A cor de um objeto é determinada pela frequência de onda que ele reﬂete. Primária ou secundária, quente ou fria, as cores possuem diferentes
classiﬁcações e possíveis signiﬁcados. As pigmentações contribuem para
colorir fotograﬁas, ﬁlmes, colorindo também a vida, pelos sentidos culturalmente atribuídos a elas.

Fonte: daltônicos.com.br

Qual número você consegue ler?

Significado das cores
Amarelo: criatividade, brilho, curiosidade, otimismo, covardia, alegria.

Trilogia das Cores

Azul: solidão, profundidade, liberdade, limpeza, frio,
autoridade, tranquilidade.

A Trilogia das Cores compõe uma série de ﬁlmes dirigidos pelo polonês
Krzysztof Kieslowski. “A Liberdade é Azul”, “A Igualdade é Branca” e “A
Fraternidade é Vermelha” fazem alusão à bandeira francesa e, em seus
enredos, denunciam a fragilidade das máximas revolucionárias “Liberté,
Egalité et Fraternité” em nossos dias.

Vermelho: dinamicidade, romance, rebeldia, diversão, calor, atenção, vitalidade.
Roxo: inteligência, melancolia, timidez, luxo, realeza, feminilidade, vaidade.
Laranja: emoção, atividade, calor, comunicação, festividade, inspiração, advertência.

cores, até mesmo pessoas daltônicas conseguem enxergar o número 12.

Verde: natureza, aventura, equilibrio, saúde, sorte,
segurança, paciência, esperança.

Resultado do teste: As duas primeiras imagens possuem o número 3 e 7,

Um mundo colorido

Newton descobriu que a luz branca, projetada sobre uma superfície de vidro em forma
de prisma, é capaz de gerar inúmeras outras
cores, o que ele chamou de spectrum. O físico demonstrou que a luz branca é formada
pela sobreposição de três cores-luz: azul,
vermelho e verde. Foi retratado na famosa
capa do disco “The Dark Side of Moon”, do Pink Floyd.

respectivamente. Pessoas daltônicas não conseguem ver esses números
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Você é daltônico?

nas determinadas imagens. Na última imagem, devido à menor variação de

Bandeja

Prisma de Newton

Obs: O teste não é diagnóstico. Em caso de dúvida, procure um oftalmologista.

Jornal de

Você sabe o que é
sinestesia? Conﬁra:
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