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Teoria da COR 



Premissas Históricas da Cor 



 

 
Cinco importantes autores: 
 

Alberti 
Leonardo da Vinci 
Newton 
Goethe 
Chevreul 



 

 
 
 
Leon Battista Alberti  
Itália (1404 / 1472) 
 
 
 

Humanista, teatrólogo, poeta, 
matemático, musicólogo, 
escultor, pintor e arquiteto; 

Igreja de Santa Maria Novella ( Firenzi - Itália ) detalhe da parte superior da fachada, projetada por Alberti 
completada em 1470, incrustada em mármore preto e branco  



 

 
 
 
Leon Battista Alberti (1404 / 1472) 
 
 
 

Renascentista 
 
Mais importante obra  
De pictura (1435-1436) 
Livro de um pintor,  
escrito para pintores; 
 
Usado como referência  
à investigação de grandes 
pintores, como Leonardo; 



 

De pictura  
3 partes: 
 
1. Geometria e 
estudo de 
iluminação na 
pintura 
2. Aspectos básicos 
do pintar 
3. O pintor 



 

 
Alberti e o azul 
 



 

 
Alberti e o azul 
 

A cor do ar é azul.  



 

•  Comparava as 4 cores essenciais com a 
teoria dos 4 elementos 

•  Cores primárias = cores puras ou 
verdadeiras  

 
Alberti - cores primárias 
 



 

fogo (vermelho),  
ar (azul),  
água (verde), 
Terra ( cinza )  
 

 
Alberti - cores primárias 
 



 

 
Alberti - cores primárias 
 

•  Entendia que o estudo da cor abrangia vários 
campos do saber e falava como pintor. 

•  Da mistura de cores nascem infinitas outras 
cores, mas apenas 4 são puras. 



 

•  Preto e branco dão volume e 
relevo as coisas pintadas 

•  Preto é a escuridão 
•  Branco é a luz 

 
Alberti e suas 4 cores primárias 
 



 
 
Leonardo da Vinci  
Itália ( 1452 / 1519 ) 
Renascentista 
 
 



 
 
Leonardo da Vinci ( 1452 / 1519 ) 
 
Cresceu em meio a uma formação cultural e 
artística influenciada por Leon Battista Alberti  
 
  



 
Leonardo da Vinci  
( 1452 / 1519 ) 
  

•  Dominava amplas 
áreas do 
conhecimento,  

•  Principal figura do 
Renascimento – 
Mona Lisa e A Ceia 



 
Leonardo da Vinci  
( 1452 / 1519 ) 
  

•  Seus estudos sobre a cor reunem 
um conjunto de informações que 
deram início a formação da atual 
Teoria da Cor . 

•  Suas formulações teóricas esparsas 
foram reunidas em livro após sua 
morte: Tratado da Pintura e da 
Paisagem – Sombra e Luz 

[ CARREIRA, Eduardo. Os Escritos de Leonardo da 
Vinci sobre a Arte da Pintura, 2000 ] 



 
 { O branco é o composto  

de todas as cores } 
 Leonardo da Vinci 

 

Composição da 
luz branca 
  
“O branco é o resultado 
da soma de outras cores, 
a potência receptiva de 
toda cor” – Leonardo 
descobria que a soma de 
duas cores que se 
complementam produz o 
branco – base de toda 
teoria cromática dos 
tempos modernos. " 



•  Relatividade da aparência da cor  

•  Começou o estudo sobre contraste 
simultâneo das cores – ação das cores umas 
sobre as outras 

•  Contraste entre claro e escuro  
 
A Essência da beleza do colorido 
Leonardo da Vinci  
 
  



 
 
As Cores Simples de Leonardo da Vinci  
 
  

Branco, amarelo,verde, azul, vermelho e preto 



Leonardo da Vinci e o Azul 

A cor do ar é azul.  



Leonardo da Vinci e o Azul 

A cor do ar é azul. 
 
A cor do ar é azul, sendo mais ou menos 
escurecido quanto mais ou menos 
esteja carregado de umidade. 
 
 
  



Leonardo da Vinci e o Azul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perspectiva Áerea: torna sensível a 
distância dos objetos entre si no ar, através 
da diferença da quantidade de azul. 



Quanto mais longe está 
um objeto mais 
carregado de azul ele 
deve ser representado. 

Leonardo da Vinci e o Azul 



Leonardo da Vinci e o Azul 

A “perspectiva aérea” 
complementa a 
“perspectiva linear”. 



Leonardo da Vinci e o Azul 

A “perspectiva aérea” 
complementa a 
“perspectiva linear”. 



Leonardo da Vinci e o Azul 
“O primeiro edifício além do muro será de cor natural, o 
segundo estará ligeiramente alinhado e com uma coloração 
azulada; o terceiro ainda mais distante estará mais azulado. Se 
desejar que o outro pareça ainda mais distante, procure que 
tenha cinco graus a mais de tom azulado e, por esta regra, os 
edifícios sobre o mesmo plano parecerão iguais em tamanho, 
e no entanto se notará perfeitamente a distância entre 
eles.” (Pedrosa, 1944 ) 



“A Virgem e o 
Menino com 
Santa Ana” 

Da Vinci, 
Leonardo. 



Isaac Newton e a Cor Luz 
(1642 / 1727) 



Isaac Newton e a Cor Luz 

•  1665 – Newton estuda os 
fenômenos luminosos,com base 
na luz solar; 

•  “Óptica – ou um Tratado sobre 
a reflexão, a Refração e as 
Cores da Luz”, publicado em 
1704 – essência da Óptica 
Física; 



Isaac Newton e a Cor Luz 

Decomposição da luz branca pelo prisma –a 
separação espacial das cores simples é obtida 
graças ao grau diferente de refração de cada 
cor revelado ao atravessar os corpos 
transparentes. 



Isaac Newton e as cores primárias 

Vermelho, laranja, 
amarelo, verde, ciano,  
azul violetado e magenta. 
 
Mais tarde Newton reduziu as sete 
cores a seis, sendo três primárias e 
três secundárias. 
Como se referia a cores-luz,  
as primárias são:  
vermelho (R), verde (G)  
e azul-violetado (B). 



Isaac Newton e o azul violetado 

•  Raio de luz azul 
violetado, assim como o 
vermelho e o verde não 
pode ser dividido. Por 
isto é considerado cor 
primária. 



Isaac Newton e o Círculo Cromático 

As cores são colocadas em 
um disco, na sequência das 
cores espectrais, sendo 
cada uma proporcional à 
sua área no espectro. 
Segundo Newton (1979), 
girando-se o disco de 50 a 
80 rotações por minuto, tem-
se uma redução visual para 
as três cores primárias e 
girando o disco a mais de 80 
rotações por minuto, tem-se 
o branco. 



Isaac Newton (1642 / 1727) 

Descoberta do mecanismo de coloração dos corpos através 
da absorção e reflexão dos raios luminosos determinadas 
por certas propriedades, que chamou de “cores 
permanentes dos corpos naturais”; 



Johann Wolfgang von Goethe  
Alemão (1749/1832) 



Johann Wolfgang von Goethe (1749/1832) 

•  Acreditava na luz como sendo o ser mais 
simples, indivisível e homogêneo conhecido. A 
Cor depende da luz. 

•  O pintor tem um olhar privilegiado. 

•  A cor não faz sentido sem o olhar do homem. 

 
 



Johann Wolfgang von Goethe (1749/1832) 

Livro - Doutrina das Cores 

Defende o idealismo 
alemão e discorda da 
ótica mecanicista de 
Newton. 
 
A Doutrina das Cores 
mostra que a cor também 
existe enquanto fenômeno 
que escapa à física; 
 



Johann Wolfgang von Goethe (1749/1832) 

Define três formas de manifestação do 
fenômeno cromático:  
 
•  as cores fisiológicas - pertencem aos olhos 
•  as cores físicas - origem se deve a certos meios 

incolores transparentes, turvos, translúcidos ou 
completamente opacos, refletidas no olho;  

•  as cores químicas - são aquelas estimuladas em 
certos corpos, sendo mais ou menos fixas e podendo se 
intensificar, extrair e transmitir a outros corpos, 



Goethe e as cores básicas 

•  O Azul  e o amarelo,  
•  O verde e o púrpura 
 se complementam 



Goethe e as cores básicas 

“Indicam possiblidades de combinações 
entre as cores básicas, formando as cores 
intermediárias” 
(SILVEIRA, 2011) 



Goethe e as cores básicas 

Círculo cromático de Goethe: cada cor está 
diametralmente oposta à sua complementar. 



Goethe ressalta o “carácter das cores” 
e seus efeitos na alma, destaca a importância da 
psicologia das cores. 
 



Goethe e o azul 

•  Uma superfície azul parece 
recuar diante de nós. 

•  O azul nos dá uma sensação 
de frio assim como nos faz 
lembrar a sombra 

•  Quartos revestidos com papel  
azul nos parecem amplos, 
embora vazios e frios 

•  O Vidro azul mostra o objeto 
em uma luz triste. 



 
Michel-Eugène Chevreul  
França (1786 /1889) 
 



 
Michel-Eugène Chevreul  
França (1786 /1889) 
 

Químico e professor 
de química, além de 
diretor de uma 
tinturaria para 
tapeçaria. 
 
Base sistemática 
para a visualidade 
das cores  
 
 
 
 



 
Michel-Eugène Chevreul  
 
•  Mostruário com milhares de nuances de cores 

em fios de lã; 
•  O mais detalhado catálogo de cores 

conhecido, com mais de 20.000 tons 
classificados teoricamente; 



 
Disco de cor de Michel-Eugène Chevreul  
 

Chevreul criou um círculo 
com 72 cores, construídas 
partindo de três cores 
primárias – vermelha, 
amarela e azul – e três 
cores secundárias – 
laranja, verde e violeta 
e acrescentou diferentes 
níveis de brilho.  



 
Michel-Eugène Chevreul e o azul 
 



 
Michel-Eugène Chevreul  
 

Escreveu o livro  
A Lei do Contraste Simultâneo de Cores. (1839) 

O quadrado cinza escuro e o quadrado verde possuem a mesma 
luminosidade. Os dois quadrados cinzas centrais são exatamente 
iguais. No entanto, o quadrado que está dentro do quadrado 
verde está avermelhado.  



O QUE APRENDEMOS COM A HISTÓRIA 
DA TEORIA DA COR? 
 
O QUE APRENDEMOS COM ESSES 
AUTORES? 



Leonardo da Vinci  
Influenciou toda a construção simbólica 
do azul. 

Considere manipular a sensação de “longe” ou 
“perto” em projetos, com mais ou menos azul. 
Considere também tentar explicar a sua 
escolha e a colocação da cor em projetos. 



Leonardo da Vinci  
foi um dos primeiros a nos contar sobre 
quais seriam as cores primárias. 

Considere essas cores como perceptivamente 
fortes, tendo claro que quando utilizadas em 
qualquer projeto, vão “roubar” a atenção em 
relação a todas as outras, culturalmente, 
historicamente. 



Isaac Newton  
nos brindou com a força da cor-luz. 

Considere esta informação em projetos para 
Websites ou para Ambientes Interiores, isto é, 
a cor-luz de um Website tem mais força em 
“atrapalhar” a leitura por exemplo, ou para 
“chamar a atenção”, do que um cartaz. Em 
um ambiente, nenhuma cor colocada nas 
paredes tem mais força perceptiva e simbólica 
do que a luz que a vai iluminar. 



Isaac Newton  
e as “sete” cores. 

Considere a escolha do número de cores, para 
a sua paleta em um projeto, sempre abaixo de 
sete cores saturadas. 



Goethe 
a cor só tem sentido quando 
um ser humano, dentro de sua cultura, a 
percebe. 

Considere os hábitos da pessoa que 
vai viver no ambiente que está projetando 
como sinais de sua mediação perceptiva 
particular, por exemplo, 
considere as roupas que a pessoa está 
utilizando como uma comunicação de seu 
modo de interação com a cultura material que 
a rodeia. 



Michel-Eugène Chevreul 
percebeu a complexidade da percepção 
do universo colorido 

Considere que as cores se influenciam 
mutuamente e pense na relação que existe 
entre elas. Uma cor isolada não é possível 
perceptivamente. 



Trabalho Prático 

Desenhar contornos de montanhas e 
pintar os espaços, de baixo para cima, 
sendo a mais distante mais ciano.   
Acrescentar o ciano ao magenta de 
maneira crescente. 



Datas 

01/12 Entrega “Longe e perto” -  começo da aula. 
 
08/12 Entrega Notas Parcial 1 - Pasta 
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