
 









  

Este livro nasceu da vontade de melhorar o Ensino de Arte das 

escolas brasileiras. Incentivar o estudo das cores, apresentando noções 

teóricas e práticas de forma didática e divertida, com exercícios 

experimentais interessantes, que os alunos possam desenvolver em sala de 

aula ou em outros ambientes. Está voltado principalmente para o aluno 

do nono ano do ensino fundamental, podendo ser utilizado em outros 

anos, porém adaptando a linguagem. 
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A cor provavelmente é o elemento mais importante do 

nosso mundo, sem elas e suas variações nunca seria possível 

interpretarmos o mundo visível.  Para tal interpretação 

precisamos de um mecanismo, que no caso dos seres humanos 

são os olhos. Com eles interpretamos as formas, cores e 

volumes. Podemos apreciar a natureza, as artes, a arquitetura 

entre outras criações humanas. Conseguimos enxergar muitos 

acontecimentos a olho nu, para outros necessitamos de 

instrumentos adjacentes. 

Com as cores aprendemos a identificar “milhões” de 

significados, não tocar nos animais que apresentam cores vivas 

e perigosas, ultrapassar o sinal de trânsito apenas quando 

estiver verde e ficarmos alertas quando o amarelo aparecer, não 

comer frutas verdes, pois não estarão maduras. Sabemos 

também que algumas cores nos incitam fome, outras calma e 

umas empolgação. Em algumas culturas as cores significam 

estado de espírito, como em um trecho dos Beatles: [...] baby's in 

black and I'm feelin' blue [...], em que a cor azul significa estar triste.  

Também é de nosso conhecimento que uma cor não tem 

apenas um significado. Se perguntarmos a uma criança o que o 

vermelho significa provavelmente nos dirá: amor. Na bandeira 

da união soviética significa o sangue da martirização da classe 

operária, na francesa é a fraternidade. 
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 Não vemos a cor, nós a sentimos e ela nos causa diversas 

sensações. Ela é uma ferramenta necessária em todas as 

criações visuais: design, moda, arquitetura, arte. Por sua 

multiplicidade permite infinitas possibilidades de ser 

trabalhadas, combinadas, misturadas, harmonizadas e/ou 

superpostas umas as outras. Causam-nos diversos sentimentos 

que se bem utilizados, abrem uma grande oportunidade de 

representação. 

Durante séculos as cores causaram deslumbramento e 

curiosidade. É graças aos teóricos que dedicaram anos de suas 

vidas à pesquisa das cores que temos hoje a explicação de como 

elas são sentidas e interpretadas em diversos âmbitos. Muitos 

teóricos ofereceram aos estudantes o seu ensino em escolas 

como a Bauhaus e por causa deles evoluímos em muitos 

sentidos nas representações visuais e descobrimentos 

psicológicos. 

Estudaremos aqui como as cores se comportam, são 

visualizadas, suas harmonias e algumas noções teóricas 

importantes para seu entendimento e manipulação. 

No primeiro capítulo veremos um pouco da fisiologia 

do olho humano e a física da visão. 

No segundo capítulo estudaremos as classificações 

cromáticas, como olho se comporta, a construção do circulo 

cromático de Itten e sua temperatura. 

No terceiro capítulo veremos a dimensão das cores: 

Intensidade, Valor, Gama e Matiz.  

No quarto capítulo a harmonia das cores e sua 

aplicação.  

No quinto capítulo observaremos a ilusão de óptica e 

como é usada por alguns artistas. 
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ão os olhos um dos órgãos mais importantes do 

corpo humano, com eles vemos o mundo, sentimos 

tudo a nossa volta e sem eles talvez o mundo fosse mais triste. 

Não poderíamos apreciar as obras de arte, arquitetura e a mais 

importante de todas: a natureza.  

O olho humano é constituído por diversas estruturas e 

músculos. Na parte anterior temos a córnea que será a primeira 

porção por onde entrará a luz. A córnea é um tecido 

transparente que recobre a íris e são nela feitas as modificações 

refrativas para a correção de miopia e astigmatismo. A íris é a 

porção colorida dos olhos onde se encontra a pupila, um 

orifício por onde passará a luz até a chegada à retina. O 

cristalino é a lente natural dos olhos e posiciona-se atrás da 

íris, na parte posterior se localiza a retina onde se situam os 

bastonetes e cones, células responsáveis pela interpretação da 

S 

    “A côr, muito além de um fenômeno visual, é 
estado de ser, e é a própria imagem.”(SIC) 

Carlos Drummond de Andrade 

1 
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O primeiro decifrará 

as ondas longas, nos 

dando a sensação de 

vermelho. 

 

luz. Ainda na retina temos o nervo óptico que conduzirá as 

informações ao cérebro através de impulsos nervosos. Dentro 

dos cones existem três tipos de pigmentos sensíveis à luz – os 

fotopigmentos.  

 

 

 

 

 
 

Figura 1- Fotopigmentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.2 - A síntese feita entre esses três fotopigmentos processa a captação e 

transmissão de todas as cores para o cérebro. 

O Segundo decifrará   

as ondas médias dando 

a sensação de verde. 

O terceiro decifrará as 

ondas curtas dando a 

sensação de azul. 
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A física irá explicar como se dá a interpretação da cor 

através da luz. A óptica explica que a luz atravessa a pupila 

através do cristalino, atingindo os cones presentes na retina, 

sendo por eles decompostas em três grupos de comprimento de 

onda que caracterizam as cores-luz: vermelho, verde e azul-

violetado também chamado índigo. 

O resultado dessa decomposição e de suas infinitas 

possibilidades de misturas é enviado pelo nervo óptico e vias 

ópticas ao córtex occiptal, parte posterior do cérebro onde se 

processa a sensação cromática. 

 

 
Figura 2 

 

O estímulo obtido pela luz direta quando reflete a cor 

chamasse matiz e a sensação chamasse cor, tema que será 

abordado no capitulo 3. 
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Figura 3 

 

Os bastonetes são células insensíveis à cor e são 

responsáveis pela imagem preta e branca. A íris que controlará 

a entrada de luz, esta passa pela pupila para ser projetada na 

retina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 4 – Pupila normal e dilatada. 
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DIFERENÇA DE PERCEPÇÃO 

 

O daltonismo foi descoberto e classificado a partir dos 

estudos do químico, físico, biologista e naturalista inglês John 

Dalton1, que também era portador dessa deficiência de 

percepção das cores. A principal característica desta disfunção 

é a incapacidade de diferenciar todas ou algumas cores, nos 

casos mais comuns a maior dificuldade está em distinguir a cor 

verde do vermelho. Tais diferenças daltônicas são classificadas 

em três grupos: 

 O tricromatismo anormal é um desvio na curva espectral, 

sobretudo na parte referente às cores quentes (vermelho e 

                                                           
1  John Dalton (1766 – 1844). A denominação da deficiência foi uma 
homenagem ao seu descobridor. 

11 
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laranja) o que leva a troca destas cores por suas 

complementares. 

 O dicromatismo é a visão em duas cores, o olho tende a 

ver tudo em amarelo e azul. As cores quentes são vistas 

como se fossem o amarelo, as cores mais frias como o ciano 

e alguns violetas são percebidas como cinzas. O azul é 

visto de forma semelhante à visão normal. 

 

 A acromatopsia leva o indivíduo a enxergar tudo em 

apenas preto ou branco. Os cones presentes na retina não 

interpretam nenhuma cor. 

 

 

A disfunção genética está ligada diretamente ao 

cromossomo X, ocorrendo com maior frequência entre os 

homens, pois são portadores de apenas um cromossomo X. As 

mulheres também podem ser daltônicas, entretanto como são 

portadoras de dois cromossomos X, para ter a deficiência de 

percepção das cores os dois cromossomos devem ter tal 

disfunção genética: 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5 – Representação dos genes do daltonismo. 
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O daltônico/a tem vidas perfeitamente normais, 

claramente sua visão não é normal, mas adjunta à sua 

deficiência tem-se outras vantagens como ter a visão noturna 

mais avançada e capacidade de reconhecer objetos semiocultos, 

como objetos camuflados. 

 

 

Figura 5.1 – Testes para identificação do daltonismo.
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o CORES GERATRIZES OU PRIMÁRIAS 

 

s cores-luz são aquelas que provêm de uma fonte 

luminosa, sendo a mais estudada na física. Sua 

tríade é composta pelo vermelho, verde e azul-

violetado; da sua união resulta o branco. Um exemplo de seu 

emprego é a televisão, que é composta por esta tríade e será a 

partir dela que haverá a gama de cores que vemos na tela. 

As cores-pigmento opacas são as cores de superfícies 

de matérias químicas, como um caderno azul, o qual absorverá 

os raios das outras duas cores primárias refletirá apenas a sua 

A 

“E assim construímos o mundo visível a 

partir do claro, escuro e da cor, e com eles também 

tornamos possível a pintura, que é capaz de 

reproduzir, no plano, um mundo mais perfeito que o 

mundo real.” 

 Johann Wolfgang Von Goethe 

 

2 

            14 
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cor, que neste caso será o azul. Este fenômeno é chamado de 

síntese subtrativa. 

As cores-pigmento transparentes são as cores de 

superfície produzidas quando corpos químicos filtram os raios 

luminosos incidentes, por efeito de absorção, reflexão e 

transparência sua tríade compete ao magenta, azul ciano e 

amarelo. Um exemplo são as tintas. 

 
 

 

 

 

 

      Figura 6 – Cores-luz primárias.                    Figura 7 – Cores-pigmento opacas. 

 

 

 

 

 

 

                               Figura 8 – Cores-pigmento transparentes.      
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Figura 9 – Absorção e reflexão dos raios luminosos pela cor pigmento. 

 

 

Todos os objetos e corpos atuam como anteparos, 

capazes de absorver e refletir a luz. Se a luz branca (raios verde, 

vermelho e azul) incidida sobre um respectivo objeto não for 

refletida, este será preto. A onda refletida caracterizará a cor do 

objeto. 

Leonardo da Vinci descreveu com precisão a câmara 

escura2, que possibilita a luz entrar por um pequeno orifício e 

refletir invertido a natureza de fora, podendo então ser pintada 

com precisão, graças ao anteparo. 

 

 
Figura 10 – Câmara escura. 

                                                           
2  O princípio da câmara era conhecido desde o principio dos anos IV A.C. 
no século XI era utilizada pelos árabes para observar eclipses solares sem 
ferir os olhos, no ano 1100 o óptico e astrônomo árabe Abul-Ali Al Hasan 
publicou uma primeira explicação do fenômeno da câmara escura. 
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 CORES SECUNDÁRIAS 
 

São as cores formadas por duas primárias em 

proporções iguais. 
 

  +  = 

  +  =  

   +  =  

 

 
 

 
Figura 11 – Cores-pigmento opacas secundárias.  
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 CORES TERCIÁRIAS 

 

São as cores formadas por duas primárias, porém em 

proporções diferentes ou a soma de uma secundária com uma 

primária.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12 –C 

 

 

 

 

 

Figura 12- Cores-pigmento opacas terciárias 

 

 

Quanto mais as cores são misturadas e subdivididas, 

mais complexas são as relações cromáticas, até chegar a um 

ponto de saturação que ficará parecido ou igual o cinza-neutro. 
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 CORES COMPLEMENTARES 

As cores complementares foram descobertas e 

classificadas por Chevreul em seu livro Sobre a harmonia e 

contraste das cores (1839) 3, ele descobriu que o brilho das cores 

não dependia somente da intensidade da tinta, e que certas 

cores perdiam a sua intensidade quando dispostas ao lado de 

outras. Com base nessa experiência criou a “lei do contraste 

simultâneo”, para qual, combinações de cores deveriam ser 

evitadas e cujos arranjos destacavam melhor a pureza ou força 

total das matizes.  

As cores complementares são as cores secundárias 

justapostas com a cor primária que não faz parte de sua 

composição a soma das cores complementares resultará no 

cinza-neutro. O espectro solar é sintetizado em cada par de 

cores complementares.  

O olho humano tem a tendência de complementação 

cromática, ou seja, em uma porção da retina retém-se a 

impressão da cor observada, enquanto na outra se produz a sua 

cor complementar criando o fenômeno de totalização 

cromática, isso se deve a uma espécie de saturação de apenas 

um tipo de cone. A pós-imagem observada é uma ilusão de 

ótica descrita por Chevreul e analisada por Rood. O olho tenta 

evitar essa pós-sensação através de movimentos contínuos. 

Albers constata com suas experiências de pós-imagem ou 

contraste simultâneo que são fenômenos psicofisiológicos e 

                                                           
3
 Michel Eugène Chevreul (1786-1889) publicou, aos 53 anos, De la loi du 

contraste simultané des couleurs (Paris, 1839). Sua versão na língua inglesa 
foi publicada em 1854. 
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prova que nenhum olho normal, nem o mais treinado, estão 

livres de sofrer os efeitos da ilusão da cor4. 

 

 

 

Figura 13 – Círculo de cores de Chevreul. Para demonstração de suas teorias 

Chevreul criou um círculo de cores (1861) no qual 1440 tinturas são derivadas 

das 12 cores principais. Ele permite um sistema de medida preciso, com vinte 

níveis de gradação, as cores complementares são mostradas opostas entre si. 

                                                           
4
 Neste caso: as cores-luz primárias. 
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 DA LEI DO CONTRASTE SIMULTÂNEO DE 

VALORES E TONS 

 

São classificados em três grupos: 

 

 Contraste simultâneo: fenômeno de modificação que os 

objetos coloridos parecem sofrer na composição física e 

na altura do valor de suas respectivas cores, quando 

vistas simultaneamente.  

 

 Contraste sucessivo: fenômeno observado quando a 

retina foi saturada de determinada cor e quando 

deslocado o olhar vê-se a sua complementar. 

 

 Contraste misto: tendo saturado a retina com 

determinada cor ao deslocar o olhar para uma área com 

nova cor têm-se a mistura da cor complementar da 

primeira e a nova cor. 

Superfícies justapostas exibem modificações de valor e 

de tom, a mesma cor em superfícies diferentes pode parecer 

modificada. 

 

 

 

 

Figura 14 – Justaposição de cores. O mesmo tom laranja sobre o fundo vermelho 
aparenta mais claro que sobre um fundo amarelo. 
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Figura 15 – Circulo cromático baseado em Itten. É realizado em três etapas: 1) 

Localização das cores primárias (tetraedros); 2) A união das cores primárias 

resultando nas secundárias (triângulos isósceles); 3) Unindo as cores 

secundárias com suas adjacentes primárias, produzem as terciárias 

completando o círculo de doze cores. 

 

O circulo cromático para Itten é o principal ponto de 

partida para a elaboração de qualquer trabalho com a cor, seja 

ele de design, decoração, publicidade, arquitetura ou artes 

visuais. Com a sua construção o artista entende melhor e 

classifica as cores, o círculo cromático deve obedecer ao 

princípio de complementaridade, as cores complementares 

devem estar diametralmente opostas.  
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“[...], para Itten duas ou mais 

cores são mutuamente harmônicas se as 

suas misturas produzem um cinza 

neutro.”           (Barros, Lilian R. M. 2006) 

 

Itten estabelece algumas relações entre as cores do 

círculo cromático, sendo possíveis combinações harmônicas 

definidas pela disposição de figuras geométricas no círculo 

cromático: retângulos; quadrados; triângulos equiláteros e 

isósceles. 

 

 TEMPERATURA DAS CORES 

 

 CORES QUENTES 

 

As cores consideradas quentes contêm maior 

luminosidade e as áreas delimitadas por elas geralmente nos dá 

a impressão de um plano à frente. 

 

 

 CORES FRIAS 

 

As cores frias contém menor intensidade e se colocam 

em um plano mais atrás. 

Entretanto a classificação dependerá do referencial, 

certas cores podem nos passar a sensação de calor quando 

perto de umas e sensação de frio perto de outras. 
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Figura 16 – Algumas cores parecerão frias perto de cores quentes, e quentes 

perto de cores frias. Como no caso acima onde a classificação do verde 

dependerá do referencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Temperaturas das cores-pigmanto opacas. 
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ssim como outros elementos visuais as cores 

também contêm dimensões, ou seja, elas têm uma 

extensão que pode ser medida.  A linha contém uma dimensão, 

assim como o ponto; os planos contêm duas dimensões, o 

comprimento e a larguras; objetos geométricos e outros sólidos 

contem três dimensões, originando o famoso 3D, contendo a 

altura largura e comprimento. 
 

 

 

 

Figura 18 – As dimensões na geometria. 

A 

“A cor apoderou-se de mim. Sei que ela me 

tomou para sempre. Tal é o significado deste 

momento abençoado. A cor e eu somos um. Sou 

pintor”.  

Paul Klee 

3 
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As cores contêm suas medidas referenciadas pelas suas 

características: 

 

 Natureza de energia           Gama 

 Luminosidade           Valor 

 Saturação          Intensidade 

 

Leonardo da Vinci em seus estudos buscou organizar as 

várias gradações de luz e sombra5 em um gráfico circular, Isaac 

Newton percebeu com o gráfico de Leonardo que poderia 

representar o percentual de cada cor no espectro solar 

resultando na primeira tentativa de criar um sistema de medida 

de cores. 

 

Figura 19 – Disco de Newton. 

                                                           
5
 Sobretudo para criação do claro-escuro. 
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Com Newton que houve a primeira descoberta do 

comprimento de onda de cada cor contida na luz. Com o 

desenvolvimento das indústrias e da comercialização de 

corantes através do mundo inteiro era necessário que se criasse 

um sistema de medidas preciso para tal comercialização. O 

método de maior sucesso foi o de Munsell sendo oficializado 

em 1942, pela Associação Americana de Normas e continua 

utilizado até hoje por alguns países. 

O Matiz é a própria cor, é o “nome” que damos às cores 

como: 

 

 Vermelho 

 Laranja  

 Amarelo 

 Verde 

 Azul 

 Roxo 
 

 

  Figura 20 – Circulo cromático em aquarela. 

A Gama é a qualidade da cor, relativa ao espaço que 

ocupa no espectro eletromagnético. Com exceção da radiação 

magenta6, todas as cores aparecem no espectro da luz. 

 
                                                           
6
 A radiação magenta é o ponto de cisão, na decomposição da luz ela 

desaparece. 
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Figura 21 – Sistema de cor de Munsell. 

 

Valor ou luminosidade é o grau de claridade ou 

obscuridade contido em uma cor. Para saber se determinada 

cor se aproxima do branco ou preto usasse como referência a 

gradação de cinza que no sistema de Munsell ao lado é 

equivalente ao eixo vertical. Itten constrói uma esfera 

cromática com a luminosidade das cores resultando em sua 

estrela cromática. Uma cor tem o valor alto quando mais 

próxima do branco. O amarelo é uma cor clara, enquanto o 
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roxo é uma cor escura tendo o seu valor baixo já que se 

aproxima do preto. 

Na comunicação visual essa equivalência é de extrema 

importância, assim como na fotografia preto e branco, pois 

algumas cores têm valores aproximados, sendo necessário 

mudar a luz ou o próprio objeto para destaque de algumas 

fotografias.  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Estrela e Esfera cromática de Itten. 
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A Intensidade ou Croma é o grau de pureza de uma 

cor. Se considerarmos uma cor intensa é porque a sua pureza é 

alta, a gama é muito ativa e é o estágio onde, segundo Israel 

Pedrosa, quando o amarelo se apresenta mais amarelo; o 

vermelho mais vermelho; o azul mais azule. A mistura da cor 

pura com o preto a torna saturada. Quando a cor é pouco 

intensa, ou como dizemos desbotada significa que ela está 

dessaturada, ou seja, a sua mistura com o branco é grande. 

 

 

Figura 23 – Na esfera esquerda a cor roxa está saturando de preto e na direita 

está dessaturando. 
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pesar do grande uso e desenvolvimento das cores 

não existe uma receita certa para a sua utilização. 

Johann Itten7 concluiu com seus experimentos que existia uma 

preferência por combinações análogas (azul e verde; amarelo e 

laranja), não sendo muito contrastantes entre si, como tons 

pastel e cores claras.  

Cada época costuma utilizar certas cores, valores e 

formas. Elas também têm incorporado à si significados, como o 

ouro que será a principal cor da arte bizantina e medieval 

                                                           
7
 Johannes Itten (1888 – 1967) foi professor na Bauhaus, além de pintor e 

escritor. Suas principais contribuições para a arte foi sua intensa pesquisa 
sobre as cores e suas utilizações, contribuindo para o crescimento de 
diversos estudantes inclusive nos dias de hoje. 

A 

4 
 

“Belo é o que deriva de uma necessidade psíquica interior. [...] A 

cor é a tecla. O olho é o martelo. A alma é um piano com muitas 

cordas. O artista é a mão que, com esta ou aquela tecla, faz 

vibrar a alma”.  

Kandinsky 
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simbolizando a glória do paraíso, representando dois níveis 

diferentes da realidade: o reino místico da esfera celestial e o 

mundo pictórico criado através de sugestões de luz e sombra. 

Ou as obras do renascimento que têm a cor preta como 

principal elemento, contrastando com o branco e amarelo da 

luz, percebemos mais claramente essa preferência por certas 

cores em determinadas  épocas quando estudamos os períodos 

da História da Arte mais a fundo. 

Cada artista também cria a sua própria paleta, 

geralmente é como uma assinatura de sua obra, se estudarmos 

mais profundamente notaremos como a paleta de Turner, Van 

Gogh ou Kandinsky tem elementos cromáticos semelhantes em 

cada obra.  

Cada cor estabelece uma relação de vizinhança com as 

demais, contrastando ou assemelhando-se.  Essa relação entre 

as partes constitui a unidade, sendo este o princípio geral da 

harmonização.  A harmonia implica no equilíbrio de um 

conjunto de partes, as cores quando perto devem superar as 

forças conflitantes contrárias, presente nas cores 

complementares. Existem meios para diminuir este contraste, 

Israel Pedrosa em seu livro Da cor à cor inexistente enumera esses 

métodos. 

 1) A mudança de tom ou luminosidade, intensificando 

ou diminuindo seu tom. Podendo escurecer ou clarear 

as cores, com as demais cores do circulo cromático. 

 

  2) A mudança de valor, saturando ou dessaturando as 

cores, elas terão em comum a quantidade de branco ou 
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preto acrescentado em sua combinação, porém essa 

mistura ocorrerá na perda da cromaticidade da cor. 

 

 3) A utilização do debrum, conhecido como cercadura 

de cores. O preto, o branco e o cinza sempre 

equilibram os tons que abrangem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 24 – Harmonização de cima para baixo através do tom, valor e debrum. 
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A utilização da saturação e dessaturaçãodos ajudam o 

pintor a criar a atmosfera que deseja, dando emoção à obra e 

graduando de uma cor para a outra de modo que não contraste 

e não dispute com a cor dominante. Para o enriquecimento da 

pintura, o uso dos cinzas-coloridos é extremamente 

importante, podendo ser obtidos de três maneiras:  pela 

mistura do branco e preto acrescentado em uma cor, pela 

mistura das três cores primárias ou das duas complementares. 

O uso do cinza-colorido ajuda a rebaixar as cores que se 

destacam muito do grupo. 

Apesar da harmonização de tons e valores ser uma 

técnica mais fácil que a harmonia cromática é necessária muita 

experimentação para que o artista chegue ao seu objetivo sem 

deixar a obra monótona.  

 

 

 HARMONIA CROMÁTICA 

 

A harmonia cromática é o equilíbrio dos elementos mais 

ativos da escala de tons, substituindo as funções dos valores de 

luzes e sombras. A dificuldade para harmonização das cores 

puras é maior que para a harmonização de valores coloridos. 

Separa-se em duas escalas cromáticas: 

 

 Escala cromática de Modo Maior: 

São em geral as cores quentes, constituem uma analogia 

aos sons graves da música. 
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 Escala cromática de Modo Menor: 

Em geral são as cores frias, assim como as quentes elas 

também são associadas a sons, entretanto 

correspondem aos agudos. 

 

No circulo de doze cores, o magenta e o verde são os 

limites das escalas, fazendo parte de ambos os Modos, pois o 

circulo é contínuo e as cores se interpenetram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 25 – Harmonia cromática. 

 

 

 HARMONIA CONSONANTE 

 

No circulo cromático de 12 tons em cor-pigmento 

transparente, divide-se de um lado sete cores que têm mais 

afinidade com a luz, predominantemente pelo amarelo e 

vermelho, e do outro sete cores que se identificam com a 

sombra, predominante a cor azul (fig.22). 
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Cada um dos grupos forma um acorde consonante, o 

caráter harmônico resulta da afinidade dos tons entre si, pela 

presença de uma cor geratriz comum que varia na estrutura de 

cada acorde.  

Para que seja caracterizada uma harmonia é necessária a 

existência de uma cor dominante, uma intermediaria e uma cor 

tônica8. 

 

 HARMONIA DISSONANTE 

 

É a harmonização que tem como base dois tons 

complementares. Para manter a harmonização dissonante em 

um acorde de três tons, onde dois são complementares o 

terceiro tom que harmoniza o acorde deve ser capaz de 

harmonizar os demais acordes formados pelas outras cores 

complementares, e o único tom que tem essa qualidade é o 

amarelo-esverdeado, justamente por ter origem nas duas cores 

predominantes – azul e amarelo. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 A cor dominante é aquela que se destaca do acorde, a cor intermediária é a 
cor que fará a passagem entre a cor dominante e a cor tônica, sendo esta a 
cor que é mais destoante do conjunto. No caso de existir uma equivalência 
de cores, a quantidade que ditará a sua dominância, como por exemplo, no 
acorde vermelho/ciano/amarelo-esverdeado, onde vermelho = ciano. 
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Figura 26 – Acordes dissonantes. 

 

 HARMONIA ASSONANTE 

 

Este tipo de harmonia é composto por acordes 

múltiplos, em que várias cores tônicas se equivalem em um 

nível de saturação e cria, por semelhança ou aproximação 

estrutural, um acorde tônico.  

 

 

 

Figura 27 – Acorde Assonante. 
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“A pintura é uma poesia que se vê”. 

Leonardo da Vinci 

 

 

 

 
 

 ilusão de óptica é um dos elementos mais 

utilizados pelos artistas, combinando formas e 

cores é possível criar sensações de profundidade, distância, 

movimento, perspectiva, luminosidade entre outros. 

Segundo Israel Pedrosa, para Benussi as ilusões óptico-

geométricas são fenômenos independentes da vontade do 

individuo, não é possível reduzi-las através de exercícios de 

treinamento, ou seja, em qualquer momento que olhar para 

determinada figura, que cause ilusão, ela sempre se apresentará 

de tal forma a induzir tal ilusão de óptica. 

Certos tipos de ilusões como a Trompe-l’oeil9 criam o 

efeito de estruturas e objetos não existentes, somente com a 

                                                           
9
 Técnica artística de ilusão de óptica, comumente usadas em afrescos nas 

igrejas e catedrais. Trompe-l’oeil significa enganar o olho, é conhecida 
desde a antiguidade pelos gregos, e hoje em dia foi enormemente adotada 
pelos grafiteiros que a utilizam nas artes de rua. 

A 

5 
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perfeita manipulação das cores, foi muito utilizada nos afrescos 

Renascentistas e largamente executada ao longo dos anos com 

diversos propósitos senão o religioso. Outros tipos de ilusão de 

óptica podem nos dar a impressão de movimento, de objetos ou 

cores inexistentes. O artista munido de tais destrezas consegue 

utilizar a seu favor tais ilusões, causando deslumbramentos e 

curiosidade dos espectadores. 

Entre artistas famosos como Michelangelo, Leonardo da 

Vinci, Um dos artistas que se utilizou com sucesso da ilusão de 

óptica é o artista gráfico M. C. Escher. Em suas obras faz jogos 

de perspectiva jogando com a arquitetura e inclusive a 

sensação de gravidade.  

 

Figura 28 – Trompe-l’oeil. Castelo de BELGIOIOSO – Lombardia, Itália. 
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Figura 29 – Trompe-l’oeil. Urna de mosaico. 



48 
 

 

Figura 30 – Pós-imagem. Cristo 

 

 

 

Figura 31 – Ilusões de cor. Não existem quadrados cinza nas intersecções das 
linhas. 
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Figura 32 – Ilusão de movimento. 

 

 

Figura 33 – Ilusão de movimento. 



50 
 

 

Figura 34 – Ilusão de tamanho. As linhas são paralelas e os quadrados do mesmo 
tamanho. 

 

 

 
 

Figura 35 – Ilusão de tamanho. As linhas são todas do mesmo tamanho. 
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Figura 36 – M. C. Escher. Litografia. Relatividade, 1953. 
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Ao realizar os exercícios anote os resultados em 

seu caderno!! 

 

EXERCÍCIO 1 

Dilatação da pupila. 

Objetivo: Observar os movimentos realizados pela pupila. 

Como realizar: Com auxilio de uma lanterna incidir a luz no 

olho com cuidado para não machucá-lo, retirar rapidamente e 

observar o que acontece com a íris. 

 

EXERCÍCIO 2 

Cores secundárias. 

Objetivo: Unir as bolinhas de tamanhos iguais misturando as 

duas cores primárias apenas com a visão. 

Como realizar: Para que o exercício seja realizado com sucesso 

é necessário aproximar o cartão, em anexo, na vertical entre os 

olhos. Convergir os olhos para focalizar as duas bolinhas 

iguais, e uni-las em uma só, fundindo na cor secundária. 
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EXERCÍCIO 3 

Cores complementares. 

Objetivo: observar a cor complementar gerada pela saturação 

da retina. 

Como realizar: Recortar os cartões em anexo. Fixar no ponto 

preto por 30 segundos, logo após deslocar o olhar o ponto preto 

do cartão branco. 

Obs.: A pós-imagem funciona com qualquer cor observada, 

incluindo o preto e branco, como comprovação você pode 

desenhar seu próprio cartão e testa-lo. 

 

EXERCÍCIO 4 

Mistura de cores. 

Objetivo: Comprovar que a união de cores primárias resultam 

nas secundárias sem ser necessária a utilização de tintas 

liquidas misturadas entre si. 

Material:  

 Canetinhas (azul, amarela e vermelha) 

 Papel branco 

Como fazer:  

1 – Criar três quadrados de 7X7 cm. 
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2 – Em cada quadrado usando duas cores de canetinha 

intercalar pontinhos (sem encostarem um no outro) até 

preencher todo o espaço. 

3 – Com auxílio de um colega segurar a folha e pedir para que 

se afaste 10 passos. Pergunte quais cores ele vê.  

 

EXERCÍCIO 5 

Decomposição da luz solar. 

Objetivo: Decompor a luz solar nas sete cores do espectro. 

Como realizar: Com auxilio de um prisma de vidro, um copo 

d’água ou um recipiente oleoso, coloque sob o sol e observe o 

arco-íris sendo formado. Lembre-se de explicar às pessoas o 

porquê da  formação do arco-íris.  

 

EXERCÍCIO 6 

Luneta cromática. 

Objetivo: Observar contra a luz as três cores-pigmento 

transparentes primárias, as secundárias (através da união de 

duas) e o cinza neutro a partir da união das três. 

Material: 

 Rolo de papel toalha 

 Tinta pva preta 
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 3 quadrados de 5X5 cm de papel celofane (1 amarelo, 

um magenta e um azul) 

 3 quadrados de 5X5 cm papel Paraná 

 Tesoura/ estilete 

 Cola branca 

 Lápis 

Como fazer:  

1 – Pinte o rolo do papel toalha de preto por dentro, por fora e 

deixe secar. Faça 3 cortes no diâmetro do rolo de 3 mm, 

deixando 2 cm entre o inicio e o fim. Nesses cortes que as 

máscaras entrarão para ser vistas contra a luz. 

2 – Recorte o molde em anexo e copie para o papel Paraná, 

recorte o centro. Pinte de preto cada máscara. 

3 – Cole o papel celofane em cada máscara e deixe secar. 

4 – Coloque as máscaras nos respectivos cortes e interaja com 

seu novo jogo de cores. 

 

EXERCÍCIO 7 

Óculos cromáticos. 

Objetivo: Observar contra a luz as três cores-pigmento 

transparentes secundárias, através da união de duas primárias. 
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 Material: 

 3 quadrados de 5X6 cm de papel celofane (1 amarelo, 

um magenta e um azul) 

 Tesoura/ estilete 

 Cola branca 

 Fita adesiva 

Como fazer:  

1 – Recortar o óculos em anexo e as 3 lentes. 

2 – Colar em cada lente uma cor de papel celofane. 

3 – Com a fita adesiva colar as lentes nos óculos de acordo com 

a cor secundária que queira observar. 

 

EXERCÍCIO 8 

Aprendizado virtual. 

Objetivo: Perceber que o estudo sobre as cores nos dias de hoje 

não se limitam ao tátil. 

Como realizar: acesse o blog e divirta-se: 

http://corescolar.blogspot.com 

 

 

 

http://corescolar.blogspot.com/
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EXERCÍCIO 9 

Câmara escura. 

Objetivo: Observar através de um pequeno furo a imagem 

invertida. 

Material: 

 1 lata de leite vazia. 

 Prego e martelo 

 Papel vegetal 

 Papel preto 

 Cola branca 

Como fazer:  

1 – Faça um furo com o prego e o martelo no fundo da lata. 

2 – No lugar da tampa cubra com o papel vegetal (por onde 

será projetada a imagem). 

3 – Estenda a cartolina preta e coloque o fundo da lata na 

borda, a parte da tampa deve ficar voltada para o meio da 

cartolina. Cole a cartolina e forme um cilindro comprido. 

4 – Aponte o orifício para um ambiente luminoso e verá a 

imagem ser projetada de cabeça para baixo. 
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Figura 1 – Arquivo pessoal. 

Figura 1.2 – Arquivo pessoal. 

Figura 2 – Arquivo pessoal. 

Figura 3 – Fonte : http://themiopes.blogspot.com.br/ 

Figura 4 – Fonte: 
http://escuela.med.puc.cl/Publ/ManualSemiologia/220Examen
Ojos.htm 

Figura 5 – Arquivo pessoal. 

Figura 5.1 – Fonte: http://www.sabertudo.net/teste-

daltonismo-informacoes.html 

Figura 6 – Arquivo pessoal. 

Figura 7 – Arquivo pessoal. 

Figura 8 – Arquivo pessoal. 

Figura 9 – Arquivo pessoal. 

Figura 10 – Fonte: http://www.mundoeducacao.com.br 

Figura 11– Arquivo pessoal. 

Figura 12 – Arquivo pessoal. 

http://themiopes.blogspot.com.br/
http://escuela.med.puc.cl/Publ/ManualSemiologia/220ExamenOjos.htm
http://escuela.med.puc.cl/Publ/ManualSemiologia/220ExamenOjos.htm
http://www.sabertudo.net/teste-daltonismo-informacoes.html
http://www.sabertudo.net/teste-daltonismo-informacoes.html
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Figura 13 – Fonte: 

http://www.revistasusp.sibi.usp.br/scielo.php?pid=S1678-

51772006000400003&script=sci_arttext 

Figura 14 – Arquivo pessoal. 

Figura 15 – Fonte: http://tipografos.net/bauhaus/itten.html 

Figura 16 – Arquivo pessoal. 

Figura 17 – Arquivo pessoal. 

Figura 18 – Arquivo pessoal. 

Figura 19 – Fonte: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_cores_de_Munsell 

Figura 20 – Fonte: 

http://www.paginasprodigy.com.mx/hugohgz/tecnicas/pintar/palet

as.html 

Figura 21 – Arquivo pessoal. 

Figura 22 – Fonte: http://tipografos.net/bauhaus/itten.html 

Figura 23 – Arquivo pessoal. 

Figura 24 – Arquivo pessoal. 

Figura 25 – Arquivo pessoal. 

Figura 26 – Arquivo pessoal.  

Figura 27 – Arquivo pessoal. 

 

http://www.revistasusp.sibi.usp.br/scielo.php?pid=S1678-51772006000400003&script=sci_arttext
http://www.revistasusp.sibi.usp.br/scielo.php?pid=S1678-51772006000400003&script=sci_arttext
http://tipografos.net/bauhaus/itten.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_cores_de_Munsell
http://www.paginasprodigy.com.mx/hugohgz/tecnicas/pintar/paletas.html
http://www.paginasprodigy.com.mx/hugohgz/tecnicas/pintar/paletas.html
http://tipografos.net/bauhaus/itten.html
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Figura 28 – Fonte: 

http://artesehumordemulher.wordpress.com/pintura-o-

trompe-loiel/ 

Figura 29 – Fonte: 

http://www.bellaarte.biz/trompe_loeil/trompe_loeil_mosaic_ur

n.html 

Figura 30 – Fonte: http://www.ophtasurf.com 

Figura 31 – Fonte: http://www.ophtasurf.com 

Figura 32 – Fonte: http://www.ophtasurf.com 

Figura 33 – Fonte: http://www.ophtasurf.com 

Figura 34 – Fonte: http://www.ophtasurf.com 

Figura 35 – Fonte: http://www.mcescher.com/  

Figura 36 – Fonte: http://www.ophtasurf.com 

 

 

 

 

 

 

http://artesehumordemulher.wordpress.com/pintura-o-trompe-loiel/
http://artesehumordemulher.wordpress.com/pintura-o-trompe-loiel/
http://www.bellaarte.biz/trompe_loeil/trompe_loeil_mosaic_urn.html
http://www.bellaarte.biz/trompe_loeil/trompe_loeil_mosaic_urn.html
http://www.ophtasurf.com/
http://www.ophtasurf.com/
http://www.ophtasurf.com/
http://www.ophtasurf.com/
http://www.ophtasurf.com/
http://www.mcescher.com/
http://www.ophtasurf.com/
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EXERCÍCIO 2 
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EXERCÍCIO 3 
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EXERCÍCIO 6 

 

Ex.: 
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QUESTIONÁRIO – LUNETA 

CROMÁTICA 

Quais são as cores primárias? 

 

Quais são as cores secundárias? 

 

Quais são as cores complementares? 

 

 

 

O que é cor terciária? 

 

A união das cores-luz primárias resultam em que cor? 

 

A união das cores-pigmento primárias resultam em que cor? 

 

Quais são as cores quentes? 
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Quais são as cores frias? 

 

Complete o circulo cromático abaixo de acordo com o 

experimento da Luneta Cromática:  

 

 

 

 

 

 

Explique com suas palavras porquê você acha que as cores 

quentes têm esta denominação e a seguir faça um desenho com 

elas: 
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Explique com suas palavras por que você acha que as cores 

frias têm esta denominação e a seguir faça um desenho com 

elas: 
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EXERCÍCIO 7 
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