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RESUMO 
 
 
A inspiração de uma compositora se transforma em cores e orienta projeto gráfico de capa 

de CD de música. 

A difícil tarefa de transformar sons em cores só foi possível através dos estudos do físico 

alemão Helmholtz, aprimorado a partir dos estudos de Newton, de 1704. 

Cinco composições foram selecionadas do repertório da maestrina carioca Chiquinha 

Gonzaga, decodificadas e tendo suas melodias transformadas em cores resultando numa 

palheta.  

 

A proposta deste trabalho também prevê a criação de uma capa de CD de música que 

utilizasse desta palheta como base para aplicação das cores.  

Na composição final do projeto gráfico foram consideradas também: uma pesquisa sobre 

as capas de CDs existentes dedicados exclusivamente a obra de Chiquinha e um estudo de 

público alvo.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A presente monografia apresentará um estudo diferenciado no processo de escolha de cores 

para projeto gráfico de capa de CD musical e ressaltará a importância da aplicação deste 

elemento.  

 

Neste contexto, mostrará a relação do produto, a música, e uma identificação direta na área 

do design, as cores, relevando a ligação entre ondas sonoras e eletromagnéticas.  

A física norteará este experimento sob o olhar dos primeiros estudos científicos que 

relacionam luz e som iniciados pelo cientista inglês Isaac Newton, que posteriormente foi 

complementada por Helmholtz.   

 

Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz, importante cientista alemão e profundo 

conhecedor da física, aprimorou os estudos de Newton sobre o relacionamento entre ondas 

eletromagnéticas e ondas sonoras atribuindo também a cada nota musical um cor e com 

exclusividade as notas acidentadas.  

 

O interesse em desenvolver este experimento surgiu com a dissertação de mestrado de 

Felipe Salles titulada: Imagens Musicais ou Música Visual. Um estudo sobre as afinidades 

entre o som e a imagem, baseada no filme Fantasia (1940) de Walt Disney. O objetivo 

deste trabalho foi de analisar a combinação entre as músicas de Beethoven, Sinfonia 

Pastoral, e as imagens do filme. É certo que Disney se apropriou de algumas leituras 

possíveis, mas muito distantes das concepções originais dadas pelos compositores. Felipe 

conclui que não houve nenhuma relação entre os termos físicos (instancias sonoras e 

luminosas) da música e da imagem, o que houve foi uma perfeita harmonia entre eles.  

 

Sendo luz e som provenientes de ondas e protegidas pelas leis da física, será possível esta 

contribuição especificamente em projetos gráficos? O que é proposto neste trabalho é 

desenvolver uma palheta de cores baseadas em um repertório musical utilizando os estudos 

de Helmholtz. 

 

São estas as questões que iremos abordar nesta pesquisa a fim de descobrir e discutir a 

aplicação de cores em projetos gráficos com a ajuda da física.  
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1.1. Objetivo Geral 

 

 

O objetivo do projeto é criar de uma palheta de cores, através de um repertório musical, 

baseando-se estudos de Helmholtz que relacionam ondas sonoras (som) e ondas 

eletromagnéticas (luz), e aplicar esta palheta em um projeto gráfico para capa de um CD de 

música.   

 

 
1.2. Objetivos Específicos 

 

 

• Analisar a linha melódica de cinco obras da compositora Chiquinha Gonzaga e fazer a 

decodificação das notas musicais para as cores correspondentes. 

• Desenvolver uma metodologia especifica para a decodificação das partituras. 

• Encontrar cores predominantes nas composições e propor uma palheta cromática. 

• Criar uma palheta de cores. 

• Analisar capas de CDs contendo exclusivamente composições de Chiquinha Gonzaga. 

• Gerar um projeto gráfico para capa de um CD de música utilizando as cores da palheta 

encontrada e considerar o resultado da análise de similares.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 
2.1. Ondas Eletromagnéticas e Ondas Sonoras 

 

 

Em física, uma onda é oscilante no espaço e periódica no tempo. A oscilação espacial é 

caracterizada pelo comprimento de onda e a periodicidade no tempo é medida pela 

frequência da onda, que é o inverso do seu período. Estas duas grandezas estão 

relacionadas pela velocidade de propagação da onda. 

 

 

2.1.1. Ondas Eletromagnéticas 

 

 

Todo o ramo da ciência utiliza das ondas eletromagnéticas pela grande utilidade prática. O 

calor de seu corpo agora emite ondas eletromagnéticas pela freqüência encontrada no 

infravermelho, devido ao calor do seu corpo. 

 

Sua principal característica é a velocidade que se inicia em 300.000 Km/s no vácuo, no ar 

sua velocidade é um pouco menor. Obstáculos físicos, dependendo da freqüência, são 

facilmente ultrapassados por ondas eletromagnéticas por ser a maior velocidade do 

universo.  

 

Quanto mais alta for sua freqüência mais energética é a onda. A luz, por exemplo, não 

atravessa uma parede, mas, com facilidade atravessa a água, o ar atmosférico etc. Isso se 

deve pelo fato da luz possuir partículas chamadas fótons, quanto mais energético for o 

fóton, menor o seu poder de transposição de obstáculos. 

 

A luz é radiação eletromagnética com um cumprimento de onda visível ao olho e é apenas 

parte do resultado obtido quando as radiações eletromagnéticas são resolvidas nos seus 

comprimentos de onda ou freqüências componentes. Este resultado é conhecido por 

Espectro Eletromagnético que por sua vez é o intervalo da radiação eletromagnética 
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contendo desde as ondas de rádio, o infravermelho, os raios ultravioletas, o raio X, até a 

radiação gama. A diferencia de uma onda eletromagnética da outra é a sua freqüência. 

Na figura 01 está representado um tipo padrão (onda senoidal) desses elementos 

propagando-se na direção x, com o campo elétrico E na direção y e o campo magnético B 

na direção z. Os campos E e B são sempre perpendiculares à direção de propagação e são 

perpendiculares entre si. (MESQUITA FILHO, Alberto) 

 

 

 
Fig. 01 - Onda eletromagnética plana, linearmente polarizada. 

Fonte: (http://www.ecientificocultural.com/ECC2/artigos/polar07.htm)  

 

 

O cérebro faz a separação e utiliza de recursos para interpretar os intervalos das ondas, ou 

melhor, das freqüências emitidas pela luz e então, surge a cor. Cada intervalo captado 

pelos olhos, que vão de 4,3x1014 Hz a 7x1014, e percebido pelo cérebro é uma cor diferente 

é identificada. Claramente podemos afirmar que na natureza não existem cores, apenas 

ondas de diferentes freqüências, portanto, as cores só apareceram depois que o homem 

passar a existir na terra. 
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2.1.2. O Espectro Eletromagnético 

 

 

Espectro visível ou espectro óptico é a amostra do espectro eletromagnético cuja radiação 

pode ser captada pela visão humana. Esta faixa do espectro situa-se entre a radiação 

infravermelha e a ultravioleta, conforme figura 02. Para cada freqüência da luz visível é 

associada a uma cor. As cores deste espectro, segundo os comprimentos de onda 

decrescentes são vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta.  

 
Frequência - Hz (Hertz)

1022

1021

1020

1019

10 18

1017

1016

1015

1014

1013

1012

1011

1010

109

108

107

106

105

104

103

102

10 1

0

Raios Cósmicos

Raios Gama

Raios X

Raios Ultravioleta

Luz Visível

Luz Infra Vermelha

Radar

Televisão e Rádio FM
Ondas Curtas de Rádio
Radio AM

Som

Infrasom
 

 

Fig. 02 – Janela da visão humana no espectro eletromagnético.   

 

 

Aristóteles conceituou cor como propriedade dos corpos definido em sua obra De sensu et 

sensibili (ARISTÓTELES, 1952). Afirmou ele, que a cor é o enfraquecimento da luz 

branca, ou seja, as cores se originariam da relação luz e escuro.  

 

Há também o conceito de que a cor tenha surgido dessa relação entre a cor e luz: a cor 

como qualidade da luz sobre os corpos. Euclides em 302 a. C., já havia elaborado Óptica e 

Catóptrica, estudando a refração da luz.  
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A partir destes estudos, Isaac Newton pesquisou sobre a refração da luz e realizou em 

1666, a decomposição da luz branca em sete cores principais (vermelho, alaranjado, 

amarelo, verde, azul, anil e violeta), cada um com um comprimento de onda ou grau de 

refringência correspondente. Em 1704, Newton apresentou Opticks, onde mostra estes 

resultados. 

 

“As cores não são qualificações da luz, derivadas das refrações ou reflexões dos corpos 

naturais (como se acredita geralmente); são propriedades originais e inatas que diferem em 

raios diferentes. Alguns raios tendem a apresentar uma cor vermelha e nenhuma outra, 

outros uma cor amarela e nenhuma outra, outros uma cor verde e nenhuma outra, e assim 

por diante. Não há apenas raios próprios e particulares às cores mais dominantes, e sim a 

todas as suas gradações intermediárias”. (NEWTON, 1979) 

 

Com isso Newton defendeu a tese da definição das cores permanentes nos corpos naturais 

por meio da absorção e reflexão dos raios luminosos, ao contrário da cor como propriedade 

dos corpos. 

 

Baseando-se nas idéias newtonianas, Goethe cem anos depois construiu sua teoria para as 

cores. Na Doutrina das cores, publicado em 1810, ele definiu a cor como ação da luz 

sobre a visão. Aqui ele revela outros dois elementos na construção da teoria da cor, além 

dos objetos naturais: o “sentido da visão” e a “sensibilidade”. Leonardo da Vinci também 

afirma que a cor não é propriedade dos corpos, possuidor de um avançado conhecimento 

em anatomia descreveu o funcionamento da visão biocular e do olho, que para ele, seria a 

“janela da alma”. 

 

Não se resume os conceitos de cor nestes mencionados. Também há conceitos onde a cor é 

relacionada com sensações, abordando todo o campo da percepção e linguagem.  

 

Iremos estudar os conceitos relacionados com a física elementar onde a cor é informação 

visual, causada por um estímulo físico, percebida pelos olhos e decodificada pelo cérebro. 

Este estímulo carrega consigo a materialidade de uma das fontes, ou da cor -  a cor-luz ou a 

cor-pigmento.  
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Cor-luz é quando sua fonte é formada por luzes coloridas emitidas, naturais ou produzida 

pela filtragem ou decodificação da luz branca, por exemplo: lâmpadas (Fig. 03) 

 

 
Fig. 03 – Lâmpadas coloridas 

 

 

Cor-pigmento é formada por substâncias coloridas ou corantes que cobrem os corpos, e a 

luz que age como estimulo é obtida por refração, por exemplo: na palheta de cores (Fig. 

04)  

 

 
Fig. 04 – Palheta de cores utilizada por pintores 

 

 

Hermann von Helmhotz define a aparência da cor tomando por base três características 

principais: o matiz, o valor e o croma. (HELMHOLTZ, 1994) 

 

Matiz é a exata posição no espectro eletromagnético, o que conhecemos por vermelho, 

amarelo etc. Valor determina as atenuações ascendentes (clareamento) e descendentes 

(escurecimento) da cor. O croma determina a aproximidade da cor espectral com a sua 

correspondente em uma escala de nos de cinza. Estes três parâmetros são praticamente 

universais.  
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Atualmente, encontramos também os termos tom, brilho (luminosidade) e saturação (hue, 

lightness, saturation) em diversos programas de edição de imagens que se referem as 

mesmas atribuições acima citadas. (Fig. 05) 

 

 

 
Fig. 05 - Tela de um programa de Edição de Imagens 

 

 

Segundo a natureza eletromagnética da cor é particularmente interessante notar que 

primeiramente, a diferença de intensidade de uma cor, por mais que seja a mesma 

freqüência é interpretada como uma nuance diferente da cor, e não como a mesma cor. Isso 

é verificável quando analisamos os ‘harmônicos’ luminosos, eles são formados da 

sobreposição irregular de freqüências distintas de luz, somando-se a uma resultante. Quase 

a totalidade das fontes de luz existentes são formadas por sobreposições de freqüências, 

com exceção do raio laser, luz coerente, ordenada e monocromática. 

 

Quando Newton recuperou a idéia aristotélica das sete cores fundamentais ao decompor a 

luz branca: vermelha, alaranjada, amarelada, verde, azul, anil e violeta, os físicos passam a 

ter um sistema de mensuração das cores. Goethe polemiza a teoria newtoniana dizendo que 

para ele só existiam três cores básicas e puras, o amarelo, o azul e o vermelho, mas foi o 

alemão Jackob Christof Lê Blon em seu tratado Colloritto, que afirma que podemos 

apresentar todos os objetos visíveis com essas três cores e que todas as outras podem ser 

compostas através delas. No entanto foi Goethe que propôs a subtração do vermelho pelo 

púrpura e do azul pelo azul-esverdeado para compor a tríade primária das cores-pigmento.  
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Em 1936, a Agfa e a Kodak padronizaram os nomes destas cores criando a cor magenta 

para denominar o púpura primário e o cyan (ou ciano) para denominar o azul-esverdeado. 

Nos anos 50, a Deutsches Institut fürNormung (DIN) define as cores magenta, amarelo e 

cyan como as cores básicas de impressão, e por serem cor-pigmento seguem a estrutura da 

síntese subtrativa das cores.  Considerando que os pigmentos têm certo grau de impureza, 

impossibilitando a mistura perfeita das três cores, foi acrescentado o reforço do preto como 

a quarta cor de impressão. A sigla CMYK (que significa: cyan, magenta, yellow e black) 

hoje é referencia em programas de edição gráfica para representar a cor-pigmento, 

diferenciando-se principalmente da cor-luz, representado por RGB (Red; vermelho, Green; 

verde e Blue; azul). 

 

Partindo das sete cores luz de Newton, Thomas Young define, em 1802, que elas podem 

ser reduzidas às três cores básicas: vermelho, verde e azul, que seguem a estrutura da 

síntese aditiva das cores como demonstrado na figura 06. 

 

 

 

Verde

VermelhoAzul

 
Fig. 06 – Síntese Subtrativa de Cores 
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Temos, então, uma síntese subtrativa para as cores-pigmento, cujas primárias são o 

magenta, o ciano e o amarelo, e uma síntese aditiva para as cores-luz, cujas primarias são o 

azul, o verde e o vermelho demonstrado na figura 07. Considerando primárias as cores que 

não podem ser formadas pela soma de outras cores, e secundárias as cores formadas pelo 

equilíbrio óptico ou físico entre duas cores primárias, ou seja, cores formadas pela mistura 

das cores primárias em iguais quantidades ou intensidades.  

 

 

Magenta

CianoAmarelo

 
Fig. 07 – Síntese Aditiva de Cores 

 

 

Portanto alcançamos as cores-luz secundárias ciano (mistura das luzes azul e verde), 

magenta (mistura das luzes azul e vermelha) e amarelo (mistura das luzes verde e 

vermelha), e as cores-pigmento secundárias vermelho (mistura dos pigmentos amarelo e 

magenta), verde (mistura de pigmentos azul e amarelo) e azul (mistura dos pigmentos 

ciano e magenta). Uma característica importante para o estudo das relações entre as cores 

pelas sínteses é a noção de complementaridade das cores. As três cores-luz primárias 

projetadas em igual intensidade produzem (ou reconstroem) a luz branca (a adição máxima 

de luminosidade), assim como a soma das três cores-pigmentos primárias, em iguais 

proporções, produzem teoricamente o preto (a subtração máxima de luminosidade).  
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Como cada cor primária necessita da soma das duas outras primárias para completar a 

síntese, e a soma destas outras primárias dá origem a uma secundária, a primária e essa 

secundária são consideradas cores complementares. Em ambas as sínteses teremos, então, 

o verde complementar ao magenta, o vermelho complementar ao ciano e o amarelo 

complementar ao azul. As cores complementares ocupam posições opostas na construção 

do círculo cromático, ver figura 08. 

 

 
Vermelho

Vermelho-Azulado

Magenta

Violeta

Azul

Anil

Ciano

Verde-Azulado

Verde

Verde-Amarelado

Amarelo

Laranja

 
Fig. 08 – Círculo Cromático 

 

 

Deste modo a mistura de uma cor primária com uma secundária produz uma cor terciária: 

anil (ciano com azul), violeta (magenta com azul), vermelho-azulado (magenta com 

vermelho), laranja (amarelo com vermelho), verde-amarelado (amarelo com verde), verde-

azulado (ciano com verde). Uma cor terciária é sempre complementar a outra cor terciária 

(oposta no círculo cromático).   

 

Assim, temos hoje, uma síntese sobre os conceitos de cor representados através das siglas 

RGB para cor-luz e CMYK para cor-pigmento. 
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2.2. A natureza do som 

 

 

Tal qual a luz, o som também se caracteriza por sua natureza vibratória e apresenta 

semelhança do ponto de vista da freqüência. Utilizando a mesma medida (Hertz), temos 

que a freqüência em Hertz determina a altura do som, ou seja, a nota, e a amplitude da 

onda sua intensidade. Assim como a luz, o som também gera harmônicos, mas com uma 

diferença marcante: por causa da freqüência maior do que a da luz, não conseguimos 

perceber seus harmônicos e sim apenas seus resultantes.  No som, ao contrário, com 

facilidade somos capazes de ouvir harmônicos, bem como as sobreposições deles, que, 

segundo Helmholtz, (e depois analisado com maior aprofundamento por Schaeffer) 

desempenha papel fundamental na composição do timbre, a origem da fonte sonora.  

 

O som, particularmente, é definido a partir de 4 características fundamentais: Altura, 

Intensidade, a Duração e o timbre, resultante destes 3 elementos anteriores. Sim, é possível 

compararmos estas características em relação a luz e o resultado é bem específico. A 

intensidade em relação a luz considerando uma mesma freqüência pode resultar em cores 

diferentes, em música uma nota, até seu limite auditivo, é reconhecida sem dificuldades 

como a mesma, seja qual for a dinâmica aplicada. A altura em música se dá claramente 

identificada nas notas musicais (dó, ré, mi, fá, sol, lá, si), agora na luz (cor), somente com 

aparelhagem complexa de laboratório para a identificação exata da cor. A física explica: a 

freqüência eletromagnética da luz é muito menor e mais sutil que a mecânica do som. O 

timbre da luz não existe, mas existe a “qualidade”, fazendo uma aproximação, ao máximo, 

das semelhanças o timbre da luz é facilmente produzido por diversos tipos de fontes, 

diferentemente da música, que possui uma qualidade específica de difícil imitação nos 

instrumentos. 

 

A relação entre a vibração externa e o cérebro se faz através de um canal transmissor, os 

ouvidos no caso do som e os olhos em relação a luz. Portanto, sabemos que a imagem é 

produto de um estimulo luminoso (freqüência eletromagnética), e o som produto de 

vibrações mecânicas que se propagam num meio material. A natureza de ambas, quando 

postas em comparação, está em constante instabilidade, visto que, dependendo do ângulo e 

ponto de vista de analise, elas podem estar mais distantes ou mais próximas em termos de 
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associação de paradigmas, sendo preciso estabelecer critérios para avaliar as concordâncias 

entre as comparações efetuadas. 

 

 

2.2.1. Teoria musical 

 

 

Este projeto irá criar uma palheta de cores através da decodificação de um repertório, 

segundo estudos de correspondência luz e som, e depois a palheta será aplicada em um 

projeto gráfico. Iremos apresentar alguns conceitos básicos de teoria musical visando ser o 

suficiente para a compreensão desta decodificação. 

 

A música é a arte de combinar os sons simultânea e sucessivamente, com ordem, equilíbrio 

e proporção dentro de tempo. (MED, 1996) Os chineses há três mil anos antes de Cristo, já 

desenvolviam teorias musicais complexas e depois de algum tempo, hoje temos uma 

linguagem universal da escrita musical, aprimorada por volta do século XVII. Símbolos 

chamados de Notação Musical foram desenvolvidos para representar tudo em relação a 

composição e execução de uma música, bem como suas principais partes, Melodia, 

Harmonia, Contraponto e Ritmo e a do som também, Altura, Duração, Intensidade e 

Timbre. Assim, tornando compreensível a interpretação de uma música, desde que se tenha 

conhecimento da teoria musical.  

 

Melodia é o conjunto de sons, dispostos em ordem sucessiva (concepção vertical da 

música). 

Harmonia é o conjunto de sons dispostos em ordem simultânea (concepção vertical da 

música). 

Contraponto é o conjunto de melodias dispostas em ordem simultânea (concepção ao 

mesmo tempo horizontal e vertical da música). 

Ritmo é a ordem e proporção em que estão dispostos os sons que constituem a melodia e a 

harmonia.  

 

Embora sejam inúmeros os sons empregados na música, para representá-los bastam 

somente sete notas: Dó - Ré - Mi - Fá - Sol - Lá - Si. 
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A música é escrita em uma pauta ou pentagrama, composto de cinco linhas horizontais e 

quatro espaços intermediários onde se escrevem as notas musicais. Contam-se as linhas e 

os espaços de baixo para cima, conforme figura 08. 

 

 

 
Fig.08 – Pauta ou pentagrama 

 

 

Na pauta podem ser escritas apenas nove notas. Para grafar as notas mais agudas e mais 

graves, utilizam-se as linhas suplementares, conforme figura 09. 

 

 

 
Fig. 09 – Linhas suplementares inferiores e superiores. 

 

 

Para definir o nome de cada nota na pauta é necessário dar nome pelo menos a uma delas. 

A Clave é um sinal colocado no início da pauta que dá seu nome à nota escrita em sua 

linha. Nos espaços e nas linhas subseqüentes, ascendentes ou descendentes, as notas são 

nomeadas sucessivamente de acordo com a ordem, conforme figura 10. 

 

 

 

 
Fig. 10 – Escala de notas musicais na Clave de Sol 
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Atualmente usam-se três tipos de claves: de Sol, de Fá e de Dó. O desenho da clave se 

repete rigorosamente no início de cada nova pauta . 

A Clave de Sol, talvez a mais usada e conhecida, marca o lugar da nota sol na segunda 

linha. Geralmente a melodia de uma música é escrita nesta clave. Em nosso caso, será esta 

a clave analisada por certamente conter a melodias das composições selecionadas.  

 

Em música existem sons longos e sons breves. Há momentos quando se interrompe a 

emissão do som: os silêncios. A duração do som depende da duração da vibração do corpo 

estático. A duração é a maior ou a menor continuidade de um som.  

Na notação musical atual, cada nota escrita na pauta informa a altura (posição da nota na 

linha ou no espaço da pauta), e também a duração (formato e configuração da nota).  

Valor é o sinal que indica a duração relativa do som e do silêncio. Os valores positivos ou 

figuras indicam a duração dos sons e os valores negativos ou pausas indicam a duração dos 

silêncios. São sete os diferentes valores que formam o conjunto de figuras e pausas 

musicais, para cada figura existe uma pausa correspondente: semibreve, mínima, 

semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa, conforme figura 11. 

 

 

 
Fig. 11 – Figuras e pausas musicais, respectivamente. 

 

 

A música é divida em pequenas partes de duração chamadas compasso. São separados por 

uma barra vertical chamada de barra de compasso ou travessão. Os compassos mais 

utilizados são: binário, ternário, quaternário.  

 

O intervalo adotado, na música ocidental, entre duas notas é chamado de Tom ou Semitom 

(meio tom). Em um instrumento de teclado, como o piano, a representação dos semitons 

são as notas imediatamente vizinhas, na sua maioria as negras, com exceção das notas 

mi/fá e si/dó. Na notação musical isso é representado através dos Acidentes, que são sinais 

que alteram sua entoação. Quando colocados ao lado da nota no decorrer da música, 
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prolonga seu efeito por todo o compasso, ou junto a clave, que prolonga seu efeito por toda 

a musica. Os acidentes são: 

Sustenido – eleva a altura da nota natural um semitom. 

Dobrado Sustenido – eleva a atura da nota natural dois semitons. 

Bemol – abaixa a nota natural um semitom. 

Dobrado Bemol – abaixa a nota natural dois semitons. 

Bequadro – anula o efeito dos demais acidentes, tornando a nota natural. 

 

Em música, às vezes, acontece do valor de uma nota somar com outra. A Ligadura quando 

colocada entre notas iguais ocorre exatamente isso, os valores são somados e a execução é 

interrupta.  

 

A teoria musical é uma linguagem complexa de sinais e contém uma variedade muito 

grande de símbolos. Todos estes conceitos apresentados acima são fundamentais para o 

entendimento do processo de análise para a criação da palheta cromática. 

 

 

2.3. Som e Luz comparados 

 

 

Após estas considerações, estudaremos a união destas duas instâncias com o objetivo de 

aplicar o resultado em um projeto gráfico, sabendo que tais correspondências são 

primordialmente conseguidas através de uma dimensão estética, e não de uma dimensão 

física. O engenheiro Paulo de Castro, em seu artigo “Vibrações de Luz e Som” (1999) 

apresenta explicações detalhadas sobre este aspecto. 

 

 “Além de serem fenômenos de natureza distinta, som e luz diferem principalmente pela 

extensão e valores das freqüências abrangidas. Na luz é percebida apenas o que em música 

denominamos "oitava" (Oitava é o intervalo entre duas notas sucessivas com o mesmo 

nome, entre dois "dós", por exemplo. O quociente entre as freqüências de tais notas é 

sempre 2). A freqüência da cor violeta, última vista, é o dobro da do vermelho, a primeira 

cor vista. Dessa forma, uma "música" com cores só poderá se ater a esse intervalo, de uma 

oitava. Já no som, a última freqüência percebida é cerca de 1000 vezes o valor da primeira, 

dando uma extensão de cerca de 10 oitavas. Os instrumentos musicais abrangem uma faixa 
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de 7 oitavas, aproximadamente de 32 Hz a 4200 Hz. É nessa faixa que distinguimos bem a 

harmonia entre os sons musicais mais puros e onde se desenvolvem todas as obras 

musicais conhecidas.” (CASTRO, 1999) 

 

A primeira relação pesquisada cientificamente entre o som e a luz foi a instância 

cromática. Um vez que as cores são freqüências de espectro eletromagnéticos e o som 

freqüências mecânicas, mesmo sem que soubessem de suas distintas naturezas, a inter-

relação entre ambos pela questão vibratória foi amplamente discutida. Muito pode ser 

atribuído a um conhecimento antigo que associava essas instâncias vibratórias em rituais 

de sacerdócio em diversas religiões, sempre acompanhados de determinada indumentária 

com cores específicas, além de mantras e incenso.  

 

Isaac Newton, foi, naturalmente, seu precursor cientifico. Uma vez descoberto a 

composição da luz branca através de um prisma, imaginou que a luz era construída por 

uma torrente de partículas, conforme figura 12, e que e sua transmissão se dava por ondas, 

daí o movimento vibratório, freqüência e comprimento de onda. A semelhança com as 

ondas mecânicas do som neste aspecto é imediata, quando observou 7 cores na 

decomposição da luz em referencia direta as 7 notas da escala diatônica.  

 

 

Prisma

Luz branca

Vermelho
Laranja
Amarelo
Verde
Azul
Azul Anil
Violeta

 
 

Fig. 12 – Decomposição da luz, em sete cores, segundo Newton. 

 

 

Foi o primeiro a colocar comparativamente o som e a cor lado a lado, presumindo que cada 

cor correspondia a uma nota. Desta maneira produziu dois discos: um, famoso nas 
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experiências escolares, contém as 7 cores do espectro visível, que, ao ser girado, tem como 

resultado o branco, e outro, em que as cores são associadas às notas, conforme figura 13. 

  

 

Mi Fá

Sol

Si

Dó

Ré

Ve
rm

el
ho

Laranja
Amarelo

Verde

Azul

Violeta

Anil

Lá

 
Fig. 13 - Disco de cores e notas de Newton 

 

 

Entretanto, o cientista alemão Hermann von Helmholtz, já em 1910 havia publicado um 

estudo sobre a propagação de ondas sonoras descrevendo suas equações segundo a teoria 

dos harmônicos. Essa obra, On The Sensations Of Tone (1954), uma das mais completas 

sobre a natureza do som, explicava a consonância e dissonância, bem como o 

comportamento dos timbres, pelos eventos harmônicos de cada som. Fascinado pela idéia 

da correspondência entre cor e som, estudou a teoria tricromática de Thomas Young e 

estabeleceu a primeira escala de correspondência baseado nas freqüências numéricas de 

cada suporte. Mas, sabendo das diferenças entre a posição do sentido visual e do sentido 

auditivo numa escala contínua de freqüências, conforme. figura 14. 

 

 

Lá Si Dó Ré Mi Fá Sol

Lá# Dó# Ré# Fá# Sol#

 
 

Figura 14: Correspondência de sons e cores segundo Helmholtz 
(fonte: Muller & Rudolph) 
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3. COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

 

 

A partir dos estudos de Helmholtz, iniciaremos o processo onde um repertório de um 

determinado compositor será analisado e decodificado, isto é, transformar as notas 

musicais das composições em cores. 

É importante ressaltar que utilizaremos este estudo como referência no processo de 

utilização das cores, pois o mesmo não é claro quanto a depuração exata de cada cor 

pigmento apresentado aqui. 

Apresentaremos também a metodologia específica que utilizaremos neste processo de 

decodificação, com o propósito de obtermos uma palheta de cores e utiliza-la no projeto 

gráfico de um CD de música. 

 

De cada composição selecionada analisamos apenas as notas contidas na clave de sol, que 

neste caso específico contém as melodias. Consideramos as notas acidentadas, ligaduras e 

pausas. Não foram considerados, nesta análise, os valores das notas e respectivas pausas.  

O repertório analisado foi todo composto para piano que contem 7 oitavas, em música, 

uma oitava é o intervalo entre uma nota musical e outra com a metade ou o dobro de sua 

freqüência. 

Nosso ponto de referencia é a nota dó, denominada de dó central, que fica mais ou menos 

no meio do teclado do piano, veja figura 15.  Abaixo dele existem 3 oitavas que emitem, 

sucessivamente, sons mais graves e acima dele, 4 oitavas que emitem, sucessivamente, 

sons mais agudos. Na partitura este dó central se localiza na clave de sol, na primeira linha 

suplementar inferior.  

 

Para identificarmos a posição das notas em relação as oitavas, utilizaremos a medição 

existente em teoria musical chamado índice acústico, que Bohumil chama de escala geral 

em seu livro de Teoria da Música. (MÉD, Bohumil)  

Índice acústico são todos os noventa e sete sons musicais (oito oitavas) que o ouvido 

humano pode identificar, por isso, baseado nestes estudos, identificamos as oitavas em um 

teclado de piano, conforme a figura 15. 

 

No centro da representação gráfica, Fig. 15, temos a representação associativa de 

Helmholtz, que norteia este experimento. Trataremos as oitavas cujas não são previstas por 
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Helmholtz da seguinte forma: Considerado que sons mais graves possuem menos 

vibrações do que sons mais agudos, nas oitavas 4, 5 e 6, retiramos 25%, 50% e 75% de 

brilho respectivamente. O mesmo ocorreu com as oitavas 2, 1 e -1, acrescentamos 25%, 

50% e 75% de brilho respectivamente, conforme figura 15.  

As notas musicais no índice acústico são representadas da seguinte forma: por exemplo na 

oitava3, Dó3, Ré3, Mi3, Fá3, Sol3, Lá3 e Si3. 

 

 

 
Fig. 15 – Representação gráfica de um teclado de piano, com exceção das ultimas cinco 
teclas. As cores foram geradas a partir da pesquisa de Helmholtz. Posicionamento das 

oitavas segundo índice acústico.  
 

 

A pausa em música significa o interromper do som, em cor-luz quando interrompemos sua 

fonte obtemos a escuridão e em cor-pigmento irá depender a superfície impressa, no caso o 

branco do papel. As pausas também serão contabilizadas e representará a cor branca, que 

significa em um processo de impressão, a interrupção da aplicação de pigmentos na 

superfície. 

 

O processo de decodificação se dá ao contabilizar todas as notas e pausas que compõem a 

melodia de cada composição. Cada nota ou pausa somará mais 1 quando elas se repetirem 

ao longo da pauta. Ao final teremos um total de notas e pausa que compuseram a melodia e 

esse número indicará quantas vezes elas foram utilizadas. As duas figuras musicais (pausa 

ou notas) que obtiveram os números maiores serão transformadas em cores segundo os 

estudos associativos de som e cor. Também foram considerados os sinais que indicam a 

repetição dos trechos musicais, conforme previsto pelo compositor.  

A palheta cromática é constituída através das cores encontradas.  
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3.1. Escolha do repertório 

 

 

Talvez fosse esta a tarefa mais difícil deste trabalho, diante de um mar de compositores 

admiráveis pela suas obras e importantes na história da música, poderíamos cometer 

alguma injustiça uma vez que este mesmo mar banha todos os continentes. Mas a nossa 

nacionalidade delimitará este processo de seleção, o mar que banha o Brasil e inunda 

nossos compositores de inspiração e talento, nos conduz a escolha pela música brasileira.  

 

A intimidade com a história de nossa música nos direciona a uma importante personalidade 

neste meio. O repertório analisado será da compositora carioca Chiquinha Gonzaga. 

 

 

3.1.1. Maestrina Chiquinha Gonzaga 

 

 

Francisca Edwiges Neves Gonzaga, nasceu em berço esplendido no Rio de Janeiro, em 

1847, sob os olhares de uma sociedade machista e patriarcal. Estudou escrita, leitura, 

cálculo, francês, história, geografia, catecismo e latim. A música lhe foi ministrada por um 

maestro. Chiquinha, como era carinhosamente chamada, foi criada para ser uma sinhazinha 

e freqüentar os salões mais importantes do império. Como de praxe, foi seu pai quem 

determinou quando e com quem iria se casar, e assim aconteceu aos seus 16 anos de idade.  

 

Definitivamente o casamento não foi o forte de Chiquinha, a música sim. Logo se separou 

do marido, que não gostava de música, e teve que encarar todas as dificuldades e 

preconceitos que uma mulher pudera sofrer em pleno século XIX para sobreviver. Para 

isso, começou a dar aulas de piano em sua casa, a compor e a vender suas partituras nas 

ruas. Certo dia, havia sonhado com uma melodia e ao acordar, ainda estava lá em seu 

pensamento, sentou-se ao piano e fez-se ouvir o seu primeiro grande sucesso. Atraente foi 

a música que apresentou ao Rio de Janeiro a compositora Chiquinha Gonzaga, em 1877, 

aos 29 anos de idade, veja figura 16. 

 

Daí em diante não parou mais de compor, conquistando cada vez mais a preferência das 

pessoas por suas composições. Seu pioneirismo incomodava muita gente, mas nada 
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impedia Chiquinha de alçar vôos mais altos. Foi a primeira mulher a musicar peças 

teatrais, função até então empregada aos homens, e igualmente quando regeu uma 

orquestra em homenagem a Carlos Gomes no Teatro Nacional do Rio de Janeiro. Nesta 

ocasião os jornais não sabiam como anunciar o acontecimento porque nunca haviam usado 

a forma feminina da palavra maestro, Chiquinha quebra mais um tabu, agora, na língua 

portuguesa, foi assim que foi adotada a nossa língua a palavra maestrina.   

 

 

 
Fig. 16 – Chiquinha Gonzaga, 1877. (DINIZ, Edinha) 

 

Mas seu temperamento forte e decidido não se refletia apenas em suas composições, 

Chiquinha participou ativamente das campanhas republicana e abolicionista, em defesa dos 

direitos humanos. Certa vez, chegou a vender algumas de suas partituras para alforriar um 

escravo.  

Chiquinha quando esteve em Portugal, onde também musicou algumas peças teatrais, se 

deparou com algumas de suas composições editadas sem sua permissão, o que a deixou 

bastante irritada. Nasce a idéia de uma instituição de defesa os diretos autorais. É fundada, 

com a ajuda de outros autores, a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais - SBAT.  

 

Chiquinha Gonzaga deixou cerca de duas mil músicas classificadas em todos os gêneros 

musicais da época, e quase uma centena de partituras para teatro. Sua importância não se 

dá tão somente por sua obra musical, mas também, pelo seu pioneirismo quanto a 

emancipação feminina no país.  
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Uma de suas grandes inspirações presentes até hoje é a música O Abre Alas, primeira 

música composta para o carnaval, em 1899.  

 

“O abre alas que eu quero passar 

Eu sou da lira não posso negar...” 

 

Chiquinha Gonzaga compõe até o os últimos anos de sua vida e silencia-se aos 87 anos, em 

28 de fevereiro, um dia antes do primeiro desfile oficial das escolas de samba do Rio de 

Janeiro, morre a maestrina. Dizem que no céu, os anjos abriram alas... (DINIZ, Edinha) 

 

 

3.1.2. Composições e critérios para seleção 

 

 

Serão analisadas cinco composições de Chiquinha Gonzaga, as mais significantes em sua 

história e que representam sua trajetória musical. Abaixo o nome da obra, o ano em que foi 

composta, o gênero musical e o critério adotado para seleção. (DINIZ, Edinha) 

 

• Atraente (1877), polca. Trata-se de seu primeiro grande sucesso, nunca uma música 

fora tão reeditada naquela época.  

• A Corte na Roça (1884), balada romântica. Esta música representa a estréia de 

Chiquinha como compositora de peças teatrais.  

• Gaúcho – Corta-Jaca (1895), tango brasileiro. Música escolhida pela primeira dana 

do país na época, Nair de Teffé, em recepção no Palácio do Catete, marcando 

oficialmente a estréia da música brasileira nos salões nobre do império. 

• Lua Branca (1911), canção. Uma das músicas mais gravadas de Chiquinha. Faz parte 

do repertório de seu maior sucesso no teatro, burleta Forrobodó. 

• Ó Abre Alas (1899), marcha carnavalesca. Primeira música composta para um cordão 

carnavalesco, no caso, o de Rosa de Ouro, que fazia seus ensaios bem próximos a 

residência de Chiquinha. Hoje, imortalizado e presente todos os anos nos carnavais do 

Brasil.  
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3.1.3. Análise da música Atraente 

 

 
Notas Oitava -1 Oitava 1 Oitava 2 Oitava 3 Oitava 4 Oitava 5 Oitava 6 

Dó     75  61  6 

Dó#     16   

Ré    4  29 9   

Ré#     12   

Mi     66 17    

Fá    20 43  23  

Fá#    8  4 18   

Sol    12 78 25    

Sol#    8 6    

Lá    18  68 10   

Lá#    38 54 4   

Si    12  23  4   

Pausa 7 

 
A nota que mais se repete nesta composição é Sol, na oitava 4, 78 vezes, e a cor 

correspondente a está nota está demonstrada na figura 17. Veja partitura anexo I.  

 
 

 
 

Fig. 17 - Resultado da decodificação da música Atraente,  
com o acréscimo de 25% de brilho 
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3.1.4. Análise da música A Corte na Roça 

 

 
Notas Oitava -1 Oitava 1 Oitava 2 Oitava 3 Oitava 4 Oitava 5 Oitava 6 

Dó    2 14 1  

Dó#     4  1  

Ré    6  49 10  

Ré#     2   

Mi    10  36  1  

Fá        

Fá#    16 24 1  

Sol    12  9   

Sol#        

Lá    4  4   

Lá#        

Si   2 28 4    

Pausa 3 

 
A nota que mais se repete nesta composição é Ré, na oitava 4, 49 vezes, e a cor 

correspondente a está nota está demonstrada na figura 18. Veja partitura anexo II. 

 
 

 
 

Fig. 18 - Resultado da decodificação da música A Corte na Roça,  
com o acréscimo de 25% de brilho 
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3.1.5. Análise da música Gaúcho 

 

 
Notas Oitava -1 Oitava 1 Oitava 2 Oitava 3 Oitava 4 Oitava 5 Oitava 6 

Dó     15 15  

Dó#    50 4  4   

Ré    66 25  30  

Ré#     8   

Mi     17 6   

Fá    66  14 6  

Fá#     2    

Sol    65 16   

Sol#     6    

Lá   96 112 45   

Lá#    20  8    

Si     6    

Pausa 65 

 
A nota que mais se repete nesta composição é lá, 112 vezes, na oitava 3, e a cor 

correspondente a está nota está demonstrada na figura 19. Veja partitura anexo III 

 
 

 
 

Fig. 19 - Resultado da decodificação da música Gaúcho 
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3.1.6. Análise da música Lua Branca 

 

 
Notas Oitava -1 Oitava 1 Oitava 2 Oitava 3 Oitava 4 Oitava 5 Oitava 6 

Dó     11   

Dó#    1 4   

Ré    9 23   

Ré#     1   

Mi    5 6   

Fá    6    

Fá#    1    

Sol   1 9    

Sol#   1     

Lá   2 27    

Lá#   2 8    

Si    1    

Pausa 10 

 
A nota que mais se repete nesta composição é lá, 27 vezes, na oitava 3, e a cor 

correspondente a está nota está demonstrada na figura 20. Veja partitura anexo VI. 

 
 

 
 

Fig. 20 - Resultado da decodificação da música Lua Branca 
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3.1.7. Análise da música O Abre Alas 

 

 
Notas Oitava -1 Oitava 1 Oitava 2 Oitava 3 Oitava 4 Oitava 5 Oitava 6 

Dó    4 4   

Dó#        

Ré    4    

Ré#    6    

Mi    6    

Fá    22    

Fá#        

Sol    12    

Sol#    20    

Lá        

Lá#    4    

Si        

Pausa 18 

 
A nota que mais se repete nesta composição é fá, 22 vezes, oitava 3, e a cor correspondente 

a está nota está demonstrada na figura 21. Veja partitura anexo V. 

 
 
 

 
 

Fig. 21 - Resultado da decodificação da música O Abre Alas 
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3.1.8. Resultado da análise das cinco composições 

 

 

O resultado obtido desta decodificação foi surpreendente devido o aparecimento, mais de 

uma vez, da cor vermelha.  

Agora é possível apresentar a palheta cromática que reúne as vibrações predominantes nas 

cinco composições analisadas. Será composta apenas das cores diferentes, demonstrada na 

figura 22.  

As cores repetidas serão aplicadas com maior ênfase no projeto gráfico.  

 

 

 
 

Fig. 22 – Palheta cromática  
 

 

3.2. Análise de capas de CD de música  

 

 

Após a revisão da biografia de Chiquinha Gonzaga iniciada em 1977, pela socióloga 

Edinha Diniz, deu-se início o renascimento e redescobrimento de sua história. A partir 

deste momento surgem os primeiros LPs dedicados exclusivamente a sua obra, conduzido 

pela concertista e pianista Clara Sverner. Em 1999, com a popularização da história de 

Chiquinha, exibida pela minissérie televisiva exibida em canal aberto, onze CDs foram 

gravados em sua homenagem, inclusive um por Clara Sverner. Veja anexo VI. 

 

 

3.2.1. Análise gráfica geral das capas de CDs  

 

 

Analisando as onze capas de CDs dedicados exclusivamente ao repertório de Chiquinha 

Gonzaga, nota-se, a aplicação de elementos gráficos referente aos movimentos artísticos da 

época em que a compositora viveu (1847-1935). 
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Outros elementos utilizados na composição visual das capas variam entre fotografias, da 

compositora, interpretes e atriz que a interpretou, pianos, e desenhos. Quanto a tipografia 

houve uma miscigenação de fontes, entre eles apresentam fontes com serifas de estilo 

clássica como a Garamond e fontes sem serifas, no estilo bold, com hastes quadradas ou 

arredondadas.  

 

O público-alvo ao qual se destinam a maioria das capas pode ser composto de pessoas que 

tenham algum conhecimento sobre a história de Chiquinha, uma vez que os elementos 

utilizados remetem diretamente à sua história e a sua época. 

 

 

3.2.2. Análise gráfica da capa do CD Chiquinha Gonzaga por Clara Sverner 

 

 

A capa desde CD revela surpreendente contexto histórico, tanto do ponto de vista do 

design, quanto da história da compositora carioca. A capa sofre pouca intervenção gráfica, 

se tratando de quantidade de elementos, foi utilizada uma litogravura e aplicado tipografia. 

A escolha do movimento da imagem escolhida é associada diretamente com o período em 

que foi composto o repertório do disco. O repertório do disco passeia entre os anos do 

movimento Art Nouveau, movimento este que acontecia na Europa por volta dos anos 

1908. Chiquinha viveu um pequeno período na Europa, exatamente na época deste 

movimento.  

A imagem é composta de duas mulheres com vestimentas de luxo, retratando uma 

feminilidade e elegância, explicita principalmente nos gestos da primeira dama. Foi obtida 

através do processo de litografia, Desta maneira cria um elo direto entre a compositora e a 

intérprete do disco, reverenciando a figura feminina.  

Esta análise foi submetida e autenticada pelo designer Muti Randolph, criador do projeto 

gráfico da capa que ressaltou ainda, a figura que foi utilizada é parte de um cartaz de 

publicidade desenvolvida aqui no Brasil, mas não se recordou da exata fonte. Veja anexo 

VI, capa nº. 1.  
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3.2.3. Análise do público-alvo 

 

 

Com a popularização da história e obra de Chiquinha Gonzaga, divulgada em 1999, através 

de uma minissérie televisiva, o interesse por sua vida e músicas cresceu muito. Hoje, seis 

anos depois da exibição da minissérie inspirada na história de Chiquinha, temos ainda um 

alto índice de procura por informação sobre a maestrina.  

 

Desde 1999, segundo site oficial da compositora, o número de visitas vem aumentando 

consideravelmente e, de acordo com as estatísticas de pessoas que solicitam informações, 

noventa por cento delas estão entre 8 a 23 anos. (SITE, www.chiquinhagonzaga.com)  
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4. DENIFIÇÃO DOS REQUISITOS 

 

 

Após a decodificação das músicas e com elas a construção uma palheta de cores, como na 

figura 22, e a análise de capas de CD de músicas dedicados exclusivamente a obra de 

Chiquinha Gonzaga, relacionamos alguns requisitos para serem aplicados no projeto 

gráfico de uma nova capa de CD de música.  

 

• As cores utilizadas na capa do CD de música serão estas encontradas a partir de um 

repertório da compositora Chiquinha Gonzaga. Conforme palheta demonstrada na 

figura 22. 

• Utilizar uma linguagem gráfica direcionada para o público jovem. 
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5. GERAÇÃO DE ALTERNATIVAS 

 

 

Ensaios gráficos foram produzidos a procura de uma nova linguagem e que, 

principalmente, atendesse aos requisitos definidos, abaixo a evolução das alternativas. 

 

Primeiro ensaio, figura 23. A idéia de utilizar uma das fotografias de Chiquinha vetorizada 

como elemento principal da composição acabou levando a proposta a cair no senso 

comum, em comparação as capas existentes.  

 

 

         
Fig. 23 – Primeiras alternativas para a capa do CD 
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Segundo ensaio, figura 24. Foi preciso escolher um título para o CD, e o título escolhido 

foi Atrahente, gravado com “h”, igualmente quando fora criada. Atrahente é um das 

músicas analisadas neste trabalho, o que norteou a escolha. A intenção nestas alternativas 

foi de proporcionar um visual onde os elementos se atraíssem, ou melhor, que fossem 

atraídos ela própria palavra Atrahente. Nota-se também a utilização das cores da palheta 

encontrada.  

 

 

             
Fig. 24 – Segundo ensaio 
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Terceiro ensaio, figura 25. Nesta etapa, resolvermos abandonar as ferramentas 

informatizadas e partir para trabalhos manuais, composições realizadas a partir de soluções 

praticas com materiais comuns como alguns tipos de papéis, tintas, colas, pinceis, 

nanquim, etc. Acreditamos, agora sim, adentrarmos ao universo mais abstrato comparando 

as soluções anteriores, o que nos interessa muito neste processo.  

 

 

     

    
Fig. 25 -  Terceiro Ensaio, alguns resultados 
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Ensaios finais, figura 26. Em busca de outras texturas, contextualização e novas 

composições foram inseridos objetivos e elementos às novas alternativas.  

 

 

      

    

       
Fig. 26 – Últimos ensaios para geração de alternativas 

 

 

Alternativa aprovada, figura 27. Todo o processo de escolha e aprovação da alternativa 

definitiva para o projeto gráfico deste trabalho, foi supervisionado pelo professor 

orientador. Para atender plenamente a proposta e requisitos, a imagem aprovada sofreu 

alguns ajustes visuais mantendo seu desenho original.  
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Composta de grafismos feitos a caneta de pena sobre os pentagramas, nos remete ao 

universo da compositora Chiquinha Gonzaga. A caligrafia aflita revela a personalidade 

forte e determinada da compositora. O pentagrama nos remete diretamente a música, 

cenário onde construiu sua vida com lutas e sucesso, amores e desamores, enfrentou 

preconceitos por ser mulher e independente. Forte como uma pérola e delicada como sua 

cor, o colar representa a feminilidade e garra de Chiquinha Gonzaga.  

A tipografia utilizada, semi-serifada, faz o elo entre o universo da compositora e o mundo 

contemporâneo. 

As cores aplicadas são exatamente as cores encontradas nas composições de Chiquinha, 

inclusive nas mesmas proporções em que apresentaram, como por exemplo: o vermelho 

predominante.  

Todos estes elementos foram diagramados sobre um papel amassado, de forma a estarem 

nitidamente visíveis quando, propositalmente, não acompanham as ondulações do papel. 

Muitas vezes tivera suas partituras rasgadas em protesto a seu talento e sucesso, Chiquinha 

se sobrepôs a tudo isso. 

 

 

 
Fig. 27 – Imagem final da capa do CD 
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6. CONCLUSÃO 

 

 

É bem verdade que o principal assunto abordado aqui, mesmo que superficialmente, há 

tempos interessa ao homem. A relação entre cor e música sempre despertará desejos, seja 

ela aplicada no mundo musical influenciada pelas cores ou nos pinceis de um artista que 

cria ao som de uma música.  

 

O objeto foi alcançado, a proposta de se obter uma palheta de cores extraída de cinco 

composições de Chiquinha Gonzaga e aplicá-la em um projeto gráfico para cada de um CD 

de música foi concluído.  

Talvez seja este uma forma de continuar alimentando o instinto humano de investigar o 

misterioso universo que une elementos de uma mesa arte, a inspiração, a mesma inspiração 

que toma os pensamentos de um compositor no momento de sua criação é a mesma que 

guia o designer no processo conceptível.  

 

Seguimos por um caminho estreito dentre incalculáveis possibilidades para este trabalho, 

pode ser que tenhamos acertado ao definir cores as inspirações de Chiquinha Gonzaga em 

relação a parte de sua obra, ou, passamos longe diante tantos caminhos.  

O importante foi o processo como um todo, pois conseguimos dar mais um passo rumo a 

este maravilhoso universo música e cor. 
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Anexo I 
 

Cópia da partitura Atraente, composta em 1877, por Chiquinha Gonzaga. (DINIZ, Edinha) 

- parte 1. 
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Cópia da partitura Atraente, composta em 1877, por Chiquinha Gonzaga. (DINIZ, Edinha) 

- parte 2 
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Anexo II 
 

Cópia da partitura A Corte na Roça, composição de 1884, por Chiquinha Gonzaga. 

(DINIZ, Edinha) 

- parte 1. 
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Cópia da partitura A Corte na Roça, composição de 1884, por Chiquinha Gonzaga. 

(DINIZ, Edinha) 

- parte 2. 
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Anexo III 
 

Cópia da partitura Corta-Jaca, composta em 1895, por Chiquinha Gonzaga.  (DINIZ, 

Edinha) 
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Anexo IV 
 

Cópia da partitura Lua Branca, composta em 1911, por Chiquinha Gonzaga. (DINIZ, 

Edinha) 

- parte 1. 
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Cópia da partitura Lua Branca, composta em 1911, por Chiquinha Gonzaga. (DINIZ, 

Edinha) 

- parte 2. 
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Anexo V 

 
Cópia da partitura Ó Abre Alas, composta em 1899, por Chiquinha Gonzaga. (DINIZ, 

Edinha) 
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Anexo VI 
 
Onze capas de CDs de música contendo exclusivamente composições de Chiquinha 

Gonzaga. 

 
 

   
Capa nº1 

 
Capa nº2 Capa nº3 

   
Capa nº4 

 
Capa nº5 Capa nº6 

   
Capa nº7 

 
Capa nº8 Capa nº9 

  

 

Capa nº10 Capa nº11  




