forças que 
contrastam na escala dos matizes tonais. 

O movimento do claro ao escuro e do escuro ao claro; subindo e descendo com a variação do 
tempo. O branco é o estado dado; o agente (temporal) é o preto, e o inverso.  

A ação deve ser a exceção e não a regra. A ação deve destaca-se sobre o fundo de um estado 
dado. Se desejo operar sobre com tons claros, o estado dado deverá constituir um fundo escuro. Se 
desejo operar em profundidade, suponho imediatamente estados em tons claros. 

O efeito da ação se acentua graças a uma forte intensidade em uma extensão pequena, mas 
também em virtude de uma intensidade menor em uma grande extensão. Jamais abandonar a 
extensão principal do estado dado. 

Sobre o fundo de um estado tonal médio é possível uma dupla ação, no sentido do claro e do 
escuro.  

O movimento completo do branco ao preto dá uma ideia da distância gigantesca entre os dois 
polos; o trajeto abarca todas as etapas da fonte do visível aos últimos confins do visível, ou a luta 
aberta dos extremos que se entrechocam. 

Uma grande amplitude do movimento pendular do preto ao branco dá força a ação. Uma 
amplitude menor indica uma diminuição do raio do movimento pendular. Os contrastes se atenuam.  

Dimensão tonal: a dimensão “acima - abaixo” é o lugar onde começa o esclarecimento. Muito 
acima o sol-luz; muito abaixo a noite. 

Dimensão calórica (cor). A dimensão “direita – esquerda” é o local do princípio de temperatura. A 
direita o sol-calor; na esquerda o frio. Se a dimensão tonal acrescenta a si uma ação cromática, 
nosso esquema se enriquece com a dimensão dos contrastes de temperatura. A conjugação das 
duas dimensões concede também duas dimensões ao movimento e contramovimento. Ademais, 
progressão e digressão, na combinação, fazem entrar em jogo a dimensão “adiante – atrás”. O 
conjunto nos faz pensar em um pião feito com um fio de prumo e um disco. Seu equilíbrio 
tridimensional, espacial, resulta da coordenação dos movimentos do disco e do eixo. 

O fenômeno do contraste de temperatura é facilmente percebido com material didático: uma 
esfera cromática que gire a uma velocidade média em torno de seu eixo “preto – branco”. Este 
modelo dá uma ideia da síntese de iluminação e temperatura. O cinturão formado pelas cores do 
espectro é, de algum modo, o equador. Os pontos preto e branco são os polos. O ponto cinza (dentro 
da esfera) é equidistante dos cinco elementos fundamentais: branco, azul, amarelo, vermelho e preto. 
Tal é o cânon da totalidade. 

As cores se encontram no plano “esquerda-direita” – “adiante-atrás”. A circunferência é o lugar de 
sua maior pureza, e as relações cromáticas mais puras são, portanto, periféricas. 

O equilíbrio espacial, em toda a sua viva riqueza, indica uma vigorosa e prevenida tomada de 
posição no domínio inteiro das cores e tonalidades.  

A forma mais reduzida de equilíbrio total é representada pelo cinza, harmonia sem vida. 



 
Trata-se de estabelecer uma caixa (conjunto) ideal de cores, de definir uma disposição em que se 

possa justificar o local da cada cor. Trata-se de confeccionar um conjunto útil.  
A natureza abunda de impressões colorísticas. Os vegetais, os animais, os minerais, a 

composição que chamamos paisagem; tudo excita nosso pensamento e nosso reconhecimento. Mais 
por sobre todas estas coisas existe um fenômeno puro de toda aplicação, elaboração e alteração, um 
fenômeno em que sua pureza cromática lhe vale, neste sentido, o epíteto de abstrato: o arco íris. 

É significativo que este caso único de uma escala natural de cores puras não seja plenamente 
deste mundo e apareça ao nível da atmosfera. Permanecendo no domínio intermediário entre a terra 
e o universo, este fenômeno alcança certo grau de perfeição, mas não no grau último, já que só 
parcialmente pertence ao “mais além”.  

Mas também nosso poder criador se encontra, considerando a imperfeição do fenômeno, em 
condições de obter, pelo menos, uma síntese do ser. Há que supor que o que nos chega como uma 
aparência defeituosa existe em algum lugar na plenitude do seu ser. 

Em que consiste a insuficiência do arco íris? 
Comprovamos nele uma serie de sete cores: vermelho-violeta, vermelho, laranja, amarelo, verde, 

azul, azul-violeta (índico). Todos sabem que o verde, o laranja e o violeta ocupam uma hierarquia 
distinta do vermelho, do amarelo e do azul; mas porque há então o vermelho-violeta e o azul-violeta 
no arco íris? 

Observaremos – fato capital – que as cores do arco íris se apresentam de uma maneira linear: um 
ponto amarelo, um ponto verde, um ponto azul, etc. Põem-se em marcha um ao lado do outro. E se 
ampliarmos o arco íris para fazer dele algo que seja completo, não obteremos a superfície (ativa) de 
um circulo cromático, mas tão somente sete linhas circulares colorísticas, sete anéis encaixados uns 
nos outros. 

Representação linear das cores, o arco íris é assim uma representação insuficiente. Não nos 
ensina grande coisa a seu respeito, e nada ensina das relações das cores entre si. Além de sua 
linearidade, seu principal defeito é seu caráter finito, não suficiente, atem-se ao campo intermediário 
entre a terra e o cosmos infinito.  

A discordância dos dois violetas aguça a curiosidade dos cientistas, que pressentem alguma coisa 
insólita em ambas as extremidades da série (infravermelho e ultravioleta?).Mas para nós os dois 
violetas são somente duas semi-cores:ambas metades devem compor um todo, os dois violetas 
devem fazer um só, e os dois misteriosos extremos da cadeia devem se soldar em um circuito infinito, 
vale dizer, sem começo nem fim. 

Já não há necessidade de efetuar um movimento pendular de 1 a 7 e - o contramovimento oficial 
do infinito – de 7 a 1, buscando por aqui e por ali, indo e vindo. 1 coincide com 7, e simplesmente 
chamamos violeta o seu lugar de reunião.  

Saímos do campo humano, supra-animal, patético, campo de luta e de alma-corpo, campo 
intermediário, semiestático, semidinâmico, com o símbolo do triangulo, no qual as cores puras se 
sentem só parcialmente em sua casa. 

Sua disposição sobrenatural, cósmica, encontra nele sua adequada representação. O arco íris, 
manifestação natural da ordem das cores puras, não era mais que um reflexo de uma totalidade 
antes desconhecida, a totalidade cósmica das cores da qual confeccionamos um microcosmo 
sintético conforme o grande Todo. O círculo cromático está diante de nós. 

Não podemos aqui nos deter a meditar sobre a cisão do violeta do arco íris, sobre a brecha aberta 
por essa força inversa que humaniza as coisas divinas ao deformá-las para manifestá-las: tragédia do 
divino. Tudo ocorre, por sinal, como se o círculo houvesse sido vítima de uma agressão na colocação 
do violeta, desgarrando-se então do círculo, abrindo-se em dois ramos para produzir – série de 
pontos colorísticos que avançam uns do lado dos outros – o arco íris. 

Considerando-se detidamente o círculo cromático – reconquista sintética da ordem divina das 
cores – nos maravilhamos ao ver que recursos apresenta esta nova forma para ilustrarmos as 
relações das cores entre si. 

Antes de qualquer coisa, os enigmas da série finita se veem resolvidos, isto é, deixam de se 
estabelecer. O novo movimento se relaciona, em conformidade com uma continuidade sem fim, com 
o contorno do círculo. O chamaremos, então, de escala periférica das cores. 

O outro aspecto da novidade reside nos três diâmetros, que permite voltar a vincular as seis cores 
e agrupá-las, articulando três casais. Temos, portanto, por um lado, um movimento sobre a 
circunferência e, por outro, escalas diametrais de cores. Estes movimentos diametrais vão e vem do 
vermelho ao verde, do amarelo ao violeta e do azul ao laranja. Além disso, os três diâmetros se 



 
recortam em um ponto (o centro do círculo cromático). Tão notáveis propriedades sugerem um 
sentido profundo, que aparece na raiz destas duas experiências. 

1. O efeito deixado na retina por um vermelho bruscamente retirado depois de uma prolongada 
exposição não é vermelho, mas verde. E se a vista se detém prolongadamente sobre um verde, o 
efeito deixado nas mesmas condições será a súbita emergência de um vermelho. A mesma bruxaria 
preside na alteração do amarelo e do violeta, do azul e do laranja. Todos podemos comprovar 
empiricamente, desta maneira, a lei dos complementares e a existência de três pares de cores.  

2. A segunda experiência consiste em dividir um pedaço de papel em sete partes obtidas por 
camadas de tintas transparentes que partem, alternadamente, do vermelho puro ao verde puro. 
Movimentos e contramovimentos. Ao fazer isto aparece um centro, o cinza central (compartimento 4). 

Verificamos de maneira experimental que o vermelho e o verde se atenuam ao se aproximarem 
um do outro, para se neutralizar em vermelho – verde – cinza ao centro, mesmo que a cor ressuscite 
a cada lado ao se intensificar. Não utilizamos cinza, e, entretanto, o que aparece quando as cores se 
mesclam em quantidades iguais é o cinza puro. 

 
Em resumo: 
1. Duas cores complementares se misturam alternativamente no olho. 
2. Entre elas se encontra o cinza. 
 
A reciprocidade ou a alteração da escala vermelho - verde nos leva de volta ao pêndulo em seu 

caráter de movimento e contramovimento1. Lembra, também, uma balança móvel que termina por se 
imobilizar na interseção cinza. Coisa que de nenhum modo significa que o vermelho e o verde se 
prestem a uma representação estática, com todo o vermelho a esquerda e todo o verde a direita. 
Semelhante representação não sugeriria sua alteração simultânea, pois então seria necessário 
passar rapidamente de um termo a outro (construção). 

Junto aos três diâmetros mencionados existe, naturalmente, toda uma multidão de outros 
diâmetros. Os três principais se distinguem, não pela exatidão, mas por sua fundamental importância. 
A menor rotação de diâmetro em torno do ponto fixo respondem novos pares igualmente “legítimos”, 
mas menos importantes. 

Na busca de novos pares de complementares, a simultaneidade do movimento e do 
contramovimento evolui pouco a pouco em movimento perpétuo. Chegamos as relações periféricas, 
nas quais o movimento sem fim anula a direção da flecha já questionada pela simultaneidade do 
movimento e do contramovimento. 

O movimento circular mútuo das flechas é o símbolo de um equilíbrio que resulta da união do 
movimento com o contramovimento (movimento de um par para os polos). Ao contrário da oscilação 
pendular que segue o diâmetro, o movimento da circunferência do círculo cromático é um perpétuo 
móvel. O movimento diametral só consegue sobrepujar as limitações da direção ao se interromper 
para se transformar em vai e vem, de modo que o movimento interrompido se situa por cima dos 
problemas de direção, de sentido. Este relógio de pêndulo também pode andar em sentido inverso. 
Não há fins em seu circuito, nem acoplamentos, somente uma contínua sucessão de passos. Esta 
corrente contínua ignora as interrupções; nela todo começo é ao mesmo tempo um fim. 

O pêndulo é o símbolo da mediação entre estática e dinâmica, entre o peso (força concêntrica) e o 
impulso centrifugo (força excêntrica), entre a imobilidade e o movimento. Se a força motriz 
desaparece, a força da gravidade recupera seus direitos. O pêndulo é o símbolo da unidade do 
tempo. 

 
KLEE, PAUL. Sobre a Arte Moderna e Outros Ensaios. Tradução: Marcelo Duprat. Theorie de l'art 

Moderne. Genéve: Gonthier, 1971.  
 
COR 
A cor é uma percepção visual provocada pela ação de um feixe de fotons sobre células 

especializadas da retina, que transmitem através de informação pré-processada no nervo óptico, 
impressões para o sistema nervoso. A cor de um material é determinada pelas médias de frequência 
dos pacotes de onda que as suas moléculas constituintes refletem. Um objeto terá determinada cor 
se não absorver justamente os raios correspondentes à frequência daquela cor. Assim, um objeto é 
vermelho se absorve preferencialmente as frequências fora do vermelho. 



 
A cor é relacionada com os diferentes comprimento de onda do espectro eletromagnético. São 

percebidas pelas pessoas, em faixa específica (zona do visível), e por alguns animais através dos 
órgãos de visão, como uma sensação que nos permite diferenciar os objetos do espaço com maior 
precisão. Considerando as cores como luz, a cor branca resulta da sobreposição de todas as cores, 
enquanto o preto é a ausência de luz. Uma luz branca pode ser decomposta em todas as cores (o 
espectro) por meio de um prisma. Na natureza, esta decomposição origina um arco-íris. 

 
 
Percepção da cor 
A cor é percebida através da visão. O olho humano é capaz de perceber a cor através dos cones 

(Células cones). A percepção da cor é muito importante para a compreensão de um ambiente. 
A cor é algo que nos é tão familiar que se torna para nós difícil compreender que ela não 

corresponde a propriedades físicas do mundo mas sim à sua representação interna, em nível 
cerebral. Ou seja, os objetos não têm cor; a cor corresponde a uma sensação interna provocada por 
estímulos físicos de natureza muito diferente que dão origem à percepção da mesma cor por um ser 
humano. Não notamos, por exemplo, nenhuma diferença fundamental na cor dos objetos familiares 
quando se dá uma mudança na iluminação. Para o nosso sistema visual, as cores da pele e dos 
rostos das pessoas e as cores dos frutos permanecem fundamentalmente invariáveis, embora seja 
tão difícil conseguir que esse tipo de objeto fique com a cor certa num monitor de televisão. 

A cor não tem só que ver com os olhos e com a retina mas também com a informação presente no 
cérebro. Enquanto, com uma iluminação pobre, um determinado objeto cor de laranja pode ser visto 
como sendo amarelado ou avermelhado, vemos normalmente mais facilmente com a sua cor certa, 
laranja, porque é um objeto de que conhecemos perfeitamente a cor. E, se usarmos durante algum 
tempo óculos com lentes que são verdes de um lado e vermelhas do outro, depois, quando tiramos 
os óculos, vemos durante algum tempo tudo esverdeado, quando olhamos para um lado, e tudo 
avermelhado, quando olhamos para o outro. O cérebro aprendeu a corrigir a cor com que «pinta» os 
objetos para eles terem a cor que se lembra que eles têm; e demora algum tempo a perceber que 
deve depois deixar de fazer essa correção. 

A chamada constância da cor é este fenômeno que faz com que a maioria das cores das 
superfícies pareçam manter aproximadamente a sua aparência mesmo quando vistas sob iluminação 
muito diferente. O sistema nervoso, a partir da radiação detectada pela retina, extrai aquilo que é 
invariante sob mudanças de iluminação. Embora a radiação mude, a nossa mente reconhece certos 
padrões constantes nos estímulos perceptivos, agrupando e classificando fenômenos diferentes 
como se fossem iguais. O que vemos não é exatamente «o que está lá fora», mas corresponde a um 
modelo simplificado da realidade que é de certeza muito mais útil para a nossa sobrevivência. 

Os organismos complexos não reagem diretamente aos estímulos físicos em si, mas sim à 
informação sobre os estímulos representada internamente por padrões de atividade neuronal. Se os 
estímulos fornecem informação sobre a cor, é apenas porque a qualidade sensorial, a que chamamos 
cor, emerge nos mecanismos sensoriais pelo processo de aprendizagem e é por estes projetada 
sobre os estímulos. E uma grande variedade de combinações de estímulos muito diferentes podem 
gerar esse mesmo padrão de atividade neuronal correspondente a um mesmo atributo de uma 
qualidade sensorial. São essas qualidades sensoriais que permitem aos seres vivos detectar a 
presença de comida ou de predadores, sob condições de luz diferentes e em ambiente variados. 
Correspondem a um modelo simplificado do mundo que permite uma avaliação rápida de situações 
complexas e que se mostrou útil e adequado à manutenção de uma dada espécie. 

O nosso sistema sensorial faz emergir todo um contínuo muito vasto de cores com as diferenças 
de tonalidades que nós aprendemos a categorizar, associando determinados nomes a certas bandas 
de tonalidade (com uma definição extremamente vaga). É este hábito humano de categorizar que nos 
faz imaginar que o nosso sistema nervoso faz uma detecção «objetiva» de uma determinada cor que 
existe no mundo exterior. 

Na cultura ocidental, as cores podem ter alguns significados, alguns estudiosos afirmam que 
podem provocar lembranças e sensações às pessoas. Às vezes, as pessoas no ano-novo colocam 
roupas com cores específicas para, no ano seguinte, ter o que a cor representa. 

 
Ex: se uma pessoa passa o ano novo de verde, ela pode esperar esperança para o ano seguinte. 

Muitas pessoas passam de branco, esperando a paz. 
 



 
Conheça abaixo alguns significados das cores: 
 
Cinza: elegância, humildade, respeito, reverência, sutileza; 
 
Vermelho: paixão, força, energia, amor, liderança, masculinidade, alegria (China), perigo, fogo, raiva, 

revolução, "pare"; 
 
Azul: harmonia, confidência, conservadorismo, austeridade, monotonia, dependência, tecnologia, liberdade, 

saúde; 
 
Ciano: tranquilidade, paz, sossego, limpeza, frescor; 
 
Verde: natureza, primavera, fertilidade, juventude, desenvolvimento, riqueza, dinheiro, boa sorte, ciúmes, 

ganância, esperança; 
 
Roxo: velocidade, concentração, otimismo, alegria, felicidade, idealismo, riqueza (ouro), fraqueza, dinheiro; 
 
Magenta: luxúria, sofisticação, sensualidade, feminilidade, desejo; 
 
Violeta: espiritualidade, criatividade, realeza, sabedoria, resplandecência, dor; 
 
Alaranjado: energia, criatividade, equilíbrio, entusiasmo; 
 
Branco: pureza, inocência, reverência, paz, simplicidade, esterilidade, rendição; 
 
Preto: poder, modernidade, sofisticação, formalidade, morte, medo, anonimato, mistério, azar; 
 
Castanho: sólido, seguro, calmo, natureza, rústico, estabilidade, estagnação, peso, aspereza. 
 
Existem outras associações para as cores, tais como: 
 
O preto está associado à ideia de morte, luto ou terror, no entanto também se liga ao mistério e à fantasia, 

sendo hoje em dia uma cor com valor de uma certa sofisticação e luxo. Significa também dignidade. 
 
O branco associa-se à ideia de paz, de calma, de pureza. Também está associado ao frio e à limpeza. 

Significa inocência e pureza. 
 
O cinzento pode simbolizar o medo ou a depressão, mas é também uma cor que transmite estabilidade, 

sucesso e qualidade. 
 
O Bege é uma cor que transmite calma e passividade. Está associada à melancolia e ao clássico. 
 
O Vermelho é a cor da paixão e do sentimento. Simboliza o amor, o desejo, mas também simboliza o orgulho, 

a violência, a agressividade ou o poder. 
 
O Vermelho escuro significa elegância, requinte e liderança. 
 
O Verde significa vigor, juventude, frescor, esperança e calma. 
 
O Verde-escuro está associado ao masculino, lembra grandeza, como um oceano. É uma cor  que simboliza 

tudo o que é viril. 
 
O Verde-claro significa contentamento e proteção. 
 
O Amarelo transmite calor, luz e descontração. Simbolicamente está associado à prosperidade. É também 

uma cor energética, ativa que transmite otimismo. Está associada ao Verão. 
 
O Laranja é uma cor quente, tal como o amarelo e o vermelho. É pois uma cor ativa que, significa movimento 

e espontaneidade. 
 
O Azul é a cor do céu, do espírito e do pensamento. Simboliza a lealdade, a fidelidade, a personalidade e 

subtileza. Simboliza também o ideal e o sonho. É a mais fria das cores frias. 
 



 
O Azul-escuro é considerada uma cor romântica, talvez porque lembre a cor do mar, no entanto é uma cor 

que se associa a uma certa falta de coragem ou monotonia. 
 
O Azul claro significa tranquilidade, compreensão e frescura. 
 
O Castanho é a cor da Terra. Esta cor significa maturidade, consciência e responsabilidade. Está ainda 

associada ao conforto, estabilidade, resistência e simplicidade. 
 
O Roxo transmite a sensação de tristeza. Significa prosperidade, nobreza e respeito. 
 
O Lilás significa espiritualidade e intuição. 
  
O Rosa significa beleza, saúde, sensualidade e também romantismo. 
 
O Rosa claro está associado ao feminino. Remete para algo amoroso, carinhoso, terno, suave e ao mesmo 

tempo para certa fragilidade e delicadeza. Está ainda associado à compaixão. 
 
O Salmão está associado à felicidade e à harmonia. 
 
O prateado ou cor prata é uma cor associada ao moderno, às novas tecnologias, à novidade, à inovação. 
 
O Dourado ou cor ouro está simbolicamente associado ao ouro e à riqueza, a algo majestoso. 
 
 
Psicologicamente podemos compreender as cores da seguinte forma: 
 
O preto permite a autoanálise, a introspecção, pode significar também dignidade, está associado ao mistério. 
 
O branco remete a paz, sinceridade, pureza, verdade, inocência, calma. 
 
O verde simboliza esperança, perseverança, calma, vigor e juventude. 
 
O vermelho ativa e estimula, significa elegância, paixão, conquista, requinte e liderança. 
 
A cor amarela desperta traz leveza, descontração, otimismo. Simboliza criatividade, juventude e alegria. 
 
A cor azul produz segurança, compreensão. Propicia saúde emocional e simboliza lealdade, confiança e 

tranquilidade. 
 
O laranja além de significar movimento, espontaneidade, tolerância, gentileza, é uma cor estimulante. 
 
O cinza promove equilíbrio e estabilidade. 
 
O rosa significa romance, sensualidade, beleza. 
 
A cor violeta significa sinceridade, dignidade, prosperidade, respeito. 
 
O marrom associa-se a estabilidade, constância, significa responsabilidade e maturidade.  
 
 
E ainda existem visões mais holísticas do significado das cores. 
 
O VERDE é a cor mais harmoniosa e calmante de todas. Representa as energias da natureza, esperança, 

perseverança, segurança e satisfação; fertilidade. Facilita a comunicação com as plantas e os devas da 
natureza. Simboliza: vida nova, energia, fertilidade, crescimento e saúde. Usada em excesso, determina orgulho, 
superioridade e arrogância. 

 
O VERMELHO é a cor mais quente, ativa e estimulante. Fortalece o corpo e dá mais energia física, impulso 

sexual (vermelho cereja), força de vontade, conquista, liderança e senso de auto-estima. Deve ser usado, antes 
das refeições, por quem tem problemas digestivos e circulatórios. Se usado em excesso, o vermelho torna a 
pessoa agressiva e briguenta; Simboliza: perigo, fogo, sangue, paixão, destruição, raiva, guerra, combate e 
conquista; cor de aproximação e encontro. Melhor usado às terças-feiras (dia de Marte). 

 



 
A cor AMARELA ou DOURADA, desperta novas esperanças no caso de resignação de doentes que 

desistiram da cura. Dá vivacidade, alegria, desprendimento, leveza. Produz desinibição, brilho, espirituosidade e 
espiritualidade. Diminui a ansiedade e as preocupações; fortalece os olhos e os ouvidos além de ajudar na cura 
da artrite. Atrai dinheiro e poder. Atrai pessoas alegres para a sua vida, rejuvenesce e traz charme; constrói 
confiança, dá poder de persuasão, energia e inteligência. Traz luz para a solução de problemas, ajuda a reter 
conhecimentos e desenvolver a sabedoria. Usada em excesso, torna a pessoa irresponsável e volúvel. O 
Amarelo simboliza: criatividade, as idéias, o conhecimento, alegria, juventude e nobreza. .O Dourado simboliza: 
vibração elevada, vigor , inteligência superior e nobreza. Melhor usado aos Domingos. 

 
A cor AZUL ajuda a baixar a pressão arterial, acalma e traz clareza mental. Produz tranqüilidade, ternura, 

afetuosidade, paz de espírito e segurança. Reduz o stress e a ansiedade, traz saúde emocional, paz e calma. 
Promove o entendimento entre as pessoas. Favorece as atividades intelectuais e a meditação. Deve ser usada, 
ao acordar, por quem tem problemas respiratórios. Simboliza: devoção, fé, aspiração, sinceridade, lealdade, 
confiança e tranqüilidade. Não possui contra-indicações. 

 
O VIOLETA é uma cor metafísica. É também a cor da alquimia e da magia. Ela é vista como a cor da energia 

cósmica e da inspiração espiritual. A cor violeta e excelente para purificação e cura dos níveis físico, emocional e 
mental. Ajuda a encontrar novos caminhos para a espiritualidade e a elevar nossa intuição espiritual. Traz 
poderes mentais. Deve ser usada para combater a insônia. Simboliza: dignidade, devoção, piedade, sinceridade, 
espiritualidade, purificação e transformação. Quando usada em excesso acaba provocando manias e fanatismo. 
Melhor usar à quintas-feiras (dia de Júpiter). 

 
O MARROM representa a constância, a disciplina, a uniformidade e a observação das regras. Atrai dinheiro 

ganho através do trabalho e conecta a pessoa à Mãe Terra. Usado em excesso traz autocrítica exagerada, 
dependência afetiva e isolamento. Absorve a negatividade, mas a retém, devendo ser sempre limpo, de alguma 
forma. 

 
O CINZA ou o PRATEADO, dá equilíbrio e estabilidade, por ser o equilíbrio do preto e do branco. Não deve 

ser usado por quem sofre de memória fraca. É usado para cancelar ou neutralizar encantamentos que não 
servem mais aos nossos propósitos. Melhor dia para usar - na segunda-feira. 

 
O PRETO transmite introspecção, favorece a auto-análise e permite um aprofundamento do indivíduo no seu 

processo existencial. Absorve, transmuta e devolve as energias negativas, transformadas em positivas. Remove 
obstáculos, vícios e emoções não desejadas.O uso em excesso traz melancolia, depressão, tristeza, confusão, 
perdas e medo. Por isso, jamais deveria ser usado por pessoas que acabaram de perder um ente querido. O 
amarelo seria o mais indicado. Melhor usado aos sábados (dia de Saturno). 

 
O BRANCO traz pureza, sinceridade e verdade; repele energias negativas e eleva as vibrações; equilibra a 

aura; facilita o contato com os guias espirituais e com os ancestrais; gerencia o equilíbrio interior, proteção, 
instinto, memória, partos, cuidado de animais domésticos e de crianças, sonhos. Também pode ser usado como 
coringa, para todos os propósitos, substituto para qualquer cor. Melhor dia para usar, segunda-feira. 

 
O LARANJA é a mistura do vermelho com o amarelo, portanto traz as qualidades dessas duas cores e deve 

ser usado, ao deitar, nas articulações, juntas doloridas, dores de coluna, ciática, hérnia de disco, etc. Traz 
sucesso, agilidade mental, atrai boa sorte e prosperidade; desencoraja a preguiça. Melhor dia para usar, quarta-
feira. Simboliza: encorajamento, estimulação, robustez, atração, gentileza, cordialidade, tolerância e 
prosperidade. 

 
O ROSA é o vermelho, temperado com as qualidades do branco. É romance, amor espiritual (sem conotação 

sexual). Eleva as vibrações e o contato espiritual, afasta energias negativas e promove fraternidade. Melhor 
usado às sextas-feiras (dia de Vênus).  


