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Teoria da COR 



Percepção da cor 



 

 
Aspectos FÍSICOS e FISIOLÓGICOS 
 

A cor depende de dois elementos:  
A LUZ (estímulo),  
O OLHO (aparelho receptor),  
que decifra o fluxo luminoso, decompondo-o ou alterando-o  
através da função seletora da retina.  



 

 
Percepção 
 

Perceber a cor depende 
primeiramente de se ter sensações.  
As sensações, por sua vez,  
são resultados de sintetizações 
fisiológicas a partir dos estímulos.  



 

 
Aspectos Culturais e Psicológicos 
 

DEPOIS DA RETINA, o fluxo luminoso 
encontra a CULTURA onde estamos 
inseridos e isso  nos ensina a “ver”, a 
“perceber” a cor.  



 
 

 

 
Percepção 
 

Nível Individual  ( história pessoal ) 



 
 

 

 
Percepção 
 

Nível Coletivo ( cultura, sociedade )  



 
Percepção 
 

 
Percepção 
 

Para perceber a cor,  
percorremos três etapas:  



 
 
 
 

Luz 

 
 
 
 

Olho 

 
 
 
 

Cultura 

 
Percepção 
 

 
Percepção 
 



 
Percepção 
 

Aquilo que provoca os sentidos  
{ visão, audição, olfato,  
paladar e tato }  
 



 
Percepção 
 

O “sentir” no corpo humano 
{ Cores - Sons - Sensações táteis  
(frio, calor) -  Odores }  



 
Percepção 
 

 A soma com elementos simbólicos. 
{ Objetos coloridos - Espaço  
Significados – Cultura }  



Luz Olho Cultura 

 
Percepção 
 

vermelho= 
Síntese da luz 

branca 

vermelho= 
Reconhecimento 

da retina e 
codificação para o 

cérebro 

vermelho= 
Resultado da 

síntese simbólica. 
(perigo, crime, 

alegria)  



 
Percepção 
 

Para aplicar a cor em projetos, devemos 
considerar as três fases da percepção ao 
mesmo tempo (englobando aspectos 
individuais e coletivos).  
 



Aspectos Físicos da Cor 
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Percepção 
 

COR-LUZ  
COR-PIGMENTO  
 



 Cor luz 
 
é a radiação luminosa visível que tem como síntese  
ADITIVA a luz branca. Melhor exemplo: luz solar, que reúne de  
forma equilibrada todos os matizes existentes na natureza.  
 



 Cor luz 
 
As que provém de uma fonte luminosa direta. 
Luz do sol, da vela, de uma lâmpada, luzes produzidas por aparelhos 
eletronicos. 
 



 Cor luz -  tríade primária (RGB) 
Vermelho – verde – azul 
Síntese aditiva produz o branco 



 Cor pigmento 
Substância material que, absorve, refrata e/ou reflete 
os raios luminosos componentes  da luz que se 
difunde sobre ela. Síntese SUBTRATIVA: preto. 



 Cor pigmento opacas 

É o círculo cromático mais forte 
simbolicamente. 



 Cor pigmento opacas -  triade primária 

VERMELHO, AZUL e AMARELO 
Em síntese subtrativa produz o preto (cinza neutro) 
 



  

 Cores secundárias Opacas 
Produzidas pela mistura de duas cores primárias 
Azul + Amarelo = Verde 
Amarelo + Vermelho = Laranja 
Vermelho + Azul = Roxo 
 
 
 



 Cor pigmento transparentes 
 
Resultado é mais próximo da realidade esperada. 
Utilizado nas pinturas, películas fotográficas e 
processos de impressão gráfica. 



 Cor pigmento transparentes  
 tríade primária 

 
 CIANO, MAGENTA e AMARELO 
Em síntese subtrativa produz o preto (cinza neutro). 
 
 



 Cores secundárias - transparentes 
 
 

  

Produzidas pela mistura de duas cores primárias 
Cian + Amarelo = Verde 
Amarelo + Magenta = Vermelho 
Magenta + Ciano= Azul 
 
 
 



Trabalho Prático 

Fazer os três círculos de cores primárias,  
( cor- luz, cor pigmentos opaca e 
transparente) pintando com guache em 
papel A4, conforme modelo. 



Entrega de trabalhos 

As notas serão agrupadas em 3 notas: 
2 parciais / entregas de trabalhos + uma prova 
 
Os trabalhos deverão ser executados, em sua maioria, em 
sala de aula, vistado pela professora. Trabalhos vistados com 
atraso terão desconto de 1 ponto. 
 
Ao final de uma etapa o aluno deve entregar todos os 
trabalhos agrupados em um envelope A3.  
 
A entrega parcial com atraso de uma semana terá desconto 
de 2 pontos, com duas semanas 3 pontos. Com mais de uma 
semana é considerada metade da nota. 



Datas 

20/10/14   Material para exercício prático:  
lápis de cor e guache. 
 
03/11/14   Entrega do Trabalho 1 – Tríades Primárias. 
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