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Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro - 
UFRJ, como parte dos requisitos necessários à defesa da pesquisa. 

 
 

 
 A cor incorporada ao ensino de projeto retrata a pesquisa sobre a possibilidade e 
viabilidade de aplicar a cor na arquitetura nas aulas de ensino de projeto, trabalhando-a 
na concepção projetual em conjunto com a sua volumetria.  Deste trabalho consta na 
Parte I, a nova postura didático-pedagógica do professor de projeto voltada para a 
construção do conhecimento do aluno, e os métodos e processos que foram necessários 
para a abordagem do estudo.  Em seguida, na Parte II, a construção da cor e seu uso na 
arquitetura ganham uma abordagem voltada para o aluno de arquitetura.  Dando 
prosseguimento, na Parte III encontramos o plano de aula proposto para a incorporação 
da cor no ensino de projeto e o uso de uma Metalinguagem auxiliando o diálogo entre o 
professor e o aluno.  Nas Considerações Finais, analisamos a hipótese e os objetivos 
traçados a fim de dar continuidade à pesquisa.  Como fechamento, os anexos com 
artigos publicados e o glossário da pesquisa. 
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ABSTRACT 
 

COLOR INCORPORATED INTO DESIGN EDUCATION 
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Orientador: Paulo Afonso Rheingantz 
 
 
 

Thesis Abstract submitted to the Graduate Program of Architecture, Faculty of 
Architecture and Urbanism, of the Federal University of Rio de Janeiro – UFRJ, as 
partial fulfillment of the requirements necessary to the research defense. 
 
 
 

Color Incorporated into Design Education describes the research work on the 
possibility and feasibility of applying color to architecture, in lessons of design 
teaching, applying it to the design conception along with its volumetry. This work 
presents, in Part I, the new didactic and pedagogic posture of the design professor 
turned towards building student’s knowledge, and the methods and processes necessary 
to the approach. Next, in Part II, building color and its use in architecture receives an 
approach dedicated to the architecture student. Following further, in Part III, we present 
the proposed lesson plan, aiming at incorporating color into design education and using 
a Metalanguage as auxiliary tool to the dialog between professor and student. In the 
Final Considerations, we analyze the hypothesis and establish goals for further work on 
the research topic. Finally, published papers and research glossary are shown in 
Appendices. 
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A Cor Incorporada ao ensino de projeto - Introdução 

Ao longo do meu1 curso de arquitetura trabalhei em um escritório que aplicava uma 

metodologia muito próxima da que eu via na universidade.  Nesta forma de trabalho, 

experienciada em meu estágio profissional, além da observação em relação aos métodos 

construtivos, ao lugar do projeto e aos desejos do cliente, a concepção permanecia em 

um mistério que envolvia toda a vontade e experiência do arquiteto.  Nas aulas de 

projeto sentia, também, esta mesma postura que mantinha a concepção isolada do 

processo projetual.  No início de minha prática profissional começaram os 

questionamentos a respeito da postura do arquiteto como projetista.  Paralelamente à 

minha carreira como arquiteta e consultora de design junto a empresas de moda, 

comecei a lecionar disciplinas sobre cor e projeto de produto, no curso de Bacharelado 

em Design da Faculdade SENAI/CETIQT, no Rio de Janeiro.  Esta experiência abriu 

um novo mundo, que fez aumentar, mais ainda, os meus questionamentos.  Além de 

rejeitar a “caixa preta” do projeto, comecei a pesquisar mais profundamente dois 

assuntos que se integravam ao longo de minha vida profissional: cor e projeto. 

O caminho natural para a busca das respostas foi o de me voltar à pesquisa e iniciar no 

mestrado o aprofundamento das questões projetuais e a cor.  O que mais me intrigou 

neste estágio inicial, foi o interesse sobre como se desenrola  o processo projetual e 

onde a cor se posiciona neste contexto em relação ao habitat.  O pensar e o fazer me 

levaram a questionar o método, a prática e a reflexão na ação.  O mistério da receita 

pronta passou a me incomodar quando comecei a refletir sobre o processo do projeto.  A 

prática no ateliê me remeteu ao mestre e ao aprendiz, onde a máxima mais comum é do 

“eu sei, você não sabe, logo preste atenção como faço”.  Não procuro, aqui, invalidar 

este método, porém, como objetivo, encontrar outros caminhos, que fomentem a 

criatividade e a inovação nos projetos arquitetônicos, trabalhando a cor como assunto 

comum no processo, mantendo o conhecimento técnico, sem alimentar a receita da 

genialidade, mas o fazer/pensar arquitetônico. 

No pensamento sobre a criatividade e inovação nos projetos arquitetônicos, aparece a 

hipótese deste estudo. É possível e viável a incorporação da cor no ensino de projeto 

como método didático eficaz? O momento desta reflexão me levou para o lugar onde o 

fazer começa: na sala de aula de projeto.  Existem alguns objetivos nesta pesquisa, um 

                                                 
1 O uso da primeira pessoa do singular, seguindo sugestão de meu orientador, tem como objetivo evitar 
ambigüidades. 
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A Cor Incorporada ao ensino de projeto – Cap. 1: A construção do conhecimento 

Ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar as possibilidades para a sua 
própria produção ou sua construção. 1 

A frase de Paulo Freire tem uma amplitude tal que, a partir dela, iniciamos esta pesquisa 

sedimentando os seus fundamentos e métodos, conduzindo, por caminhos paralelos, a 

construção de textos e experimentos que embasam os resultados dos estudos aqui 

iniciados. Como uma primeira abordagem, dedicamos atenção especial a Paulo Freire, 

quando ele fala em criar possibilidades no ensinar para a construção do conhecimento.  

Deste ponto, muitas questões surgem para serem fundamentadas, com lacunas ainda não 

respondidas e possibilidades a serem desenvolvidas no exercício do magistério nos 

projetos de arquitetura.  Como argumenta Rheingantz, “... ensinar exige alegria e 

esperança e aprender é uma atividade criadora que envolve risco – o risco de aprender a 

decidir e de arcar com as conseqüências de nossas decisões; risco de aceitar que 

aprender envolve construir, destruir e reconstruir o caminho até então percorrido” 2.  

Este também é um argumento válido, não só para o aluno, mas, principalmente, para o 

professor-arquiteto que, ciente da constante evolução do conhecimento, admite as suas 

próprias limitações, tornando-as incentivo no desenvolvimento do seu ser-educador. 

Após a constatação na experiência como docente de que ficar estático não proporciona o 

crescimento, é enriquecedora uma revisão, por parte do professor, de sua posição 

pedagógica.  Quando pensamos que “a vida é apenas um caminho” 3, em uma sociedade 

com identidade plural, pós-moderna e que convive com uma série de informações, 

imagens, e possibilidades de convívio, ficam abertos caminhos no ensino de projeto de 

arquitetura, que privilegiam a experiência do grupo, uma vez que ensinar não é 

transferir conhecimento.  A tradição de mestre e aprendiz no ensino de arquitetura 

perdurou durante muito tempo, desde o neo-clássico, quando as rigorosas regras de 

composição dominavam a academia, até o modernismo e seus dogmas, que, ainda  hoje, 

pairam nos ateliês. Como em uma transfusão de sangue, muitos professores de projeto 

perseguem o formato de que ensinar é mostrar como se faz.  Nisto eles acabam impondo 

aos alunos as suas regras e a sua experiência como a melhor e a que dá certo e sem 

questionamentos.  Aos alunos cabe o papel de receptáculos do mestre, que, sem 

                                                 
1 FREIRE, 1996: 47 
2 Paulo Afonso Rheingantz in MARQUES, 2003:109. 
3
 MAFFESOLI, 2001: 122. 
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A Cor Incorporada ao ensino de projeto – Cap. 1: A construção do conhecimento 

questionamentos, aceitam as intervenções do professor em seus projetos, sem a troca da 

experiência.  A reboque desta postura, surge uma questão para este aluno receptáculo: 

Quando ele se tornar arquiteto, o que fazer nas condições de incerteza profissional, sem 

a transfusão de conhecimento do mestre? 

Para evitar os bloqueios diante das incertezas, o professor se propõe contribuir para a 

consolidação de um sujeito autônomo.  Isto requer troca, pesquisa, motivação e 

convicção no ato de ensinar.  Percebemos, na sala de aula, que não é ao passar 

conhecimento, que o aluno aprende e, sim, no estímulo da construção deste 

conhecimento, sem mistérios e sem “caixas pretas”.  O aluno, quando consciente de seu 

estado constante de aprendizado, sorve do conhecimento do professor e dele mesmo, 

construindo o seu aprendizado com o objetivo de se tornar independente.  Criar4, nas 

aulas de projeto, pode tornar-se um ato espontâneo sem regras ou deveres.  Este estado 

criativo não pode ser desprezado na orientação pedagógica relacionada ao ensino de 

projeto.  Esta espontaneidade movimenta e dá vida ao objeto. Schön5 fala em uma 

postura didático-pedagógica, na qual o professor-arquiteto incentiva o aluno, através do 

diálogo e de exercícios específicos, a refletir sobre o que está projetando. Nesta ação 

contínua, a cor encontra a forma que, simultaneamente, surge na imaginação do aluno 

ao projetar.  Neste ponto, nos perguntamos como colocar a cor no aprendizado de 

projeto.  As qualidades de uma cor, quando vivenciadas pelo aluno, através de 

exercícios direcionados para este fim, permitem que ela vibre e sensibilize o projetista, 

deixando este estado fluir para as soluções projetuais. 

Entendemos, nesta pesquisa, que a cor pertence aos objetos e, como tal, deve ser 

trabalhada.  Isto significa que o projetista pode pensar a cor ao longo do processo 

projetual, valorizando a sua qualidade tingidora, promovendo as formas, tranformando-

as ou mesmo enfatizando-as, tendo como aliado o conhecimento teórico sobre cor.  A 

cor, quando colocada em um nível de maior intimidade na concepção projetual, fica 

mais interligada aos objetivos do projeto, permitindo que ela seja utilizada além dos 

propósitos decorativos6.  Este conceito traz para as soluções projetuais uma cor que 

                                                 
4Criar no sentido de transformar. 
5SCHÖN,  2000. 
6Aqui fal amos em sentido decorativo quando a cor é utilizada seguindo regras pré-estabel ecias sem 
conhecimento teórico a respeito de seus  efeitos sobre a forma.  Este desconhecimento causa, no projeto, 
efeitos negativos quanto ao seu excesso ou mesmo quanto a sua interferência quase inexistente. 
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A Cor Incorporada ao ensino de projeto – Cap. 1: A construção do conhecimento 

transforma os usuários de um lugar, porque está ligada a ele.  Ela se torna, então, uma 

qualidade edificante do lugar, juntamente com a forma.  Esta qualidade pode ser 

trabalhada em construções já existentes, quando as mesmas apresentam uma degradação 

de seus usuários, no sentido de melhorar o convívio social das pessoas e a conseqüente 

valorização do lugar.   As construções ganham um dinamismo, onde a matéria e as cores 

perdem o seu sentido técnico-concreto e se transformam em emoções, pois o usuário 

passa a se integrar ao lugar e torna-se parte dele.  O professor-arquiteto, incentivando o 

aluno, através de exercícios lúdicos, utiliza a cor com significados e símbolos em seus 

projetos e, desta forma, desafia os seus alunos a novos  pensamentos, construindo e 

desconstruindo formas.  Estes projetos podem ser totalmente novos em sua construção, 

como, também, podem ser intervenções em construções já existentes, no caso de 

reformas, que objetivem a harmonia do lugar com seus novos usuários ou mesmo a 

recuperação de lugares degradados socialmente.  Os projetos cromáticos são bastante 

utilizados no mundo inteiro como, também, aqui no Brasil, trazendo novas 

possibilidades para núcleos habitacionais.  Temos como exemplo a intervenção de Rui 

Ohtake na Favela Heliópolis em São Paulo, SP.  Esta forma de mostrar a cor nos traz 

para a questão do ensino de projeto de arquitetura, a presença do desafio ao longo de 

todo o processo projetual, de utilizar a cor modificando e reestruturando lugares, assim 

como, também, dando sentido para novas construções.  

 

O desafio de se incorporar a cor no ensino de projeto, faz emergir particularidades de 

cada momento.  Neste sentido, Vygotsky fala das tendências sócio-históricas 

influenciando na prática pedagógica.  Isto pode ser explorado nas reflexões em sala de 

aula de projeto, utilizando a história de vida dos alunos e os caminhos sociais 

contemporâneos.  Para este momento trazemos questões relacionadas ao elemento 

colorante, que influenciam os usuários de um projeto, levando em consideração a 

mistura social.  Mistura esta, que é própria de uma sociedade de grandes centros 

urbanos e que possui uma incerteza que não quer por ordem, na multiplicidade dos 

fenômenos sociais, mas conviver com eles.  Cada momento produzido no projeto possui 

fragmentos desta pluralidade atual, desenhados, dialogados ou modelados, pois eles 

trazem a idéia, a essência, o conceito central da obra e suas cores.  Desta foram, como o 

professor pode lidar com este fenômeno errante e nômade, em que seus alunos e ele 

próprio estão inceridos? 
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Como suporte para a estruturação da prática pedagógica em um ambiente tão dinâmico, 

o professor pode olhar para a inquietude do pensamento artístico e as contribuições que 

ele pode trazer para as questões projetuais.  A analogia da arte com o projeto pode 

parecer difícil a princípio, mas, observando atentamente, percebemos que pode surgir 

um novo caminho, um caminho interessante para quebrar os temores do uso da cor, 

desmistificando paradigmas e regras do “bom uso”.  Quando colocamos o projeto na 

vida cotidiana do aluno, o foco passa a ser as soluções simples, que requeiram uma 

visão ampla das necessidades do sujeito e é a convivência com esta simplicidade, que 

coloca o aluno em uma posição livre para experimentar novos caminhos.  Nas aulas de 

projeto, os exercícios práticos com uma abordagem lúdica, contribuem para a quebra de 

paradigmas que se afastaram da simplicidade do cotidiano e dos sujeitos do projeto. O 

que temos, como posição de pensamento, é que as colocações das soluções projetuais se 

dispam de preconceitos, para, desta forma, lidar como as pessoas que serão impactadas 

por um projeto de arquitetura.  É a simplicidade cotidiana proposta e plena de 

criatividade, que queremos trazer para os dilemas projetuais em sala de aula.  Para 

auxiliar nesta composição, o pensamento artístico, que desenvolve o objeto advindo da 

humanidade e de sua época, é que nos interessa.  Para isto, não utilizamos as cores que 

visam fins  materiais e resultados comerciais.  Mencionamos as cores, que não retratam, 

mas expõem emoções, fazendo com que o observador as vivencie e entenda o que estão 

comunicando.  "Cada arte chega, pouco a pouco, ao ponto em que se torna capaz de 

exprimir, graças aos meios que lhe são próprios, o que só ela está qualificada para 

dizer” 7.  Ao procurar entendermos este pensamento de Kandisnky, percebemos que a 

representação não encerra, simplesmente, aquilo que lhe é de natureza, ela contribui 

para a evolução das idéias.  No projeto de arquitetura, os desenhos e os modelos com 

suas cores, não bastam para encerrar o seu propósito.  Não podemos esquecer o 

participador e o sujeito do lugar no ato projetual, já que "a arquitetura é produzida por 

pessoas comuns para pessoas comuns, portanto deve ser facilmente compreensível a 

todas as pessoas” 8.   

A idéia de não resumir o projeto à sua representação desenhada ou modelada, pode ser 

colocada pelo professor, que incentiva o aluno a provar, tocar, ver e sentir as coisas, 

                                                 
7KANDINSKY, 1996: 57 

8RASMUSSEN, 1998: 13. 
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conectando-se com os sujeitos/usuários do projeto.  Com este pensamento, as aulas 

práticas provocam a reflexão e o experienciar e, ao mesmo tempo, introduzem e, até 

mesmo, exercitam conhecimentos, como os de aplicação das cores.  O propósito da 

experimentação é tornar o aluno independente e consciente de seu aprendizado 

continuado e que, através dessa construção, não deve desconsiderar os  aspectos 

criadores, aliados ao sentido de humanidade nos projetos, incluindo, nesta construção, a 

cor.  Permitir a descoberta desta independência pelo aluno, e, através deste estado, 

colocar a cor como elemento importante no projeto, trazendo para o professor-arquiteto 

um desafio pedagógico, pois este fato o coloca diante de suas próprias incertezas como 

arquiteto. 

Conhecer o aluno, reconhecer o meio, entender ambos em uma troca constante, parece 

um desafio intransponível para o arquiteto que ensina.  E para o professor-arquiteto, 

como será entender os meandros deste ser-aprendiz? Este entendimento leva o 

professor-arquiteto, primeiro para a pesquisa de como este mundo se constrói e, 

posteriormente, entender de que forma ele pode desempenhar o seu papel na construção 

do conhecimento, seja fora ou dentro da sala de aula.  Esta é a tendência que trazemos 

aqui para as nossas experimentações na sala de aula de projeto. 

Neste mundo em constante construção, abrimos as pesquisas em andamento9 do grupo 

Pró-Lugar da FAU/UFRJ10 sobre a abordagem enactiva da cognição, que serão de 

grande utilidade ao longo desta tese sobre ensino de projeto, principalmente, quando 

aborda a questão da incorporação da cor.  Fato, por si só, considerado de difícil 

abordagem em sala de aula por alguns professores de projeto, em parte por certo 

desconhecimento teórico sobre cor e, também, devido ao pragmatismo do Movimento 

Moderno, que quase baniu a cor das construções.  Sobre este assunto trataremos mais 

adiante, no capítulo “Uma palavra sobre cor”, onde falamos, mais especificamente, 

sobre a construção da cor. 

Quando questionamos a postura do professor-arquiteto no ambiente de aprendizado, 

começamos a pensar no próprio ambiente do aprendizado.  Ateliê ou sala de aula? Qual 

o melhor lugar? Se seguirmos as tradições do mestre e seu aprendiz, sem dúvida que o 

                                                 
9Acreditando que o conhecimento não se encerrra, o crescimento estará associado a di ferentes 
possibilidades de estudos que podem ser exploradas e testadas. 
10Esta pesquisa faz parte dos estudos deste grupo. 
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ateliê caracteriza-se como um ambiente propício ao fazer.  Quando, ao lermos Schön, 

percebemos que o fazer, simplesmente, não se basta, passamos a inquirir, também, 

sobre o lugar onde ocorrem as aulas de projeto.  Cabe, neste momento, colocarmos a 

reflexão sobre as ações de aprendizado.  Neste sentido, a sala de aula coloca-se como o 

ambiente mais adequado, pois nela o aluno manifesta-se e coloca a sua experiência na 

construção de seu aprendizado11, aliando ao conhecimento, que o professor de projeto 

coloca e a própria necessidade de treinamento da práxis projetual.  Este assunto foi 

amplamente discutido no Projetar de 200312, quando Rheingantz13 falou sobre como  

estimular o aluno a pensar em aprendizado autônomo para, desta forma, se tornar 

independente do modelo do professor detentor do conhecimento.  Nesta pesquisa nos 

referimos à sala de aula como o ambiente das aulas de projeto.  Esta escolha é proposital 

e tem como objetivo consolidar as diferenças da relação professor e aluno das relações 

entre mestre e aprendiz no ateliê.  Neste sentido, nos apoiamos em Vygotsky para quem 

um ambiente propício de aula, deve facilitar a interação dos alunos entre si e com o 

conhecimento e que este não se resume às informações trazidas pelo professor, mas que, 

também, inclui o ambiente de troca, que ocorre em uma sala de aula.  Fato contrário à 

postura mestre-aprendiz, onde existem a tendência ao isolamento e ao individualismo 

pedagógico.  A partir da afirmação de Delgado “é importante lembrar ainda que o 

conhecimento é construído pelo aluno, a partir do seu nível de desenvolvimento real”14 

sugerimos um caminho diferente na construção da postura didático-pedagógica do 

professor-arquiteto.  Um caminho que provoca a fusão entre o ambiente de aprendizado, 

o conhecimento apresentado pelo professor, o trazido pelo aluno e a experiência de vida 

dos envolvidos no processo de aprendizagem.  Para permitir esta fusão, encontramos na 

experiência cognitiva do aluno com o meio, a abordagem apropriada para a construção 

de exercícios práticos importantes para a incorporação da cor no ensino de projeto.  Esta 

é a hipótese apresentada por esta pesquisa que se apóia em uma postura autônoma para 

a construção do aprendizado.  Para tanto, propomos o desenvolvimento de um plano de 

aula, onde os exercícios práticos desenvolvam a demonstração do simbólico, tanto do 

projetista quanto dos sujeitos/usuários de seu projeto, que juntamente com a forma e os 

                                                 
11 FREIRE, 1996. 
12 Simpósio sobre o ensino de projeto que aconteceu em 2003 em Natal/RN. 
13 MARQUES, 2003. 

14 DELGADO, 2003. 
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materiais, já bastante trabalhados, incluam a cor como um dos fundamentos da 

identidade do lugar.   

As questões relativas à inserção dos conhecimentos sobre cor no processo projetual do 

aluno são movidas pela crença de que ela faz parte do lugar15 assim como o é a forma.  

Esta postura demanda a criação de exercícios práticos que enriqueçam a representação16 

do projeto e onde a expressão do aluno se espalha nas entrelinhas imaginárias e 

desenhada, desencadeando uma séria de questionamentos sobre a aplicação e 

potencialização de sua expressão.  De agora em diante, utilizaremos o termo 

incorporação como diferenciação do que conhecemos como representação.  Esta nova 

terminologia é para dar um caráter dinâmico à linguagem projetual e está baseada nos 

estudos de Varela, Thompson e Rosch17 sobre a interação do homem com o ambiente ou 

o seu meio.  Segundo este ponto de vista, consideramos que é possível entender a cor 

como incorporada e utilizá-la como apoio didático por dois motivos: (1) aceitamos que 

ela é parte da estrutura do objeto, assim como, também, o é a forma e a matéria; (2) na 

representação18 do projeto, a cor contribui para a construção da forma, dando sentido a 

ela.  Por meio das experiências práticas encontramos o caminho da cor incorporada, que 

começa a penetrar no ambiente de aula, indo além da simples representação de materiais 

e definições de formas.  Na sala de aula, o trabalho inicial da concepção flui com 

exercícios que estimulem a aplicação da cor.  Baseado nas zonas de desenvolvimento 

proximal19 de Vigotsky, tudo pode motivar a concepção, o ato ou a idéia e a mudança, 

como método conceptivo, motivam uma nova visão do entorno e dos objetos, 

permitindo diferentes abordagens e, conseqüentemente, novas descobertas no simples.  

Esta dinâmica, sendo trazida para dentro da sala de aula, proporciona ao aluno uma 

nova possibilidade de explorar o seu processo projetual e suas idéias.  No campo 

                                                 
15 A cor pertence à volumetria de um projeto.  Ela pode ser alterada tanto em apropriações do usuário 
(pós-uso), quanto em reformas e restauros.  A aplicação da cor de forma apropriada aos objetivos 
conceituais do projeto, só é possível com o conhecimento técni co do fenômeno cor, aliado com o 
conhecimento sobre os usuários do projeto. 
16 Segundo Argan em “ Projeto e destino” seriam operações  artísticas estruturalmente di ferentes.  El e 
utiliza como exemplo a pintura, a escultura e também a arquitetura.  Aqui não descart amos os desenhos  
técnicos e suas implicações, mas acrescentamos a possibilidade de di ferentes linguagens que contribuam 
para o processo projetual e a sua concepção. 
17 VARELA, THOMPSON, ROSCH, 2003. 
18 Desenhos e modelos. 
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experimental, o exercício baseado nestas idéias, transpõe, para o projeto do aluno, 

possibilidades de concepção, que poderiam ficar intactas na sua imaginação. 

Na imaginação, o homem cria o seu próprio mundo, experimentando, através das 

diferentes sensações, uma realidade imaginada.  “A impressão de uma cor não é apenas 

um mecanismo da visão, mas, também, é uma sensação ou um sentimento, que 

acontece, simultaneamente, com os nossos pensamentos e o nosso mecanismo 

cognitivo” 20.  A materialização desta imaginação (no caso do desenho) é um desafio, 

que está sempre presente em sala de aula.  O que fica evidenciado, na aula prática, é a 

expressão da idéia, que deve contribuir para a fluidez do diálogo professor-aluno. 

Percepção ou experiência? 

Na função de incentivador da construção do conhecimento, o professor-arquiteto se 

depara com as diferenças em sala de aula, quando surgem questões importantes, as 

quais não conseguimos ignorar.  Como interagir e fazer com que o aluno perceba o 

problema do projeto, construindo a sua solução? Como lidar com esta realidade em sala 

de aula?  Como provocar momentos de imaginação para a criação de projetos, sendo 

eles novos ou intervenções em projetos já existentes?   As respostas para estas questões 

englobam áreas distintas que, somadas, dão forma às idéias e, estimuladas pelo 

professor, acontecem ao longo de todo o processo do projeto, desde o seu primeiro 

pensamento, passando pelo esboço colorido e transitando pelas soluções construtivas.  

Incentivando a independência do aluno no pensar e no fazer, o professor estrutura nele a 

opinião sobre o seu próprio projeto.  Rheingantz comenta sobre a relação que se forma 

entre o professor e o aluno, “... a relação professor-aluno deve se pautar pela 

cumplicidade entre conhecimentos” 21.  A iniciação se faz pela construção de mundo e 

neste quesito colocamos a abordagem enactiva22 da cognição que dá significado e 

                                                                                                                                               
19 ZDP (zonas de desenvolvimento proximal): situação-desafio em sala de aula onde o professor provoca 
os alunos a encontrarem soluções para problemas propostos e que exigem um conhecimento e prática 
maior dos alunos.   
20 MAHNKE, 1996: 7. 
21 Paulo Afonso Rheingantz in MARQUES, 2003: 110. 
22 A abordagem Enactiva é proposta por Francisco Varela, Evan Thompson e Eleanor Rosch (in A Mente 
Incorporada, 2003), esta abordagem recupera a consciênci a como um problema da ciênci a cognitiva e 
questiona a relação entre processos cognitivos e o mundo no qual a mente está incorporada e inserida, 
pondo em questão também a idéia de representação mental.  Enfatiza que a cognição emerge das  
interações recíprocas do cérebro, do corpo e do ambiente, assim a mente e o mundo, ao contrário de 
serem dois domínios independentes ligados pela represent ação, atuam um sobre o outro. 
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constrói.  Para isso encontramos nos estudos de Varela, Thompson e Rosch23 um 

caminho paralelo ao de Schön24 e de pedagogos como Vygotsky25 e Freire26.  Este 

caminho mergulha fundo na interação mente e meio, tendo o corpo como condutor, 

através da percepção de seus cinco sentidos.  Desta forma, o aprendizado assume um 

significado de crescimento e modificação constante do sujeito no mundo e do mundo 

com seus atores.  Esta é uma das formas de tornar o aluno autônomo. 

Antes de entrarmos nas questões pedagógicas em relação ao ensino de projeto – levando 

em conta o uso da cor – é importante abordarmos a experiência de construção de 

mundo, tendo, neste contexto, o material colorante e a estrutura da forma.   O que 

podemos falar da experiência humana como um motivo para uma reflexão, que se dá ao 

longo da ação?  Ato que ganha status de aprendizado, a percepção e a ação tornam-se 

inseparáveis da vivência cognitiva.  A construção dos significados segue, então, um 

emaranhado de caminhos que se cruzam e se entrelaçam, criando uma rede, onde o 

ambiente emerge do mundo. Quando percebemos o mundo, iniciamos um processo que 

alimenta a experiência e que se dá na troca com o meio e com outras pessoas, 

caracterizando uma cognição dita enactiva, que é o modo/processo como o sujeito 

percipiente orienta suas ações em situações locais 27.  Podemos concluir que o sujeito-

aprendiz ao mesmo tempo em que se instrui, é modelado por este ambiente que o 

envolve.  Vygotsky expõe em sua teoria sobre as zonas de desenvolvimento proximal 

(ZDP) que, em sala de aula, são situações-desafios que incentivam o aluno a se 

apropriar de novos conhecimentos para a solução do problema proposto.  O professor 

incentiva o aluno a se desenvolver e construir o seu conhecimento através da 

experiência em sala de aula.  Esta construção tem sua origem na capacidade do homem 

de projetar imaginativamente as situações.  Esta questão pode ser explorada fora e 

dentro de sala de aula pelo professor-arquiteto, que é, também, um construtor de seu 

mundo.  Com a reflexão na ação, a possibilidade de perceber o problema do projeto 

muda o seu cerne.  Em vez de problema, falamos em estratégia (dinâmicas e abertas), 

                                                 
23 VARELA, , TOMPSON, ROSCH, 2003. 
24SCHÖN, 2000. 
25 LA TAILLE, 1992. 
26 FREIRE, 1996. 
27 Idem, 2003. 
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em vez de solução projetual, falamos em ambientes construídos pertencentes ao mundo.  

Este enfoque permite a abordagem enactiva, que incentiva o aluno a construir 

imaginativamente o mundo, elaborando, assim, o seu projeto para o usuário.  Quanto ao 

professor, com a questão enactiva, ele assume uma postura didático-pedagógica de 

cumplicidade, que o mantém em uma tênue fronteira de não interferência impositiva no 

processo projetual do aluno. 

Não queremos aqui, tratar a percepção como simples mecanismo para capturar os 

estímulos do ambiente. Tratamos a percepção além do pensamento objetivo, onde os 

fenômenos, que atestam a união do sujeito com o mundo, são reduzidos e substituídos 

pela idéia equivocada de que ele existe por ele mesmo e o sujeito como sendo separado 

do mundo.  A percepção como experiência - e é neste contexto que esta pesquisa 

formata o seu diferencial - trata da interação sujeito-mundo, que com o auxílio do corpo, 

constrói a sua objetividade.  Nesta construção, o objeto personifica as experiências do 

sujeito-aprendiz, privilegiando a subjetividade da construção da realidade do 

indivíduo28.  É neste sentido que utilizamos os estudos de Maturana29 sobre a realidade, 

onde o ser humano se insere e os de Varela, Thompson e Rosch30, no que diz respeito à 

mente humana, que se modifica em função do meio e vice e versa.  Estas são as bases 

para o que chamamos de abordagem enactiva da cognição, onde acontece o processo do 

conhecimento entre o organismo e o meio e que estão relacionados à ação, formando 

uma interdependência entre ambos. 

O corpo, quando confrontado com o ambiente e seus objetos, torna-se apto a percebê-lo, 

assim como o objeto está pronto para ser envolvido pela atitude corporal perceptiva.   

Estas atitudes perceptivas ou experiências constroem o mundo e são vivenciadas pelo 

sujeito que atua no ambiente, corporificando a abordagem enactiva da cognição ou 

cognição experiencial31.  Nela compreendemos as diversas redes sociais que 

estabelecem as relações do sujeito e onde as várias experiências vivenciadas pela 

percepção, se entrelaçam e motivam outras.  Isso faz com que o mundo real esteja 

sempre aberto e indefinido para uma nova construção, que se diferencia para cada 

                                                 
28 MERLEAU-PONTY, 1994. 

29 MATURANA, 2002. 

30 VARELA, TOMPSON, ROSCH, 2003. 
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indivíduo.  É neste contexto que entendemos a cor surgindo como realidade estrutural 

do objeto em sala de aula.  Ela deixa de ser apenas qualidade física, posição arbitrária, 

que oculta outros modos de sua aparição, construindo ou reconstruindo ambientes, 

conforme os  diferentes objetivos de cada projeto, seja ele novo ou uma reforma.  Ao 

alterarmos a cor de um lugar sem o conhecimento teórico e o conhecimento sobre o 

sujeito/usuário, estaremos lidando com a cor decorativa e superficial.  Quando, ao 

contrário, utilizamos as teorias sobre interação das cores, suas simbologias e o impacto 

delas sobre o ser humano, a cor passa a pertencer ao ambiente a ser construído ou 

reformulado.  A cor no ambiente se entrelaça tal qual a sua forma e ambas fazem com 

que o lugar seja percebido pelo sujeito e mediado pelo corpo.  Esta percepção é uma 

comunicação entre o meio e o sujeito, portanto a cor pode ser explorada como o fio 

condutor desta experiência sujeito/lugar.  Ela deixa de ser apenas percepção e passa a 

ser a experiência que constrói a realidade.  É por isso que o objeto e sua cor não podem 

ser separados do sujeito percipiente.  É nesta integração que o aluno se torna autônomo 

e se liberta de suas incertezas, utilizando a cor sem receios.  O ser humano é 

multidimensional nas interações com outros seres humanos, com o mundo e com sua 

dinâmica interna.  As conversações se entrecruzam simultânea ou sucessivamente na 

dinâmica corporal e em diferentes sistemas relacionados.  Esta junção de fatos compõe 

uma rede sócio-técnica32 característica de uma turma de alunos de projeto.  Esta 

percepção-experiência deve ser constante no arquiteto-professor, que, também, está 

cheio de incertezas.  Estas incertezas surgem no desafio do projeto, onde as estratégias 

utilizadas sofrem influências de variáveis, por vezes, incontroláveis. 

No processo projetual do aluno, os desenhos e os modelos que ele faz, formam um 

conjunto de objetos que tem como objetivo informar/comunicar as suas idéias para o 

professor e toda turma, como bons seres linguajantes que somos33.  Na abordagem 

enactiva da cognição, a representação das imagens mentais, através de modelos 

(bidimensionais, tridimensionais, ou virtuais), incorpora os vários sujeitos envolvidos 

no processo e na intencionalidade do projeto.  Esta materialização se torna, então, não 

                                                                                                                                               
31 Designação adotada pelos pesquisadores do grupo Pro-Lugar, para caracterizar a aplicação da 
abordagem enactiva em suas observações de campo nos trabalhos de Avaliação Pós-Ocupação (APO). 
32 Em nossa sociedade da informação, tais redes formam-se através dos sujeitos sociais de uma turma de 
projeto que compartilham conhecimento e sociabilidade através de um objeto comum, o projeto. 
33 MATURANA, 2001.  
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uma representação, mas, sim, a intencionalidade de tornar tangível a concepção 

projetual.  A imaginação transforma-se em uma experiência consciente comunicada a 

todos que a percebem.  A experiência coletiva, que se dá nesta intencionalidade de 

comunicação, forma uma ligação imediata entre as pessoas, que passam a compreender 

as intenções do projeto, através da imaginação exposta. ”A imaginação é uma poderosa 

variável interveniente” 34 e o caráter intervencionista da imaginação nos encaminha para 

o entendimento da ligação existente entre as diferentes pessoas envolvidas no processo 

de aprendizado em sala de aula.  Cada uma imagina, a partir do modelo (bi-dimensional 

ou tridimensional), se tornando a ligação do grupo, construindo a empatia. 

Tal conjunto comunica e configura um diálogo entre vários sujeitos, tecendo a empatia 

através do seu entendimento.  O mais interessante é que este ambiente, que ainda não 

foi construído de fato, já existe na intenção do projeto.  Vygostsky fala da experiência 

do aluno e o seu conhecimento intrínseco, que pré-formata a sua idéia de mundo.  “O 

percebido não é necessariamente um objeto presente diante de mim como termo a 

conhecer; ele pode ser uma ‘unidade de valor’ que só me está presente praticamente” 35. 

Este é o ambiente para a construção de uma metalinguagem projetual - assunto que será 

abordado no capítulo “Metalinguagem” - ampla o suficiente, para permitir o 

conhecimento do ambiente pelos sujeitos do processo. 

 

A formação de um lugar36, através do projeto, é um sistema de aparências, que 

permitem uma ancoragem de todas as características perceptíveis.  Este objeto 

percebido – o projeto – contém o caráter, a expressão e as necessidades, assim como um 

ambiente pertencente ao mundo.  O imaginário do aluno é acionado pela matéria, 

através da percepção e vice-versa, fazendo com que o projeto se construa através da 

subjetividade desta relação.  Ele define ambientes possíveis, nem sempre presentes (não 

confundir com alucinações, que são construções arbitrárias), e as características do meio 

e dos objetos.  Assim como sujeitos que se integram em uma única coisa, o mundo, 

formado pela capacidade de invenção da arquitetura, transfere conhecimento. 

                                                 
34 VARELA, TOMPSON, ROSCH,  2003: 61 

35 MERLEAU-PONTY, 1994: 430. 
36 Antes mesmo de Tuan, Bachelard fala em um lugar poético onde o ser constrói o seu mundo e cria 
sentimentos em relação a ele. 
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O caminho do conhecimento - sem fim - que permite a autonomia do sujeito-aprendiz 

não se limita à sala de aula.  Este é um caminho que se constrói no próprio ato de 

caminhar37.  Este estado nômade semeia a curiosidade, incentivando as ações da 

descoberta.  Quando esta é despertada pelo professor, torna-se uma ferramenta essencial 

na didática proposta nesta pesquisa.  Este nomadismo existencial faz parte de uma 

identidade em movimento, múltipla e por vezes contraditória38, que contribui para as 

relações que acontecem, tanto em sala de aula, quanto em campo.  Os caminhos 

revelados são percorridos em conjunto pelo professor e por seus alunos de projeto. 

Neles traçam-se o objetivo de incorporar a cor no pensamento projetual do aluno.  

Como procedimentos didáticos, as práticas lúdicas permitem o livre exercício da 

imaginação do aluno e nos fazem perguntar: como imaginar, a colocação da cor que 

traduza um projeto de arquitetura? 

A abordagem enactiva em sala de aula 

Podemos construir um caminho, utilizando a abordagem enactiva na experiência 

cognitiva do aluno para, desta forma, entender melhor como ele desenvolve as etapas do 

projeto.  Antes, porém, vamos falar sobre o caminho percorrido para chegar nesta 

abordagem.  Desde o surgimento da ciência cognitiva, cujo objetivo era entender o 

funcionamento da mente humana para a criação da inteligência artificial,  sempre ficou o 

entendimento de que a mente engloba várias abordagens além da lógica, da biologia e 

das ciências sociais.  “As ciências cognitivas tornam-se mais cientes de que a melhor 

forma de continuar a trabalhar é por meio de um profundo entrelaçamento entre o 

filosófico, o empírico e o matemático” 39.  Esta constatação nos coloca diante da 

possibilidade de utilizar uma abordagem da cognição, onde a mente é importante ao 

interagir com o meio e vice-versa, o que permite o desenvolvimento do estudo deste 

fluir e de como ele contribui para a construção da noção de mundo e de realidade.  Isto 

vai influenciar, diretamente, a pesquisa sobre o ensino de projeto, principalmente no que 

diz respeito à inclusão da cor como elemento estrutural da concepção do projetista, já 

que ela é parte integrante das coisas do mundo. 

                                                 
37 VARELA, TOMPSON, ROSCH, 2003. 
38 MAFFESOLI, 2001. 
39 Idem, 2003: 55. 
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Contribuiu, também, para esta abordagem, a insuficiência das ciências ditas exatas, que 

negligenciam o impacto emocional produzido pela mente humana em suas ações no 

mundo.  Estas ações desencadeiam reações no meio e em outros atores, retornando para 

a sua origem.  Este fluxo e refluxo formam as ligações deste complexo humano de 

interações.  A pergunta que surge é como se entende estas ligações? Ou melhor, como 

estas ligações são entendidas pelos sujeitos envolvidos nesta rede de interações?  Fala-

se, nas ciências cognitivas, de representações de significados, de códigos simbólicos e 

físicos, que todos os envolvidos entendem como conteúdo do que se está sentindo.  O 

entendimento desta correlação, que atribui a um estado físico os desejos, as emoções e 

intenções das relações, é que nos interessa nesta pesquisa.  É neste momento que o 

professor, em sala de aula, entende o que está acontecendo com seus alunos e com a 

aprendizagem dos novos conhecimentos ali colocados.  O próprio Schön, em sua 

pesquisa de campo, faz uso desta interação ao observar as comunicações entre aluno e 

professor nas aulas de projeto, vivenciando as mesmas no ambiente da pesquisa.  A 

estas interações, ele deu o nome de “linguagem do processo de projeto” 40.  Bachelard41 

fala de uma cosmo-análise, onde a emoção sentida pelo sujeito é percebida através de 

reações físicas, que formam uma comunicação imediata entre os seres humanos, dando-

se uma empatia, que os liga em uma rede.  Isto, por si só, já é uma renovação, que 

encaminha para outra abordagem da cognição.  Este caminho que delineamos e que 

parte da abordagem enactiva, chama-se de cognição experiencial42.  Este é um caminho 

que trilha pelo emocional e passa pela vivência das experiências.  Ele contribui para a 

compreensão das interações humanas entre o meio e outros sujeitos, que é iniciada na 

comunicação e tem na linguagem plural, que vai além das questões semânticas, o 

melhor condutor.   

Nos estudos cognitivos, entendemos que a comunicação passa pelo corpo e pela mente 

– para esta ação contribuem os cincos sentidos humanos –, desencadeando uma série de 

acontecimentos.  As associações, memórias  e desejos é que, provavelmente, formatarão 

uma ação decorrente da comunicação entre pessoas ou mesmo da interação com o lugar.  

                                                 
40 SCHÖN, 2000: 48. 
41 BACHELARD, c1990. 
42 A expressão cognição experiencial foi proposta pelo Grupo Pro-Lugar (PROARQ-FAU-UFRJ) por 
sugestão da Professora Rosa Pedro , pesquisadora do EICOS/UFRJ, que vêm estudando a cognição com 
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Esta ação que acontece simultaneamente à reflexão, permite a significação dos fatos, 

contribuindo para a construção do aprendizado do aluno dentro e fora de sala de aula, 

quando ele está em campo pesquisando ou no diálogo com o professor.  Neste ponto, a 

abordagem enactiva nos leva ao impasse, que inquisidor, se apropria da psicologia para 

explicar determinadas ações dentro da arquitetura.  Sem ignorar as realizações do 

Behaviorismo, nos deteremos nas imagens mentais, que, longe de ser uma caixa-preta, 

formam a imaginação (imaginar a ação) dos sujeitos-observadores e a suas experiências.  

É nesta imaginação humana que se constrói o mundo entendido e não representado.  

Podemos falar,  neste sentido, em incorporação ao mundo.  Bachelard43 discorre sobre 

uma imaginação formada por imagens poéticas, que são construídas na alma44 do ser 

humano e que reverberam no meio.  Estas imagens provocam uma emoção primeira, 

sem o rigor objetivo de uma análise crítica.  Elas possuem um caráter variacional, fruto 

da consciência imaginante.  A repercussão destas imagens influencia o mundo através 

de sua incorporação, fato onde incluímos a cor, assim como todo o tipo de representação 

que, após o que foi explanado até agora, passa a ser entendido com incorporação desta 

imaginação no mundo e, mais especificamente falando, na sala de aula. 

Nas experiências humanas existem emoções e sensações que estão envolvidas e 

contribuem para o registro feito pela memória dos resultados vivenciados.  Tais 

emoções e sensações são importantes de serem trazidas para a sala de aula, pois elas 

permitem o livre fluir da cor incorporada.  As experiências surgem com clareza nas 

representações em forma de desenhos e modelos, desenvolvidos no ambiente de 

aprendizagem, transformando as idéias em linguagem tangível através de diversas 

formas (verbal ou não verbal).  Esta incorporação aciona os sentidos humanos (visão, 

olfato, paladar, audição e tato) que, a cada estímulo, constrói a realidade através da 

sensibilidade entre o meio e a mente, através do corpo.  Por isso é importante o 

ambiente da sala de aula ter a iluminação apropriada, som e aroma característico, que 

contribua com o vínculo do aluno com o lugar45.  Estes estímulos, quando acionados da 

maneira correta, contribuem para o desenvolvimento das imagens mentais dos alunos, 

                                                                                                                                               
enfoque enactivo para aplicação da observação incorporada como método de pesquisa sobre o  ambiente 
construído ou sobre o ambiente urbano. 
43 BACHELARD, 1993. 
44 Alma no sentido bachelardiano da origem de tudo e onde tudo adquire sentido, ela possui a visão 
interior do ser onde sua consciência está repousada. 
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incentivando a imaginação criadora46.  Este vínculo formado pelo aluno com a sala de 

aula identifica o professor e os objetivos para estar ali.  No momento em que ele entra 

neste lugar de estímulos, é feito um entrelaçamento estrutural47 pleno de intenções 

criadoras. 

O que se fala atualmente, utilizando uma imagem de entrelaçamento estrutural, permite 

um fluir autônomo entre o aluno e o meio.  Este entrelaçamento permite, ao sujeito-

aprendiz, um devaneio construtivo ao longo de uma deriva aparentemente aleatória.  

Aparentemente, porque ao primeiro olhar pode não ser producente, mas, em sua 

essência, permite o livre exercício da curiosidade. Ela é fundamentada no acaso surgido 

da curiosidade ininterrupta, em um processo circular.  Esta circularidade, que não 

apresenta início, meio e fim, é inovadora no processo projetual a ser utilizado em sala 

de aula.  Nela a concepção é constante e entrelaçada na rede que se forma no ambiente 

de aprendizado.  Esta rede, construída a partir da experiência emocional48, é o eixo que 

permite a incorporação da cor no processo projetual do aluno.  Ela é vivenciada em 

aulas práticas e que pode ou não ter ligação direta com o programa do projeto.  Nestas 

práticas, o aluno convive com a cor e desvenda seus possíveis mistérios.  Ele percebe 

que fica mais fácil projetar colorido. 

A abordagem enactiva, quando fala em incorporação, engloba a experiência vivida pelo 

corpo como contexto dos mecanismos cognitivos49.  Esta visão permite o que Merlau-

Ponty chama de entre-deux, o que está entre extremos e que vamos chamar de “caminho 

do meio”.  Um caminho de interligações que, parodiando as características das cores, 

permite as sombras entre o preto e o branco, fugindo de radicalismos, que não deixam 

acontecer uma construção experiencial do conhecimento, nem a interação 

multidisciplinar do ensino de projeto. 

                                                                                                                                               
45 O experimento 1 realizado nesta pequisa, mostra a integração ent re sentidos como a visão, o olafto e a 
audição, para a realização de um exercício de criação com cor. 
46 Imaginação que constrói e poetiza as imagens através de um devaneio criador.  A imaginação do sujeito 
cria uma realidade sonhada, construindo o mundo.   
47 A mente se entrelaça estruturalmente ao corpo que, por sua vez, se entrel aça estruturalmente ao 
ambiente.  O histórico dos entrelaçamentos estruturais constrói o mundo.  Ver em VARELA, Fancisco J, 
TOMPSON Evan, ROSCH, Eleonor.  A Mente Incorporada: ciências cognitivas e experiênci a humana.  
Porto Alegre: Artmed, 2003. 
48 Experiência vivida entre o corpo e o contexto. 
49 VARELA, TOMPSON, ROSCH,  2003. 
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Acreditando que o caminho só existe quando o percorremos 50, a colocação de exercícios 

lúdicos ao longo da prática projetual permite a junção multidisciplinar, que forma a rede 

de conhecimento do aluno.  Acrescentando mais conhecimento, o professor de projeto 

instiga, nestas práticas, as zonas de incertezas a aflorarem na sala de aula.  Como 

professor-arquiteto, ele incentiva o aluno na construção dos ambientes advindos do 

mundo experienciado por ele neste “caminho do meio”.  Mas o que esperar deste 

caminho? Como estes exercícios podem contribuir para o aprendizado? Tomemos como 

exemplo a linguagem plural (verbal e não verbal) utilizada em sala de aula.  O peso da 

representação como nós  conhecemos, coloca o mundo em um momento que parece o 

todo.  Vejamos o tipo de representação mais comum em projeto, o desenho.  Não se 

sabe ao certo se ele age como uma incorporação das idéias do aluno ou se é apenas a 

colocação de repertórios vistos em revistas, livros ou mesmo por outros arquitetos, que 

muitas vezes funcionam como faróis de direcionamento para os partidos escolhidos no 

desenvolvimento dos projetos em sala de aula.  Neste ponto, não existe nenhuma crítica 

negativa, pois ao visualizar outros arquitetos, o aluno aprende diferentes abordagens, 

que conduzidas pelo professor, tornam-se instrumentos importantes para o 

conhecimento do aluno e o seu desenvolvimento em projetos.  Não está em questão o 

tipo de linguagem para o entendimento da incorporação das idéias, mas a sua posição 

próxima à idéia ali exposta.  Falando mais claramente, as representações51 são 

inseparáveis do mundo, assim como nós o somos.  Isto significa dizer que incorporar o 

que está sendo exposto através desta linguagem plural, não é viver um mundo 

independente. Esta linguagem plural faz parte, tanto do ser que a utiliza, quanto do meio 

que estrutura o seu entendimento. 

Esta parece uma idéia instável.  Mas como podemos falar em estabilidade no mundo 

variacional da imaginação?  Esta instabilidade instiga a pesquisa do projeto, invoca 

diferentes soluções para a construção do lugar.  Ela é sedutora para o aluno, que pode 

exercitar sua criação.  Didaticamente, o professor poderia alegar que o aluno precisa de 

regras para poder ser entendido.  Lembramos que as regras são dadas pela própria rede 

de relacionamentos formada no ambiente de aprendizagem.  Quanto aos padrões de 

“representação” – plantas baixas, cortes e fachadas – o aluno pode, e deve, utilizá-los, 

                                                 
50

 “ O caminhar é sobretudo atento ao que se apresenta, ao que acontece, ao que vai favorecer, sob suas  
diversas modulações, ao prazer lúdico” ver em MAFFESOLI, Michel, 2001: 123. 
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mas estes não devem acontecer como limitadores do desenvolvimento do projeto.  Por 

quê deve ser isso ou aquilo? Por quê não utilizar uma abordagem que permita várias 

formas de apresentar, construir, definir e exercitar uma idéia? Uma abordagem onde é 

permitido este livre exercício do construir vai ao encontro de um conhecimento 

experienciado onde ele “é resultado de uma interpretação contínua, que emerge de 

nossas capacidades de compreensão”. 52  Por isso é importante que o fluir das redes 

existentes em uma sala de aula seja sempre utilizado pelo professor a partir da reflexão 

do aluno, que passa a entender toda a ação na construção de seu aprendizado. 

A sala de aula 

Schön53 fala da ação-reflexão, que vimos nos estudos da abordagem enactiva da 

cognição.  Abordagem que recebe contribuição com os estudos de pedagogos como 

Vygotsky e Freire, cuja escolha nesta pesquisa se dá pela abordagem que eles fazem do 

ensino, onde o contexto é utilizado como instrumento na construção do conhecimento 

do aluno.  A abordagem enactiva é o caminho para a introdução da cor incorporada no 

processo projetual utilizado em sala de aula, seja ele qual for.  O aluno se depara com 

novas possibilidades sem seguir paradigmas. Foge do que se deve ou não usar e de 

questões desagradáveis  sobre a artificialidade da cor-decoração (não incorporada ao 

projeto).  O aluno é levado, pelo professor, a ousar e experimentar, deixando a 

subjetividade aflorar sem temor do ato criador.   

É claro que neste “caminho do meio” as restrições são necessárias, se não cairíamos nos 

radicalismos inúteis.  Estas restrições existem enquanto o ser interage com o meio e elas 

são regidas pela rede que se forma pelos mecanismos psicológicos e tudo o mais que 

aflora nas interações.  Esta atividade humana e o meio estão cheias de estímulos em 

duas vias, entre o sujeito e o mundo.  Destas redes, composta pela atividade humana e 

pelo seu meio expandem as nossas possibilidades.  É a história do caminho feito pelo 

caminhar, onde o mundo é construído pela experiência.  Nele, a sala de aula formata-se 

como um forum de idéias, um caldeirão de possibilidades construtivas.  O professor 

assume um papel de referência, sem o ranço do detentor do conhecimento, mas como 

indicador de caminhos a serem percorridos.  Os percursos educacionais, que hoje são 

                                                                                                                                               
51 A linguagem do desenho existe para comunicar uma proposta de projeto, formando uma represetnação. 
52VARELA, 2003: 157. 
53SCHÖN, 2000. 
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implementados em algumas experiências nas aulas de projeto, validam a necessidade de 

mudanças.  A sala de aula, longe de ser um espaço onde se aprende, é um lugar onde a 

experiência vivenciada constrói o conhecimento. 

Como procedimento, o professor pode conduzir o aluno para que ele perceba o que está 

fazendo a cada momento, pondo em alerta a sua mente diante das incertezas e das suas 

inquietações.  Esta é uma situação consciente, onde o professor motiva o aluno a 

responder seus próprios questionamentos.  Utilizando exercícios, debates, discussões, 

formando uma empatia necessária ao processo do aprendizado, construído e não 

imposto.  Quando o aluno se conscientiza desta sua força construtora, ele deixa fluir as 

suas idéias para a discussão do grupo.  Os exercícios lúdicos são muito importantes para 

este amadurecimento e, por isso, são explorados nesta pesquisa.  Escolhemos como 

práticas, as abordagens exploratórias da percepção-experiência durante as aulas.  

Pensamos na prática do bidimensional, nela o desenho e a fotografia são instrumentos 

importantes no desenvolvimento da sensibilidade perceptiva do aluno.  Quanto aos 

aspectos tridimensionais, a maquete conceitual das idéias do aluno, mostra-se de valor 

excepcional, quando não visa uma demarcação do projeto, mas uma visualização das 

imagens mentais do aluno com a cor incorporada.  Em paralelo ao desenvolvimento dos 

exercícios, abordamos a avaliação, não como prêmio ao aluno que alcançou o seu 

objetivo, mas como aprendizado, para sempre questionar este objetivo e como resultado 

de tudo o que foi experienciado em sala da aula.  Neste aprendizado, o próprio aluno 

define a amplitude de seus limites projetuais. 

O discurso sobre a construção do aprendizado cairia totalmente no vazio, se não viesse 

acompanhado de uma reflexão sobre a postura do professor-arquiteto.  Esta reflexão, 

que cai sobre a prática em sala de aula, deste Ser que está entre a figura do projetista-

arquiteto e a do professor-arquiteto.   

Como toda reflexão, esta começa com um questionamento: como manter um portfolio 

profissional, que lhe é exigido pelos seus pares e ao, mesmo tempo, conduzir o 

aprendizado de seus alunos?   

Quando, em sala de aula, o arquiteto com vasta experiência projetual, se depara com o 

desafio do ensino, abre-se um vácuo que suga qualquer experiência profissional.  Este é 

um vácuo formado pelo desconhecimento pedagógico.  Matéria misteriosa para o 

profissional atuante, que o seu saber nascido da práxis torna-a cada vez mais distante de 
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sua realidade.  Quantos equívocos poderiam ser evitados, quanta perda de tempo 

poderia ter sido suprimida, se os “mistérios” da sala de aula fossem desvendados pelo 

conhecimento da didática e do caminho da pedagogia.  Isto não significa dizer para o 

arquiteto que ele tem que fazer um curso de pedagogia.  Significa dizer que ele deve 

reconhecer uma carência em sua formação para poder entra em uma sala de aula.  É 

disso que queremos tratar aqui, desta carência.  E quando acrescentamos a cor - outra 

matéria misteriosa – criamos uma empreitada impossível.  Que vontade é está que 

insiste no caminho mais difícil?  Por não acreditar nesta dificuldade é que colocamos 

estas questões aparentemente difíceis de responder. 

O trabalho didático-pedagógico que propomos está baseado em teóricos, que 

trabalharam fortemente com as relações sociais e com as emoções geradas por estas 

relações.  Não é à toa que Vygotsky surge nos exercícios práticos de projeto, quando 

fala do ambiente sócio-cultural, tais exercícios, que trazem para a sala de aula uma 

contribuição para o aprendizado do indivíduo e suas práticas interpessoais, 

influenciando a mente humana.  E Freire que, bravamente, defendendo a autonomia do 

sujeito-aprendiz, germina a criação de uma massa-crítica importante para o 

desenvolvimento de uma arquitetura consciente de seu lugar.  Mesmo Schön, em sua 

exaustiva observação das práticas projetuais, mostra, através de suas anotações, que é 

nos dilemas da sala de aula que o professor-arquiteto constrói o seu conhecimento 

pedagógico.   Esta é, portanto, uma matéria que está longe de ser misteriosa, ela vive na 

prática, sem se prender à verve acadêmica das citações.  São as redes do relacionamento 

que moldam a postura didático-pedagógica do professor.  Como conseqüência desta 

formação, o arquiteto percebe a importância de todo o contexto em seus projetos e passa 

a olhar para o sujeito/usuário e não ter receio de utilizar a sua própria experiência de 

vida.  "Para ser capaz de escolher uma entre tantas possibilidades de arranjo formal, o 

arquiteto deve considerar as outras dimensões da arquitetura, indo além do propósito 

imediato que exige a criação de novos espaços, passando a considerar como de igual 

importância as dimensões cultural, social, histórica e individual” 54. 

Para trilhar o caminho como professor-arquiteto, podemos investigar a pedagogia 

apropriando-se deste conhecimento para tornar a prática docente cada vez mais 

integrada com as  necessidades da profissão e as expectativas dos alunos.  Para um 

                                                 
54 MAHFUZ, 1995: 69 
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melhor desempenho profissional, prática e teoria podem ser implementadas com a 

mesma vontade.  Juntas elas formam o perfil do arquiteto apto para vencer os desafios 

de sua profissão.  O que fica como desafio para o professor é a forma que se dá essa 

construção, no lugar onde a teoria e as práticas surgem como forças equilibradas: a aula 

de projeto. 

Os alunos ficam muito tempo estudando e praticando projeto, colocando outras 

disciplinas à margem55.  Paralelamente acontecem aulas sobre estrutura e métodos 

construtivos, mas enquanto a arquitetura assume cada vez mais o seu caráter social,  

menos os alunos estudam a sociedade.  Enxergando a educação como libertatória, 

muitos professores entendem como mais importante a prática e a teoria, deixando de 

lado o desenvolvimento da educação.  Em uma sociedade multirracial e multicultural, o 

grande desafio educacional é colocar os valores trazidos pelos alunos e suas 

características para implementar o seu aprendizado acadêmico.  O aluno prepara-se para 

ser um profissional atuante e próximo de sua realidade latente, tanto como indivíduo, 

como grupo.  Um dos papéis do professor, neste contexto, é o de fomentar a construção 

do conhecimento, incluindo os conhecimentos prévios do aluno. 

Entendendo o contexto do aluno, da profissão e da própria sociedade, podemos traçar 

um caminho resumido do ensino de arquitetura.  Nos revolucionários anos 60, onde a 

crítica ao conformismo impulsionava novas posturas, a educação fervilhava com as 

idéias sócio-culturais para a formação do indivíduo.  No Brasil, nos anos 70, o 

modernismo era questionado na prática profissional56.  Nessa época era clara a 

separação da cor e da forma nos estudos volumétricos.  Os anos 90 desempenharam um 

papel de questionamento e inquietação, recuperando pensamentos da primeira metade 

do século XX e aos professores cabia a escolha da fonte onde beberiam o conhecimento.  

Uma vez feita a escolha, sentir-se-íam aptos a preparar uma nova postura pedagógica 

para um novo milênio, com diferentes caminhos e uma (in)certeza: trilhar de forma 

clara, integrando o ser humano com o seu meio para a descoberta de novas 

possibilidades na construção de um futuro, cujo presente é feito de construção constante 

e de possibilidades concretas, viabilizados através da experiência adquirida fora e dentro 

de sala de aula.  Palavras como pluralismo de idéias e diversidade cultural, formam os 
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alicerces da postura do professor-arquiteto preocupado com o futuro profissional que 

está ajudando a formar. 

Estes princípios marcam o futuro da arquitetura a ser implementada.  Historicismos, 

saudosismos e outros ismos, sempre em pauta nas discussões acadêmicas, demonstram 

como os elementos sócio-culturais são trabalhados na sala de aula.  Como a práxis 

convive com a teoria e os valores intrínsecos de cada aluno.  Esta mistura convive com 

a estabilidade das experiências vividas e a desconstrução do que está estabelecido.  

"Agora devemos reencontrar o homem comum e suas necessidades, sem reduzi-las 

àquelas de uma curiosa espécie biológica exterior a nós mesmos, o usuário, destinatário 

funcional e inimigo estético do Movimento Moderno” 57. Quais direções devemos 

tomar? Este dilema – como todo dilema – delineia uma outra opção, um caminho, 

fundamentado na experiência. Esta postura reincorpora a relação do arquiteto com o seu 

ambiente. Ela pode congregar a estabilidade, questionando o que é estável.  Acreditando 

que a aparente instabilidade do desconhecido seja, na verdade, a dinâmica inerente a 

todo momento de construção (que está sempre por acabar). 

Como se abster, em sala de aula, das transformações espaciais e sociais sofridas  pelo 

entorno do aluno e pela sua própria cidade, bem como a sua rede de conhecimento.  É 

neste entorno que o aluno constrói os seus significados e o traz para a sala de aula.  O 

professor-arquiteto se vê diante da necessidade da preservação de valores essenciais do 

aprendizado de projeto ao mesmo tempo em que vivencia o contexto onde seus alunos 

estão inseridos.  Esta já é uma situação suficientemente polêmica para provocar uma 

reestruturação no ensino de projeto.  Socialmente, o aluno passa a entender o seu papel 

social, filtrando as informações comerciais das revistas de arquitetura.  Enquanto isso, a 

postura profissional também é construída junto com o conhecimento.  A competição e o 

individualismo, surgindo em sala de aula, podem ser entendidos como fruto do 

contexto.  Não recomendamos ao professor, lidar com esta situação de forma 

recriminatória, mas como fruto do meio e colocar como inovação libertatória deste 

status quo a rede de relacionamentos formada em sala de aula, que trazem novos 

conhecimentos. O individualismo opressor – oposto, ao individualismo saudável, fruto 

da personalidade e das experiências – é desconstruido através da postura do professor, 

que implementa a prática integradora e contextualizada.  As práticas em sala de aula são 
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importantes para a formação das redes integradoras dos relacionamentos.  O aluno 

sente-se participador das aulas e compartilha dos vários conhecimentos que ali fluem.  

Esse é um campo de pesquisa para o professor-arquiteto, que constitui um repertório 

para as próximas experiências didáticas. Já a experiência dos alunos e as do professor 

formam um poderoso cimento na construção do conhecimento único, não no sentido 

absoluto, mas no sentido unificado. É uma reelaboração do projeto a partir das críticas, 

tanto do professor, quanto dos outros alunos, indicando novos caminhos projetuais. 

Para reforçar a necessidade da mudança encontramos em J. Max Bond Jr58 (em 

entrevista dada à Dutton) argumento suficiente quando afirma que existiu uma parada 

evolucionária na formação arquitetônica, desde a introdução dos preceitos da Bauhaus 

nos E.U.A. Esta afirmação mostra o conformismo de uma parcela significativa de 

professores na arquitetura.  Nada mudou desde então?  Vivemos em uma sociedade em 

pleno século XXI, onde as mudanças são diárias. As salas de aula não podem ser 

engessadas em paradigmas  do “bom projeto” e nem o aluno pode ser conduzido para 

soluções testadas podemos, assim, treinar tecnicamente.  Como podemos afirmar o que 

é bom? O nosso censo comum, acionado por essa questão, mostra uma infinidade de 

respostas, sem com isso apontar a certa.  Mas a necessidade do correto insiste em tolher 

as descobertas do incerto.  Esta busca permite novas abordagens e mostra uma certeza: a 

experiência e a vivência são os melhores companheiros do educador.  É interessante 

falar sobre a colocação de Martinez, apesar de certa polêmica sobre sua abordagem, das 

normas de composição.  Quando expõe as fraquezas do ensino de projeto transmitido e 

propõe a necessidade das mudanças para seguir normas preestabelecidas e exemplos 

consagrados, parecendo incoerente com o aprendizado autônomo.  "Agora, é necessário 

explicar conceitos, guiar a questão tipológica, mostrar por meio de exemplos certas 

normas de composição, e não simplesmente expor à admiração os  grandes exemplos da 

Arquitetura Moderna” 59.   Sem nos basearmos cegamente nas certezas das regras de 

determinadas escolas  (p.e. a Bauhaus) e de movimentos pertencentes a um passado 

estratificado, o professor pode colocar, através de exemplos de arquitetos consagrados, a 

distância que existe entre o aluno e os grandes arquitetos.  Desta forma, ele provoca o 
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aluno para colocar originalidade em suas idéias 60.  Esta prospecção de projetos 

emblemáticos enriquece o próprio projeto do aluno61
.  As próprias transformações da 

profissão, impregnada com informações advindas dos avanços tecnológicos e das 

telecomunicações, não se refletem no modo como continuamos a ensinar a projetar.  As 

mudanças profissionais deveriam refletir na academia como alimento para pesquisa 

sobre a abordagem didático-pedagógica.  A participação coletiva e social nos projetos é 

cada vez mais  utilizada.  Em todo o mundo, os usuários participam no processo 

projetual como co-autores.  Esta participação é importante para a forma como 

ensinamos a projetar.  O professor pode, ao pensar em seu plano de aula, saber qual o 

seu papel como arquiteto e, também, em como trazer isso para o ambiente pedagógico. 

Como o aluno pode ser “ensinado” a projetar um lugar sem conhecer as pessoas que o 

habitarão?  Cabe em sala de aula permitir que isso flua no projeto.  O aluno pode ser 

incentivado a reconhecer a diversidade cultural e a dinâmica social em seus estudos de 

projeto.  Ele pode considerar o perfil das pessoas que irão viver na construção resultante 

deste projeto.  Nesta realização, o conhecimento sobre a matéria, forma e cor, entra em 

sintonia com o conhecimento sócio-cultural.   No estudo do impacto da construção no 

entorno, a academia esquece de incorporar as experiências além do projeto como estudo 

volumétrico.  A cor, neste contexto, exerce o papel importante, pois pode ajudar na 

integração das intervenções.  Para isto, é importante um ensino mais liberal e menos 

pragmático, onde as regras transformem-se em possibilidades e onde os paradigmas 

sejam questionados.  Neste ambiente, o aluno entende o projeto como um fator de 

integração cultural, social e econômico e como instrumento de mudança.  “A posição do 

arquiteto não deve ser a do observador neutro, mas a de um mediador” 62.  Cabe ao 

educador expulsar preconceitos e definir fracassos como formatadores da criação 

arquitetônica. 

Como as aulas de projeto continuam a ser a coluna vertebral do curso de arquitetura, a 

sala de aula é o lugar possível das revoluções.  Martinez descreve que “essa disciplina é 

                                                 
60Esta é uma forma de colocar a ZDP (zona de desenvolvimento proximal) de Vigostky. 
61 Este pensamento está em  convergência com o de George Snyders, professor honorário de Ciências da 
Educação da Universidade de Paris, em entrevista realizada em 1990 por Lourdes Stamato De Camillis, 
mestra em Filosofia da Educação pela Pontifícia Universidade Católica - PUC/SP, artista plástica e 
técnica da Gerência de Atualização Profissional; traduzida por Elvira Cristina de Azevedo Souza Lima.  
Disponível em www.crmariocovas.sp.gov.br 
62MARTINEZ, 2000: 92 
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o tronco do currículo porque os arquitetos desenham edifícios, e o atelier de projeto é o 

local onde aprendem a desenhá-los: é a parcela mais específica da formação” 63.  O 

projeto é bastante específico, ele não deve ser utilizado para treinar o aluno em 

situações simuladas e, portanto, fora da realidade.  As situações de aula através de 

desenhos, maquetes, fotografias e exposições orais, devem servir como meio para a 

reflexão e a formação de uma nova postura, tendo como essência a experimentação para 

a construção do conhecimento.  Por isso, precisamos de uma estratégia que aproveite o 

conhecimento intrínseco que o aluno carrega – o conhecimento ingênuo visto em Paulo 

Freire –, bem como o conhecimento adquirido em outras disciplinas, aliado aos novos 

conhecimentos propostos pelo professor de projeto.  Esta junção pode ser feita através 

de exercícios e práticas integradoras.  Em momento algum abolimos os desenhos; só 

evitamos transformar a aula de projeto em aula de desenho, abrindo espaço para outras 

formas do aluno mostrar suas idéias.  Quando o professor incentiva a troca de 

experiências, formando uma interatividade em suas aulas, ele contribui para a 

transformação, a partir da formação de uma massa crítica.  O ensino de projeto deixa de 

existir a partir de um objeto e usuários simulados e passa a colaborar na catalisação dos 

conhecimentos de diferentes conteúdos do currículo e outros, pertencentes às aulas de 

projeto.  A cor entra na aula de projeto, transformando posturas sobre forma-função e 

elementos decorativos supérfluos.  Traz o debate e os diferentes conhecimentos sobre a 

matéria em seus projetos.  Ela entra no currículo oculto – as práticas que realmente 

acontecem nas salas de aula - e estruturam as experiências de alunos e professores64.  

Reconhecendo este entrelaçamento sócio-cultural entre indivíduo e meio, podemos 

afirmar que estas experiências são fundamentais para a incorporação da cor no ensino 

de projeto.  Sendo ela parte do todo projetual – ela é intrínseca à estrutura das 

construções – a cor passa a ter papel importante no todo do projeto.  A partir do 

reconhecimento da cor em seu entorno, o aluno estará apto a colocá-la nas práticas de 

projeto.  Reforçando esta idéia, vemos em Mahfuz, quando ele fala que "um todo é 

influenciado pelo contexto, assim como, também, o influencia, pois ele se torna mais 

um centro de energia nesse contexto” 65.  A cor deve estar inclusa no programa da 

disciplina, constituindo um diferencial importante na transformação do ensino de 
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projeto, onde o aluno, longe de tentar controlar o objeto, procura entender o seu uso 

através do contexto. 

O mundo construído pelo aluno 

O olhar observador é o mesmo que intui e que define o seu mundo.  O aluno tem no seu 

olhar uma forma de construir o seu mundo, influenciado pela sua imaginação, que 

percorre o meio e, com ele, define uma interação.  Este olhar interessa ao professor, pois 

dele será retirado os parâmetros para o ato de projetar com a cor.  O olhar que observa e 

que permite o acoplamento do sujeito ao meio.  Ele liga a mente ao mundo tangível,  

define e abre suas fronteiras, permitindo novas visões.  Este olhar é elemento essencial 

para a construção do mundo feito pelo aluno.  Junto com os outros sentidos ele permite 

o surgimento das redes de relacionamento e das interações que, partindo dos 

entrelaçamentos estruturais, define o entorno.  Os seres humanos, como observadores 

que são, distinguem as diferentes estruturas que surgem no meio e que estão em 

constante interação.  Maturana fala que “as interações do sistema são apenas 

perturbações” 66.  Estas perturbações formam os entrelaçamentos estruturais que, por 

sua vez, compõem a história do sujeito.  Fugindo da máxima racionalista de Decartes 

quando afirmou que o homem existe através do pensamento, colocamos o homem como 

ser que existe através das emoções provocadas pelo meio: “me entrelaço, logo existo”.  

Estas perturbações podem ser provocadas em sala de aula, fazendo parte da existência 

de cada aluno-sujeito.  Elas desencadeiam, sem determinar mudanças contínuas na 

construção de mundo, decorrente da experiência vivida no ambiente de aprendizado. 

Esta nova abordagem, no entendimento do que se passa com aluno, permite acompanhar 

melhor o desenvolvimento das idéias que vão surgindo ao longo das perturbações 

criadas nas aulas.  A linguagem que cada aluno utiliza para expressar a sua imaginação 

pode ser considerada, também, perturbações no meio e irão fazer diferentes 

entrelaçamentos estruturais em todo o grupo, produzindo um mundo cognitivo pleno de 

objetos e lugares.  Esta existência tangível faz com que pertençamos à mesma classe de 

seres imaginantes e, portanto, criadores de objetos e lugares.  Esta característica é a 

matéria-prima para as práticas projetuais.  Só nela a cor pode ser entendida pelo aluno 

como pertencente ao mundo, deixando de ser elemento supérfluo, passando a construir o 
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lugar.  O aluno, conduzido pelo professor, avança na construção de seu conhecimento, 

acreditando na sua capacidade de projetar utilizando a cor como estrutura e 

incorporando toda a sua experiência.  Ele desenvolve o seu “potencial/momento”, 

conseqüência de sua autonomia67. 

O conhecimento adquirido pelo aluno em experiências anteriores – na vida e em outras 

aulas do curso de arquitetura – estimula o sujeito-aprendiz a sentir-se parte da própria 

aula.  Saindo da passividade, o aluno transforma os sentimentos que surgem ao longo 

das aulas, criando um laço com o lugar de aprendizagem, que nada mais é do que a 

reverberação dos conhecimentos ali adquiridos.  “Quando o espaço nos é inteiramente 

familiar, torna-se lugar” 68.  Uma análise crítica sobre os resultados obtidos pelo aluno 

limitaria a compreensão de todo conhecimento que ele adquiriu.  É muito mais rico o 

professor deixar de lado, apenas por um momento, os resultados verificados e perceber 

como se deu a concepção do projeto pelo aluno.  Como surgiram, na imaginação do 

aluno, os lugares rabiscados e modelados, construídos através da interação das redes de 

relacionamento no ambiente de aprendizado. 

Este lugar onde se aprende, surge como um todo, sem divisões, processos e tarefas.  

Nele é incentivada a práxis constantemente questionada em um emaranhado de 

conhecimentos.  Colocar em dúvida o que se está fazendo torna-se rico em relação ao 

aprendizado.  O preço que se paga com as pequenas crises que surgem por parte dos 

alunos, compensa os resultados alcançados.  Logo o professor-arquiteto percebe que a 

essência deste lugar é o sentido de experiência e entrelaçamentos estruturais.  Este 

conjunto forma as relações que se desenrolam ao longo das aulas  e que marcam o lugar 

de se projetar.  Entenda-se que este lugar de se projetar não é físico, não está encerrado 

nas quatro paredes de um ateliê.  Ele é amplo e sem umbrais ou limitações.  É um 

estado liberto, que provoca através do desconhecido e faz com que tanto o aluno, quanto 

o professor, extrapole os limites, percorrendo vários lugares na imaginação.  Indo e 

vindo do sítio para a sala de aula, da imaginação criadora para uma linguagem plural,  

comunicando idéias e evoluindo o pensamento.  Portanto a sala de aula e o lugar do 
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68 TUAN, 1983: 83 
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projeto, mais do que concretos, são lugares do sujeito inquisidor, que quer fazer mais.  

Para o aluno, a sala de aula passa a ser o lugar emocional, onde ele se sente seguro para 

experimentar.  Nela o professor torna-se íntimo das suas idéias e conduz o aluno nos 

momentos de insegurança, que fazem parte do aprendizado.  Utilizando a realidade 

concreta, o aluno, ajudado pelo professor, toma a forma, a matéria e a cor, como 

linguagem para expressar as vivências com as aulas, com os estudos e com a interação 

entre os diferentes conhecimentos adquiridos na prática do projeto e no curso de 

arquitetura. 

Ao construir o seu mundo, o aluno realiza um lugar imaginado, que lhe permite estar 

atento para pensar sobre os desafios do projeto.  Lá estão o professor e, principalmente, 

os colegas, que ajudam a formar uma rede de relacionamentos, que leva o mundo do 

aluno para fora de sala de aula.  Até o sítio a ser construído, outros exemplos, as teorias 

e o entendimento do porquê é necessário conhecer tantas coisas.  Como cenário, a sala 

de aula participa e convida o aluno à práxis e à reflexão.  Ela torna-se dinâmica, porque 

assim o são as ações que nela se desenrolam.  Nesse ambiente, o aluno alimenta-se 

constantemente do conhecimento, permitindo que trabalhe o seu mundo projetual.  Este 

lugar inserido no aprendiz-sujeito carrega todos os interiores e exteriores do imemorial e 

faz a imagem imaginada delinear-se, deixando fluir forma e cor nos modelos e 

desenhos.  Na concepção projetual do aluno acontecem estes momentos de delineação 

da substância, que induzirão todo o processo para a construção do conhecimento 

existente em uma sala de aula. 

Fica claro que a sala de aula de projeto, aqui descrita, não é um espaço físico, mas um 

lugar de aprendizado.  Ela é feita a partir das experiências dos alunos e conduzidas pelo 

professor e, por isso, possui uma característica de mutabilidade, que lhe confere vida 

própria.  Ela se transforma em uma célula única, que cresce em harmonia com seus 

componentes: alunos, professor, ambiente, mobiliário, desenhos, modelos, sons, 

linguagens múltiplas, etc. Extrapola limites físicos e se transfere para todos os lugares 

com a mesma essência experiência e entrelaçamentos estruturais, isto é: o mundo.  Este 

casamento de imaginação, experiência e entrelaçamentos, alimentam tanto o aluno 

quanto o professor, que percebe a concepção do projeto e exalta, com entusiasmo, cada 

momento experimentado, cada objeto projetado, cada canto e recanto.  Como tradutor 

desta linguagem plural, o lugar torna-se pleno de emoção e de “querer fazer”.  Sem 
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penalizações, visando apenas as realizações do programa da disciplina traçado pelo 

professor.  O futuro surge das formas presentes e concretas na linguagem do projeto, 

passando a ser presente.  Nele o aluno vivencia as técnicas e o desenvolvimento de 

todas as etapas da construção e aprende, cada vez mais, com a experiência em sala de 

aula, onde, tanto o professor, quanto os colegas de projeto e o próprio aluno, trazem à 

tona todo o conhecimento adquirido pelo aluno. 

O lugar de aprendizado pode permitir ao aluno ultrapassar a solidez dos objetos e 

projetar o seu próprio lugar.  O aluno cria, estabelecendo um sistema de comunicação 

que o motiva a explorar as substâncias, formas e cores, que incorporam os afetos 

vinculados ao projeto. Neste sentido, quando o aluno projeta, ele está vinculado à 

experiência do conhecimento.  Como o professor pode fazer vibrar o aluno, fazer com 

que sua imaginação crie lugares?  Quando o aluno reconhece essas qualidades sensíveis 

de seu lugar de aprendizado, entrega-se inteiramente ao conhecimento, à prática e à 

reflexão, sempre incentivados e impulsionados pelo professor. 

O processo do “ensinar-aprendendo” 

Voltamos à frase de Paulo Freire, no início do capítulo, para entender o porquê deste 

processo e entender como ele se constrói.  O objetivo desta abordagem é educar pessoas 

para se tornarem profissionais autônomos e criativos.  Que saibam detectar 

possibilidades, sem jamais imporem conceitos.  No ensino de arquitetura não acontece 

de forma diferente de outros cursos.  Professores que compartilham o seu 

conhecimento, tornando-se referência para alunos que apenas captam as regras, quando 

isto de fato, acontece.   A proposta do processo “ensinar-aprendendo” pode parecer 

ousada, mas já acontece em diferentes paises, incluído o Brasil.  Estas experiências, 

quando comentadas, ainda causam algum espanto e, em alguns casos, descrédito entre 

professores.  No início da implantação deste processo, podemos lidar com situações de 

incerteza por parte dos alunos, mas que são facilmente superadas no dia-a-dia em sala 

de aula.  Dutton relata sua experiência, onde os alunos, após alguns dias, mostram-se à 

vontade nas aulas participativas e interativas. 

Para o “ensinar-aprendendo” fluir facilmente pelo programa da disciplina de projeto, o 

professor deve respeitar o conhecimento anterior do aluno.  Deve ser levada em 

consideração a diversidade do ambiente sócio-cultural que se forma na sala de aula.  

Não só Freire, mas, também Vygotsky fala deste ambiente de aprendizado integrado à 
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vida do aluno.  Encontramos uma interseção, neste ponto, com os estudos de Maturana e 

Varela, que estabelecem uma inter-relação de crescimento entre o meio e o sujeito, 

portanto, o professor deve integrar as experiências dos alunos com as suas e com a 

teoria e a prática nas aulas de projeto. 

É importante a constante colocação da discussão mesclada com a prática para que se 

crie uma massa crítica com os alunos.  Como eles entendem melhor quando fazem o 

fazer torna-se essencial, mas sempre acompanhado da reflexão para que o aluno não 

faça, mas pense fazendo69.  Isto faz com que o aluno desempenhe um papel essencial 

em sala de aula e saia do modelo passivo, que ainda persiste em algumas instituições de 

ensino.  Afinal,  o que queremos formar são arquitetos inovativos e não copiadores de 

fórmulas, disfarçadas de soluções “corretas” para um “bom projeto”.  A postura do 

professor pode, sempre, ser a de buscar o consenso sem impor as suas idéias.  

Pesquisando arquitetos-professores e educadores em geral notamos uma evolução no 

pensamento didático-pedagógico na arquitetura.  Especialmente no Projetar de 200570, 

tivemos a oportunidade de entrar em contato com vários arquitetos-professores, que 

compartilham da mesma idéia sobre a formação do profissional autônomo.  Muitos 

professores confirmaram a diferença, positiva e evolutiva, do perfil do aluno 

incentivado a criar massa-crítica.  E, sem exceção, colocaram a prática como a melhor 

forma do aluno aprender e entender o que é projetar arquitetura.  No debate, do qual 

participamos, ficou claro que todos sentiam a necessidade de implementar novos 

processos e métodos.  Também apontou um caminho sem receio do nome criatividade.  

Concordaram com a importância da incorporação da cor no ensino de projeto, 

ratificando alguns trabalhos apresentados71.  A participação neste encontro foi 

importante para perceber que o ensino de projeto tradicional está colocado em cheque-

mate.  Este impasse surgiu da própria crítica dos docentes sobre os  resultados 

alcançados em sala de aula e na constatação da arquitetura que está sendo praticada a 

nossa volta.  Na reflexão sobre esta crítica, surge um mea culpa do professor que, 

                                                 
69SCHÖN, 2000. 
70Seminário sobre ensino de projeto que aconteceu em Dezembro de 2005 no Rio de Janeiro e foi 
organizado pel a FAU/UFRJ. 
71ARAÚJO,Mônica de Queiroz Fernandes.  A imaginação criadora e o processo projetual em sala de aula.  
MIRANDA, Juliana Torres de A relação entre teoria e prática na arquitetura e seu ensino: teoria reflexiva 
e projeto experimental. OLMOS, Suzana Acosta.  Ensino de projeto; um passo à frent e, frente, dois atrás?   
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retirando do sistema as justificativas para as falhas, assumem a sua parcela e desenha 

uma nova postura didático-pedagógica. 

O impacto que este processo causa pode ser compensado pelos resultados positivos 

obtidos no Brasil e em outros paises.  Os próprios alunos, acostumados a serem 

conduzidos, estranham e sentem-se inseguros diante do desafio de tornarem-se autores 

em suas próprias formações e não delegar, simplesmente, para o professor.  Por este 

motivo, quando descobrem a própria evolução, entusiasmam-se pelo método 

interacionista e integrador.  Dividindo as experiências, vários arquitetos-professores 

investem em uma nova postura que, quebrando antigos paradigmas de ensino de 

projeto, contribuem para a formação de profissionais autônomos e integrados aos 

anseios de sua sociedade e cultura. 
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deles é entender como se dá o encontro das experiências professor-aluno.  O outro é 

colocar a experiência do aprender / fazendo no encontro do professor e do aluno em sala 

de aula.  Schön, Boutinet, Delgado e Varela, sinalizaram alguns caminhos para as 

respostas.  O aprender / fazendo é viável quando refletimos sobre ele e não, 

simplesmente, seguimos sem questionar o mestre.  Parece simples, mas esta 

simplicidade despertou uma grande complexidade de direcionamentos.  As bases do 

meu incentivo foram as experiências com resultados positivos em sala de aula, levando 

à delineação de um método onde a imaginação, aliada aos conhecimentos técnicos 

adquiridos pelo aluno, caminhassem de mãos dadas ao encontro do mesmo destino.  

Outro objetivo importante para esta pesquisa e que impacta diretamente na resposta à 

hipótese, é colocar o ato de projetar utilizando a cor como instrumento projetual com 

uma intimidade natural de quem conhece o assunto. 

Estas experiências mostraram que o aprender fazendo – ou a reflexão na ação de Schön 

– é um excelente método de ensino, que tem como aliado a cor, com resultados 

palpáveis em trabalhos criativos.  Somado a isto, tenho a vantagem de lecionar as 

disciplinas de Fundamentos da Cor, a de Cor Aplicada ao Design e a de Projeto de 

Produto em um curso de design.  Este estado colorido no ensino alimentou, ainda mais, 

os questionamentos a respeito do uso da cor por arquitetos, tornando minha pesquisa 

mais complexa.  De que forma ele ocorre? Como a cor participa no processo projetual? 

Muitas idéias e um caminho: refletir na ação projetual usando a cor.  Esta pesquisa não 

se propõe, apenas, a descrever a cor, seus aspectos físicos, simbólicos e filosóficos, mas, 

principalmente, como utilizá-los no ensino de projeto em sala de aula. Como 

conseqüência, outras questões, como a postura didático-pedagógica do professor e o 

ambiente de sala de aula, alimentaram a pesquisa, que ganhou a dimensão prática ao 

experimentar, em sala de aula, exercícios baseados no experienciar da cor pelo aluno no 

ensino de projeto.   

A prática na sala de aula de projeto apresenta estruturas indeterminadas.  Virando o 

problema de cabeça para baixo é que podemos aprender com as zonas indeterminadas 

(condições de incerteza) da prática profissional.  A abordagem na prática do ensino de 

projeto passa pela reflexão e pela ação que, juntas, constroem a experiência do aluno, 

preparando-se para ser um arquiteto.  O ato de criar mistura as duas atitudes. Como 

resultado, a aula torna-se dinâmica, refletindo as características de cada aluno, do 
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professor e do próprio meio sócio-cultural em que todos se encontram.  Este contexto 

influencia, diretamente, na criação e na imaginação dos alunos, incentivados a conceber 

projetos dentro de programas determinados.   

Como lidar com esta realidade em sala de aula?  Como provocar momentos de 

imaginação para a criação de projetos?  Como aliar isto ao conhecimento já adquirido 

pelo aluno e sua aplicação no projeto? Isto inclui o seu conhecimento sobre cor, mesmo 

que seja pouco.  As respostas para estas questões englobam áreas distintas que, 

somadas, dão forma às idéias e, estimuladas pelo professor, acontecem ao longo de todo 

o processo do projeto, desde o seu primeiro pensamento, passam pelo esboço colorido, 

transitam pelas soluções construtivas, incentivam a independência do aluno no pensar e 

no fazer, estruturando, nele, a opinião sobre o seu próprio projeto.  “O que mais 

precisamos é ensinar os estudantes a tomarem decisões sob condições de incerteza, mas 

isso é justamente o que não sabemos”.2 

As situações projetuais que o aluno deve solucionar, tendo como obrigatoriedade refletir 

na experiência do professor como arquiteto, no que diz respeito à solução para todos os 

problemas relacionados ao projeto, coloca em chequea relação do aluno com o 

professor.  O posicionamento que o professor adquire tem, sempre, como objetivo 

proporcionar ao aluno condições que o torne um arquiteto autônomo e criativo nas 

decisões a serem tomadas ao longo do processo projetual.  A abordagem em sala de aula 

é estruturada para passar pela reflexão e pela ação.  Neste processo, tanto o professor 

quanto o aluno acabam se indagando sobre a validade da abordagem ou a incerteza da 

decisão.  Schön3 fala que a reflexão sobre a ação no ensino de projeto torna o aluno 

independente em suas  resoluções projetuais, este fato acaba influenciando a criação dos 

projetos dos alunos, dentro de programas determinados na disciplina. 

A construção da pesquisa estruturou um sumário, onde foram colocadas todas as 

questões para culminar nas considerações finais sobre a viabilidade de um método, onde 

a cor fosse um meio que contribuísse para a solução encontrada no projeto. 

                                                 
2 SCHÖN, Donald A., 2000.  
3Idem, 2000: 20. 
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Na Parte I desta pesquisa, colocamos as questões sobre o ensino no capítulo 1, onde a 

construção do conhecimento é mostrada de forma primordial na formação do arquiteto 

independente.  As questões mais polêmicas referem-se ao posicionamento do tipo 

“caixa-preta” de muitos professores, onde a prática do mercado faz o método adotado 

em sala de aula.  No início profissional senti falta de certa autonomia que, do nada, 

ansiava pela aprovação do professor: “Será que ele faria assim?”.  “É esta a melhor 

forma de solucionar este projeto?”, etc. Descobri que a melhor forma é a do momento e 

que ao professor faltou o posicionamento que incentivasse a libertação de meu 

pensamento.  Todas estas questões tranformaram-se em incentivo para o 

desenvolvimento desta pesquisa, dos exercícios e dos meus estudos sobre a aplicação da 

cor nos projetos.  Por quê não juntar tudo e colocar em sala de aula? 

Seguindo os estímulos do projeto, o professor pode motivar o aluno com práticas, onde 

ele exercite a concepção e a cor ao longo de todo o processo do projeto.  “O ateliê de 

projetos, com seu padrão característico de aprendizagem através do fazer e da instrução, 

exemplifica as situações inerentes a qualquer aula prática reflexiva e as condições e os 

processos essenciais para o seu sucesso” 4.  O profissional formado nesta corrente de 

pensamento torna-se construtor de seu próprio conhecimento.  Nesta abordagem a cor 

apresenta-se não como elemento decorativo, mas, sim, como parte integrante, que 

contribui para o surgimento desta construção.  Para tanto, as práticas que envolvem o 

projeto são desenvolvidas para evidenciar o uso da cor, tanto em uma abordagem mais 

lúdica, quanto à sua colocação técnica.  Esta prática forma o contexto da cor 

incorporada ao ensino de projeto. 

No capítulo 2, a postura didático-pedagógica do professor é tratada a partir da ação 

incorporada5 do aluno com a sala de aula.  Com ela o professor encontra em Varela o 

incentivo para implementar esta troca durante as atividades na sala de aula de projeto.  

“O conhecimento é resultado de uma interpretação contínua que emerge de nossas 

capacidades de compreensão... Elas nos possibilitam compreender nosso mundo” 6.  

Passando para o ensino de projeto, podemos explorar a experiência de cada indivíduo 

                                                 
4 SCHÖN, Donald A. Educando o profissional reflexivo: um novo design para o ensino e a 
aprendizagem.  Porto Alegre: ArtMed, 2000, p.26 
5 Quando a reflexão sobre a ação provoca no aluno a consciência de suas intenções de projeto. 
6 VARELA, Fancisco J, TOMPSON Evan, ROSCH, Eleonor.  A Mente Incorporada: ciências 
cognitivas e experiência humana.  Porto Alegre: Artmed, 2003, p.157 
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como ponto de partida para o conhecimento, renovando o profissional através de uma 

experiência nova.  O processo de conhecer-na-ação é importante para futuros 

profissionais, onde o fazer impregna o dia-a-dia.  Ao colocar este tipo de metodologia 

em sala de aula, pude comprovar que o dinamismo deste processo é bem aceito pelos 

alunos que têm como foco o objeto exterior7.   

Em atividades contínuas, onde a consciência, a apreciação e o ajuste desempenham um 

importante papel no conhecimento implícito, a concepção é constante.  Criar torna-se 

um ato espontâneo sem regras ou deveres.  Esta espontaneidade movimenta e dá vida ao 

projeto.  Nesta ação contínua, a cor encontra a forma e, simultaneamente, ambas surgem 

na imaginação.  Como, então, considerar a cor como uma aplicação secundária na 

superfície gerando um objeto?  A proposta desta pesquisa é incorporar a cor à 

concepção contínua e imaginativa, tornando-a elemento indissociável do processo de 

geração da forma. 

No capítulo 3, os materiais métodos, colocam a evolução da pesquisa de forma clara, 

trabalhando assuntos extensos e interessantes, tais como cor, ensino e projeto,  

relacionando quais os direcionamentos essenciais para a pesquisa bibliográfica e os 

diferentes encaminhamentos tomados para os experimentos, que se mostraram 

necessários para responder a hipótese desta tese. O posicionamento da pesquisa em 

relação ao ensino e à postura didático-pedagógica do professor, construiu um caminho 

para o entendimento do aprendizado do aluno para que ele se torne seguro em suas 

decisões projetuais.  

É na Parte II que as questões sobre como tratar a cor para alunos de arquitetura 

conduziram a abordagem da pesquisa.  No capítulo 4, sobre a construção da cor, ela é 

tratada como um fenômeno perceptível e os assuntos abordados interessam diretamente 

ao arquiteto, sem aprofundamentos excessivos em física e fisiologia humana, mas com o 

equilíbrio da necessidade deste conhecimento para tornar a aplicação da cor 

compreensível como fenômeno vivível nos ambientes.  Ao longo do capítulo 5, que 

trata sobre a aplicação da cor em projetos de arquitetura8, primeiro é colocada a ruptura 

da cor para posteriormente abordarmos a sua retomada.  Nele, também, encontramos o 

conhecimento sobre simbologia, pois a aplicação da cor em ambientes impacta, 

                                                 

7 JUNG, 1974: 30 
8 Capítulo 5: “Uma palavra sobre cor” 
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diretamente, nos seus usuários, e finalmente, os repertórios coloridos e as harmonias 

cromáticas, constituem-se no principal ponto de interesse nas aplicações das cores em 

projetos de arquitetura. 

Nestes capítulos, reconhecemos que a habilidade de aplicar a cor é melhor do que 

memorizar regras para a sua aplicação, praticando e colocando-a sem temores, como um 

conhecimento implícito.  O reconhecimento vem imediatamente como um todo9, este 

julgamento imediato, muitas vezes, não encontra uma característica específica quando 

questionado. Estes processos "não-lógicos” estão ligados ao conhecimento implícito na 

ação. A construção do conhecimento sustenta e está sustentada pelo saber implícito das 

ações e é neste momento que encontramos a aplicação da cor.  

Para um encaminhamento inicial em relação ao projeto, encontramos em Boutinet 

alguns domínios da prática arquitetural - “A função essencial da arquitetura é pensar o 

espaço, a fim de ordená-lo e de submetê-lo a um uso previamente projetado, que 

concretiza uma certa maneira de habitar”10.  Ele define tais domínios que vão da teoria-

prática até um tipo de parceria entre o aluno, o professor e o(s) usuário(s) de seu projeto.  

Indo mais além, Boutinet sugere um espaço plural integrando vivências em vários 

espaços, onde este espaço vivenciado é uma propriedade coletiva.  Refletindo desta 

forma, podemos, então, trabalhar simbolicamente (pensando e representando através de 

desenhos e/ou maquetes) em sala de aula o programa do projeto, de tal forma que ele 

evoque os cinco sentidos, criando um espaço corporal com diferentes experiências e 

integrando o espaço arquitetural às diferentes vivências dos usuários do ambiente.  Esta 

atitude desenvolve o saber cognitivo no aluno, que passa a entender o produto de seu 

programa, “espaço geométrico, espaços vivenciados, outros espaços arquiteturais”11.  É 

através desta leitura que encontramos o caminho da cor, que começa a penetrar o 

ambiente de sala de aula, indo além da simples representação de materiais e definições 

de formas.  Começamos a entrar no domínio da cor, participando da concepção ao longo 

do processo projetual e de definição da forma.   

Na Parte III, acontece a abordagem sobre o que é uma Metalinguagem para o projeto 

de arquitetura e o plano de aula porposto.  Neste ponto, reconhecemos a pertinência do 

                                                 
9 SCHÖN, 2000 
10 BOUTINET, 2002:158. 
11 Idem, 2002: 159. 
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questionamento da Prof. Rosa Pedro, durante o Exame de Qualificação, sobre a validade 

ou não da Metalinguagem na sala de aula de projeto.  A opção em permanecer com a 

idéia da Metalinguagem, definida no capítulo 6, inspirou-se nas observações feitas por 

Schön12 sobre a reflexão do fazer, sem o enrijecimento das regras para a delineação dos 

conceitos.  Nela, a cor entra na prática projetual e surge, com a simplicidade do saber 

intrínseco.  Com ela, os sentidos humanos são vistos de forma vertiginosa, onde a sua 

mistura é o grande diferencial da humanidade e onde o corpo surge de todos os sentidos 

sem separação.  Na imaginação, o homem cria o seu próprio mundo, experimentando, 

através das diferentes sensações, uma realidade imaginada.  “A impressão de uma cor 

não é apenas um mecanismo da visão, mas também é uma sensação ou um sentimento 

que acontece simultaneamente com os nossos pensamentos e o nosso mecanismo 

cognitivo” 13.  A representação desta imaginação – através de desenho ou de maquete - é 

um desafio presente em sala de aula.  O diálogo entre professor e aluno se dá, muitas 

vezes, fora da representação do que ele está projetando.  Este é o objetivo do uso da 

Metalinguagem: comunicar além da linguagem.  É importante que a prática no uso do 

material representativo do pensamento seja acompanhada da crítica e da análise, 

mantendo a reflexão sobre o que está sendo sugerido pelo desenho.  O professor, ao 

incentivar o uso da cor nas representações bidimensionais ou tridimensionais, facilita a 

compreensão sobre o todo idealizado pelo aluno, comunicando as idéias através de 

diferentes formas, onde a fala está além da linguagem, onde o gestual, a imagem, os 

desenhos e os modelos, compõem o desenvolvimento do projeto.   

Deixamos de falar de simples registros na representação na concepção do projeto e na 

comunicação das idéias, deixemô-las para o campo da definição técnica, importante no 

processo e essencial para a realização do projeto.  Façamos o uso da metalinguagem 

como comunicadora de idéias, sem restrições de sintaxe, mas com a abertura de 

diferentes possibilidades na composição de lugares, delineado as imagens dele 

provenientes. 

Nos experimentos, que definiram os exercícios práticos para o uso de uma 

metalinguagem, a imaginação do aluno foi priorizada no primeiro contato com o ato de 

projetar.  Acreditando ser essa a melhor forma de introduzir o uso da técnica adquirida 

                                                 
12 SCHÖN, 2000. 

13 MAHNKE, 1996:7 
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em outras disciplinas, nisto, incluímos a cor, a comunicação das idéias ganha o patamar 

que lhe é devido, o de responsável pela edificação do projeto em sala de aula.  Desde as 

discussões teóricas, a visita ao sítio, o esboço das idéias, até o desenho técnico do 

projeto, o aluno recebe uma carga significativa de informação que, através desta nova 

abordagem, flui no sentido da realização.  Sem ditaduras do professor e imposições do 

programa, o aluno traça seu projeto e se inicia no seu aprendizado.  Nessa construção, a 

metodologia, os exercícios para a elaboração do pensamento projetual, o uso da cor, a 

construção de desenhos e maquetes, ajudam a definir uma nova postura didática.  É com 

tudo isso que esta pesquisa se compromete e propõe uma abordagem didática diferente, 

fora e dentro de sala de aula. 

Na pesquisa, os estudos da cor e sua aplicação no projeto de arquitetura, ganham forma 

teórica e exercícios práticos para motivar, no aluno, uma maior intimidade com a 

matéria colorante.  O entendimento da cor em exercícios em sala de aula leva a sua 

conceituação e abordagens teóricas para esclarecer pontos que não ficaram claros no 

aprendizado do aluno.  Contextualizando e experimentando a cor no projeto, partimos 

para a construção da Metalinguagem e seu desenvolvimento, assim como de que forma 

ela pode ser utilizada em sala de aula como meio de comunicação entre alunos, 

professor e o próprio meio, permitindo a expressão das idéias.  Nos exercícios práticos 

desenvolvidos e testados ao longo da pesquisa, o uso da cor foi motivado para provocar 

emoções em quem observa o projeto.  Esta abordagem remete à teoria de Goethe14, onde 

a cor ganha contornos humanos, despertando emoções e reações diferentes nas  pessoas.  

Nas práticas, além da abordagem emocional, o aluno trabalha questões sobre aplicação e 

construção da cor.  A utilização de desenhos sem o uso do grafite e da borracha e a 

elaboração de modelos tridimensionais, onde o aluno experiência a modificação que a 

cor provoca no lugar, são alguns procedimentos propostos para motivar o aluno para 

utilizar a cor no projeto. 

Outra característica desta pesquisa é a proposta de uma comunicação diferenciada nas 

aulas de projeto, que alimente o processo projetual sem engessá-lo.  Esta comunicação 

ganha contornos imagéticos e, para isso, se utiliza de um método, onde o modelo, a 

fotografia e o desenho são utilizados na delineação do projeto, sendo este permeado pela 

                                                 
14 GOETHE, 1993. 
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cor.  As várias experiências relatadas, têm como objetivo falar sobre uma postura 

didático-pedagógica do professor de projeto, que reflita uma segurança projetual no 

aluno, ao experimentar diferentes práticas e testar os seus resultados. 

No capítulo 7, a proposta para um plano de aula, coloca a cor incorporada ao ensino de 

projeto, utilizando como base o plano de aula do Prof. Paulo Afonso Rheigantz15.  Esta 

escolha baseou-se no método utilizado que prioriza o aprendizado independente do 

aluno, que tem o professor como incentivador na construção do conhecimento e os 

exercícios com cor que permeiam a transformação do diálogo utilizado em sala de aula.  

A presença de exercícios lúdicos como, por exemplo, o Poema dos Desejos, existentes 

no plano de aula e origem desta proposta, contribuíram para o enriquecimento da 

experiência de incorporação da cor nas pesquisas do grupo Pró-Lugar do Programa de 

Pós-graduação Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(PROARQ/FAU/UFRJ).   

Nas considerações finais, constata-se que os exercícios práticos com cor, com uma 

abordagem lúdica, surgem como um grande motivador do aluno interessado em 

aplicação da cor na arquitetura.  Com a Metalinguagem, concluímos que ela é 

libertadora das regras e incentivadora da reflexão, trabalhando o conceito do projeto ao 

longo de todo o seu processo.  Neste ponto, os desdobramentos futuros desta pesquisa 

encaminham-se para o desenvolvimento, aplicação e consolidação da Metalinguagem na 

sala de aula de projeto, resgatando de Schön16 a importância do conceito (refletir sobre a 

idéia) e do fazer (materializar a idéia).  Esta pesquisa começa e se encerra no ser 

humano, seja ele aluno, professor ou usuário, assim como no entendimento de um novo 

caminho para a cor incorporada ao ensino de projeto. 

No anexo 1 está o artigo publicado em co-autoria com a Prof. Leonor Chaves, 

psicóloga, no II Congresso Brasileiro de Psicologia.  Ele trata sobre a cor e os sentidos 

humanos, fazendo uma co-relação entre subjetividade e comportamento, contribuindo  

para a definição do aroma e da música em outros experimentos e na aplicação dos 

exercícios propostos no plano de aula. 

                                                 
15 Orientador desta tese. 
16 SCHÖN, 2000. 
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No anexo 2 está o artigo publicado no AIC17 2004, sobre a imaginação e a cor na 

paisagem carioca.  Ele foi o experimento base para o desenvolvimento do ensaio 

fotográfico (capítulo 7) e tem como fundamentação teórica o Movimento da 

Internacional situacionista. 

No anexo 3 consta a lista dos membros do grupo de estudo do AIC para o ensino da cor, 

do qual participo. 

 

 

                                                 
17 Associacion Internacionalde la Couleur 
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A Imaginação Criadora e o processo projetual em sala de aula 

Ao longo da prática no ens ino de projeto, a percepção de que existe um diálogo não verbal 

nas aulas, delineou o pensamento principal desta pesquisa.  A expressão do aluno, 

espalhada nas entrelinhas imaginárias e desenhadas, desencadeou uma série de 

questionamentos sobre a aplicação e potencialização desta expressão. Partindo deste 

mesmo processo reflexivo, vislumbramos a mente em uma dimensão construtiva, 

exercitada em seu processo imaginativo onde o corpo, a mente e o meio 1 interagem, 

permitindo a incorporação da imaginação 2 como elemento participante do mundo. Deste 

ponto em diante inicia-se uma série de reflexões a respeito de como esta abordagem poderia 

ser utilizada nas aulas de projeto. 

O ensino de projeto, onde o aluno constrói o seu conhecimento trocando com o meio e com 

os outros sujeitos do processo, se opõe à idéia da concepção do projeto de arquitetura saída 

de uma “caixa preta” 3.  Esta postura deriva da Beaux-Arts que procurava formar o aluno 

conforme processos e métodos bem definidos.  “...O método Beaux-Arts era bastante claro 

e ensinava a estudantes e arquitetos, em termos muito precisos, quais passos deveriam ser 

tomados para atingir o  objetivo final”4.  Com uma visão voltada mais para o homem, 

usuário comum e menos voltada para a “crença no poder da forma para transformar o 

mundo” 5, conduzimos esta pesquisa com a abordagem cognitiva enactiva6 no intuito de 

trazer para o ensino de projeto uma postura, onde cada sujeito evolui com o meio, que se 

transforma, criando um conjunto de repertórios individuais, fruto das suas experiências.  

Esta abordagem recupera a consciência como um problema da ciência cognitiva e questiona 

a relação entre processos cognitivos e o mundo no qual a mente está incorporada e inserida,  

pondo em questão, também, a idéia dominante de representação.  Ela enfatiza que a 

cognição emerge das interações recíprocas da mente, do corpo e do ambiente, assim a 

                                                 
1Tríade essenci al à cognição enactiva ou  atuacionista onde o  homem e o meio cres cem e se in fluenciam em 
uma troca mútua (Varel a, Maturana, Thompson e Rosch). 
2A imaginação tratada nesta pesquisa é a mesma vista em Bachelard e Heidegger. 
3Expressão que coloca a concepção do projeto como misteriosa e inexplicável. 
4MAHFUZ, 1995: 19. 
5GHIRARDO, 2002: 4. 
6VARELA, TOMPSON, ROSCH, 2003. 
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mente e o mundo, ao contrário de serem dois domínios independentes ligados pela 

representação, atuam um sobre o outro. 

Partindo do princípio enactivo, onde o ser é dotado de autonomia para cria sem ser um 

sistema isolado e se produzindo na relação com o mundo, Varela, Thompson e Rosch 7 

afirmam que, o  que há,  é uma co-produção entre o sujeito e o meio.  O ser vivo é dotado de 

organização e estrutura e, estruturalmente, ele se liga ao meio, dando sentido a ele 

(entrelaçamento estrutural).  Este pressuposto embasa esta pesquisa, através dos objetos, 

linguagem e sentidos, na busca de uma transformação da abordagem didático-pedagógica 

para o ensino de projeto de arquitetura. 

No processo conceptivo que ocorre ao longo de todo o projeto, em sala de aula professor e 

aluno entrelaçam suas estruturas ao meio, dando sentido ao ambiente.  A comunicação 

entre os dois torna-se preponderante para que os objetivos sejam alcançados, 

principalmente o do aprendizado.  O caminho seria pensar não em comunicação, mas em 

incorporação das idéias ao meio através de uma linguagem plural.  As necessidades de 

novas abordagens didáticas traduzem as questões que inquietam e onde se pressupõe que a 

representação não pode ser estática.  A dinamização da linguagem impulsionaria a 

comunicação entre alunos e professor, configurando uma empatia no grupo, transformando 

fragmentos em um todo linguajante constituído por partes criadas na mente e incorporadas 

ao mundo. 

A imaginação vista em Heidegger e Bachelard define o homem como um ser sonhador de 

seu mundo.  Este processo onírico é inerente à condição imaginativa.  E é, neste momento 

devaneante sem início  e nem fim, que a cr iação surge.  Ela cresce e constrói quando define 

mundos e edifica vontades.  Este potencial construtor é utilizado como base para a reflexão 

sobre as diferentes formas de utilizá-lo e canalizá-lo durante o processo de aprendizagem, 

onde a prática e a teoria se entrelaçam.  A concepção, então, se dá na mente, cr iando 

imagens mentais e chamadas por Bachelard 8 de imagens poéticas.  Martinez, ao indicar  as 

possibilidades de processos a serem seguidos, menciona a “passagem do tema familiar para 

                                                 
7VARELA, TOMPSON, ROSCH, 2003. 
8BACHELARD, 1993. 
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um desconhecido” 9, neste sentido argumentamos que nas incertezas do ainda não 

conhecido é que encontramos a valoração da criatividade.  O aluno percebe-se como ser 

criativo e,  ao descobrir esta possibilidade, abre caminho para se tornar um sujeito 

autônomo.  Ao longo do processo em sala de aula, a complexidade colocada pelo professor, 

em maior ou menor grau,  leva o aluno ao uso de conhecimentos adquiridos ao longo do 

curso de arquitetura. 

O posicionamento didático-pedagógico do professor quando se vê diante dos desafios no 

cumprimento dos programas das disciplinas de projeto, definidas nas faculdades de 

arquitetura, recai sobre dois caminhos: (1) a experiência profissional do professor, 

orientando o aprendizado do “faça como eu” ou (2) o encaminhamento dos procedimentos 

didáticos, conforme metodologias adotadas por grandes arquitetos.  Em nenhum momento 

pretendemos, aqui, invalidar um dos dois caminhos, mas, sim, propor outra abordagem, que 

tem como uma de suas bases a experiência do conhecimento, vista em M aturana e na 

cognição enactiva de Varela, Thompson e Rosch10.  Esta nova visão também encontra em 

Schön 11, nas suas experiências em sala de aula de projeto, a importância da ligação entre 

todos os participantes da aula para a reverberação das idéias.  E, também, sobre a prática do 

professor de projeto que se envolve ao meio, participando do aprendizado do aluno sem 

imposição de idéias. 

O sentido da transformação 

Vivenciando o ensino de arquitetura baseado no paradigma modernista, percebemos o 

porquê arquitetos como Rossi, Botta, Venturi, Gehry, Graves, Stern, Alexander e tantos 

outros se voltaram contra o “impulso universalizador do racionalismo modernista” 12, 

criando uma linguagem própria de resgate às tradições construtivas e materiais, voltados 

para o homem usuário.  Percebemos o ressurgimento das cores, onde esquemas cromáticos 

são usados livremente, sem nenhum preconceito ou futilidade decorativa, resgatando 

                                                 
9MARTINEZ, 2000: 75. 
10VARELA, TOMPSON, ROSCH, 2003. 
11SCHÖN, 2000. 
12GHIRARDO, 2002: 18. 
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valores colocados de lado pela universalização da arquitetura.  Wolf13 fala em um abandono 

das posições Purista e Estruturalistas (colocadas nas academias), já que o mundo é incerto.  

Este é um marco no esforço da busca do novo, em uma visível oposição ao que vinha 

acontecendo até então na concepção e na construção dos projetos.  Já nas décadas de 70 e 

80, Venturi parte para a defesa do arquiteto que define e dá significado à arquitetura, 

tornando-a acessível a todo o público, interagindo com o usuário e a sensibilidade do 

indivíduo.  É uma sinalização da recuperação do que Frampton14 chamou de “núcleos 

criativos”, simbolizando e dando significado às culturas que compõem a humanidade como 

um todo e indo na contramão do Universalismo na arquitetura.  Estes desgastes, que a 

postura modernista começou a sofrer, contribuíram para a liberdade na expressão de muitos 

arquitetos e que passou a refletir-se nas salas de aula de projeto. 

A questão que emerge deste des gaste se assemelha a paises como o Brasil, possuidor de 

uma identidade cultural, mas que,  ao mesmo tempo, necessita mostrar seu crescimento 

sócio-econômico através de suas cidades.  Como pode ele, descartar as diretrizes 

modernistas?  O movimento contrário sinalizado no eixo Europa-EUA polariza e coloca em 

debate no meio acadêmico este tipo de questão.  “Este é o paradoxo: como tornar-se 

moderno e voltar às raízes” 15 esta é uma constatação de natureza essencialmente híbrida.  

Através do diálogo que se inicia nas faculdades de arquitetura e a sua reverberação em sala 

de aula, percebe-se uma nova contribuição na formação de arquitetos críticos e autônomos, 

capazes de promover uma renovação em seus projetos.  O espírito independente e 

descentralizador movem o conceito central deste estudo, onde a sala de aula é colocada 

como o fórum dos debates e princípio do desenvolvimento independente das  idéias do 

indivíduo nos  projetos contemporâneos.  Podemos notar esta essência híbrida na obra de 

Barragán16.  A cultura mexicana povoa, explicitamente, sua obra, quando resolve assumir 

sua origem e questionar os paradigmas modernistas que o orientaram durante muito tempo. 

                                                 
13WOLF, 1990. 
14FRAMPTON, 1997. 
15Idem, 1997: 381. 
16Arquiteto mexicano. 
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Fig 1 – Luis Barragán 
Vista das cortes San  Cristobal (1967-
68).  Disponível em 
http://www.anxo.org/artigos/030700.ht
ml (25/06/2005) 

 

Este sentido de liberdade conceptiva demonstrado em Barragán reverbera em uma nova 

postura didático-pedagógica em sala de aula, lugar ideal para perturbar paradigmas e fazer 

com que o aluno procure conceituar, primeiramente, o seu projeto.  Esta perturbação tem 

como conseqüência o entrelaçamento estrutural ao meio 17, dando-lhe sentido e alterando o 

mundo (perturbações recíprocas).  O mundo é configurado pelo entrelaçamento de 

problemas ao humano. Isto é que faz o movimento autopoietico18 do ser. E este movimento 

muda as regras e dá o sentido evolutivo, também, na sala de aula, onde o aluno constrói o 

seu conhecimento. A partir destas histórias de entrelaçamentos, o aluno constrói a sua 

estabilidade,  criando regras de funcionamento que surgem da sua experiência em sala de 

aula e na sociedade como um todo.  Estas regras podem ser reconstruídas ao longo das 

histórias dos entrelaçamentos, atendendo à plasticidade dos vivos. 

Mesmo ao se colocarem regras, a prática na aula de projeto apresenta estruturas 

indeterminadas e variáveis.  Ao examinar esta questão, podemos aprender com as 

condições de incerteza da prática profissional.  A abordagem em sala de aula no ensino de 

projeto passa pela reflexão e pela ação, que,  juntas, consolidam a experiência do aluno que 

se prepara para ser um arquiteto.  No ensino de projeto, o ato de criar mistura as duas 

atitudes e, como resultado, a aula torna-se dinâmica, ref letindo as características de cada 

aluno, do professor e do próprio meio sócio-cultural, em que todos estão inseridos.  Este 

contexto influencia diretamente na criação e na imaginação dos alunos, incentivados a 

                                                 
17Quando o sujeito se relaciona com o mundo 
18Aquilo que nós produzimos somos nós mesmos, de criação contínua, sendo feito o tempo todo na relação 
com o mundo.  
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conceber projetos dentro de programas determinados.  A concepção baseada na imaginação 

criadora é um conhecimento-na-ação.  “Conhecer sugere a qualidade dinâmica de conhecer-

na-ação,  a qual, quando descrevemos, convertemos em conhecimento-na-ação” 19.  Ainda 

se referindo à criação dentro do processo projetual, vamos procurar em Damásio 20 o 

“círculo das influências”, que impulsiona a cr iatividade: consciência, criatividade e 

existência. 

A consciência sobre a imaginação criadora contribui para o diálogo na aula de projeto, 

fazendo com que a realidade da aprendizagem ganhe contornos inovadores,  permitindo a 

evolução do conhecimento tanto do aluno quanto do professor.  Diante desta nova postura, 

as dúvidas surgem: como lidar com esta realidade em sala de aula?  Como agir para 

incentivar no aluno experienciar momentos de imaginação para a criação de projetos?  As 

respostas para estas questões englobam áreas distintas que, somadas, dão forma às idéias e, 

estimuladas pelo professor, acontecem ao longo de todo o processo do projeto, desde o seu 

primeiro pensamento, passando pelo esboço colorido e transitando pelas soluções 

construtivas.  Incentivar a autonomia do aluno no pensar e no fazer é estruturar a opinião 

sobre o seu próprio projeto, conceituando-o. 

“O que mais precisamos é ensinar  os estudantes a tomarem decisões sob condições de 

incerteza, mas isso é justamente o que não sabemos”. 21  Esta possibilidade surge quando, 

incentivado a pensar o projeto, o aluno deixa o imediatismo da solução para pensar sobre o 

propósito do projeto.  “Toda obra de arquitetura deve possuir um conceito central ao qual 

todos o outros elementos permanecem subordinados” 22.  Esta afirmação de M ahfuz 

contribui para o pensamento de que, antes de partir para os desenhos e definições de 

processos construtivos, o aluno pode tomar consciência de que o seu projeto deve ter um 

conceito que orienta todo o desenvolvimento.  Neste processo, o aluno traduz a convivência 

com os sujeitos/usuários, através de suas soluções, significando diretivas para a pesquisa de 

materiais e novas tecnologias.  Esta postura prioriza o pensamento criativo em detrimento 

                                                 
19SCHÖN, 2000: 32. 
20DAMÁSIO, 2000. 
21Idem, 2000. 
22MAHFUZ, 1995: 23. 
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dos pragmatismos projetuais.  No conceito estão contidas as cores e as formas, sem ser 

necessariamente materializadas, esboçando o projeto em um jogo de possibilidades.  Estas 

possibilidades aparecem na linguagem plural em imagens, através de desenhos e estudos 

volumétricos e na linguagem oral, através de metáforas. 

As incertezas geradas pelos alunos podem ser trabalhadas pelo professor, em sala de aula, 

como inquietação para o impulso do fazer.  Esta ação projetual se mistura com o pensar e, 

neste processo, tanto o professor quanto o aluno podem se sentir perdidos em relação a que 

atitude tomar na sala de aula de projeto: é ela ação ou reflexão?  Como resultado o lugar da 

aula torna-se dinâmico ao refletir as características de cada aluno, do professor e do próprio 

meio sócio-cultural.  Em relação a isso, o interacionismo tem se mostrado uma prática 

pedagógica apropriada, quando o professor entende o aluno como um ser humano disposto 

a aprender, em lugar de, simplesmente, um memorizador de regras, tabelas e situações 

testadas e aprovadas em uma determinada época e lugar.   Vamos, então, experimentar as 

referências e idéias do projeto como o primeiro passo do processo, como uma fase 

preliminar antes de entrarmos nas volumetrias, nas plantas baixas, nos cortes e nas 

fachadas.  São imagens conceituais que, a princípio, podem não significar nada, mas trazem 

o germe do projeto.  Esta é uma mudança de atitude do professor que sai do fácil e do lugar 

comum permitindo o livre exercício do projetar. 

A prática interacionista entende o sujeito-aprendiz como capaz de se tornar autônomo, 

crítico e criativo.  Nela o desenvolvimento do conhecimento se dá com as necessidades que 

vão surgindo durante a prática em sala de aula e em decorrência dos novos desafios.  Esta é 

“uma interação que o sujeito vai desenvolvendo no processo de sua ação sobre o mundo” 23 

seguindo os estímulos do projeto, do ambiente e do professor.  No interacionismo projetual 

da sala de aula, a prática é indissociável da teoria.  O entendimento de que a prática 

cotidiana demanda uma teoria que a confirma e que a teoria, também, demanda uma prática 

que a confirma, permite ao professor propor ao aluno situações onde ele seja levado a 

pensar e a refletir sobre o objeto que o desafia: no caso o programa do projeto.  Segundo 

Schön, a ref lexão sobre a ação no ensino de projeto torna o aluno independente em suas 

                                                 
23SEVERINO in DELGADO, 2003: 41. 
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resoluções projetuais.  “O ateliê de projetos, com seu padrão característico de aprendizagem 

através do fazer e da instrução, exemplifica as situações inerentes a qualquer aula prática 

reflexiva e as condições e os processos essenciais para o  seu sucesso” 24.  A experiência do 

aluno é importante para o processo do projeto.  A sua personalidade e o seu conhecimento 

cultural e social ajudam na solução advinda da interpretação, não só, apenas do programa, 

mas, também, das etapas preliminares para a definição das estratégias do projeto. 

Se pensarmos que a liberdade das imagens conceituais permite o desenvolvimento de uma 

arquitetura humana e, ao mesmo tempo nova, entenderemos que este é um processo 

conceitual e material sem ter uma passagem direta de um para o  outro.  Ele é conceitual 

pela sua linguagem que fala do intangível e material pelo ensaio a que se propõe: tornar, em 

um primeiro momento, a aula de projeto um laboratório de idéias.  Este exercitar conceitual 

traz a inovação para a idéia.  A inovação de que falamos aqui é a por incremento, de que 

fala Boutinet25.  Esta inovação surge do desenvolvimento de uma idéia em constante 

mudança, passo-a-passo, sempre a seu tempo.  Isto é, a partir de algo pré-existente, ela 

inova diante de situações diferenciadas e princípios sócio-culturais em evolução.  “No 

partido estão presentes os imperativos de projeto, interpretados e hierarquizados pelo 

arquiteto, assim como o repertório arquitetônico, representando o conceito de tradição, e a 

imagem criativa, representando o conceito de invenção” 26. 

O ensino de projeto e a sua didática  

As situações projetuais em que o aluno deve atender às necessidades do programa, tendo 

como obrigatoriedade refletir-se na experiência do professor como arquiteto, coloca em 

cheque-mate a relação do aluno com o professor.  O posicionamento didático tem como 

objetivo proporcionar ao aluno condições que o incentivem/desafiem a tornar-se um 

arquiteto autônomo e criativo nas decisões a serem tomadas durante o processo projetual.  

Esta ação projetual se mistura com o pensar, e neste processo, tanto o professor quanto o 

aluno se indagam sobre a validade da abordagem e a incerteza da decisão.   Para Schön 27, a 

                                                 
24SCHÖN, 2000. 
25BOUTINET, 2002. 
26 MAHFUZ, 1995: 28 
27SCHÖN, 2000. 
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reflexão sobre a ação torna o aluno independente em suas resoluções projetuais. Este fato, 

por si só, já é suficiente para o professor que age como o incentivador da construção do 

conhecimento, em lugar de detentor do conhecimento. 

Este contexto influencia, diretamente, a criação e a imaginação dos alunos, incentivados a 

conceber projetos dentro de programas determinados.  O desafio  didático-pedagógico passa 

a ser, então, fazer com que as dúvidas e as incertezas transformem-se em reflexão e ação, 

respeitando a necessidade do cumprimento do programa da aula e do ensinar-aprender – em 

duas vias –  entre o professor e o  aluno.  Na ação-reflexão, o desenvolvimento do 

conhecimento se dá com as necessidades que vão surgindo durante a prática na sala de aula 

e em decorrência dos novos desafios. 

O professor pode estimular o aluno em situações adversas, incentivando o uso da 

imaginação e desenvolvendo exercícios, onde ela possa vir a ser incorporada ao diálogo 

verbal e não verbal.  Para isso a cor pode ser utilizada como verbo, ação do desejo de 

expressão.  De acordo com este ponto de vista, a cor é incorporada e pode ser utilizada 

como apoio didático por duas razões básicas: (1) ela faz parte do objeto assim, como 

também a forma e a matéria; (2) na representação do projeto, a cor constrói a forma e lhe dá 

sentido.  A cor, como aliada da concepção contínua e imaginativa,  torna-se participativa do 

processo de geração da forma.  Em seu estado onírico ela se incorpora ao meio a partir da 

consciência28.  A mente humana, então, entende a cor participando do mundo físico; ela 

percorre a mente (cor onírica) e o corpo (cor incorporada) e se confunde com o mundo, 

sendo inerente a ele.  Se entendermos a cor como participante do mundo, não podemos 

deixá-la como elemento decorativo no aprendizado de projeto.  Através da representação 

imagética na prática, podemos aprender novas habilidades utilizando o material colorante.  

Reconhecer a habilidade de aplicar a cor é melhor do que memorizar regras para a sua 

utilização e, assim, aplicando-a como um conhecimento implícito.  A incorporação da 

imaginação criadora em uma linguagem não verbal e visual transforma-se em uma 

narrativa imagética, rápida e natural, que acontece ao longo do aprendizado do aluno.  

Esta linguagem desperta emoções que, ao tornarem-se conscientes, transformam-se em 

                                                 
28Aqui a palavra ganha um sentido encontrado em DAMÁSIO quando fal a que “ a consciência começa como 
um sentimento” (DAMÁSIO, António, 2000: 394) 
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sentimentos.  As representações desenvolvidas em sala de aula podem “se tornar 

sentimentos de emoções.” 29. 

Para o encaminhamento inicial da didática em sala de aula, encontramos em Boutinet 

alguns domínios da prática arquitetural, “a função essencial da arquitetura é pensar o 

espaço, a fim de ordená-lo, de submetê-lo a um uso previamente projetado, que concretiza 

certa maneira de habitar” 30. Ele define tais domínios, que vão da teoria-prática até um tipo 

de parceria entre o aluno, o professor e o(s) usuário(s) de seu projeto.  Indo mais além, 

Boutinet sugere um espaço plural, integrando vivências em vários lugares, onde este lugar 

vivenciado é uma propriedade coletiva.   Refletindo desta forma, devemos, então,  

arquitetonicamente falando, trabalhar simbolicamente31 em sala de aula o programa do 

projeto, de tal forma que ele evoque os cinco sentidos, criando um espaço corporal com 

diferentes experiências, integrando o espaço arquitetural às diferentes vivências dos 

usuários do ambiente.  Esta atitude desenvolve um conhecimento advindo do experienciar 

do aluno,  que passa a entender o produto de seu programa, “espaço geométrico,  espaços 

vivenciados, outros espaços arquiteturais” 32.  É por meio desta leitura que encontramos o 

caminho da cor incorporada que começa a penetrar o ambiente de aula, indo além da 

simples representação de materiais e definições de formas.   Começamos a entrar no 

domínio da cor, participando da concepção ao longo do processo projetual e da definição da 

forma através da imaginação criadora realizada nas imagens mentais.  A questão iminente é 

tornar tais imagens visíveis para o outro, incorporando as idéias com a evocação dos 

objetos através de sua cor, forma e textura. 

No processo projetual, que incentiva a cr iação constante, a abordagem é a da imaginação 

criadora, que permeia todo o processo e a da concepção imaginativa, fazendo com que ela 

atue no desenvolvimento projetual através dos modelos, desenhos e experimentos, assim 

como a conceituação e as características do projeto que atenderão ao programa.  A 

concepção imaginativa, como metodologia, utiliza uma abordagem conceptiva artística, 

                                                 
29COUTINHO, 1998: 357. 
30 BOUTINET, 2002: 158. 
31 Pensando e incorporando as idéias ao ambiente através de desenhos e/ou modelos 
32 Idem,2002,159. 
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porque entende que esta visão traz à luz a cor onírica e esclarece de que forma ela se torna 

corpo através da linguagem pictórica.  Este ponto de vista torna visível para o projetista as 

questões difíceis relacionadas à aplicação da cor nos projetos e a forma como ela deve ser 

trabalhada ao longo do processo.  Utilizando a visão artística, a incorporação da cor está 

intimamente ligada à sua origem onír ica - na imaginação do Ser cr iador.  É a cor 

incorporada na imagem pictórica que queremos trazer para a representação do projeto, 

através de modelos e/ou desenhos.  Estes elementos possuem qualidades que não podem ser 

abafadas com regras, mas que devem ser conduzidas por modelos didáticos que revelem a 

necessidade do uso da cor na representação, assim como ela existe na imaginação criadora. 

Como modelo didático apropriado para a junção da concepção imaginativa e o  modo como 

o método pictórico criador se realiza, utilizamos o interacionismo como base inicial desta 

abordagem pedagógica.  Neste procedimento didático,  a preocupação em traçar  a 

autonomia do sujeito-aprendiz não permite que o aluno seja instruído em sala de aula,  

tornando-o independente de processos que se tornam rapidamente caducos, principalmente 

em um mundo dinâmico e em constante evolução,  acelerado pelos meios de comunicação e 

pelas mudanças conjunturais.  Desta forma, o projetista não se afasta do conceito do 

projeto, atendendo às demandas do programa a ser  cumprido.  O  aluno experimenta 

diferentes conhecimentos agregados ao longo de outras disciplinas, que convergem na sala 

de aula de projeto.  Cabe ao professor resgatar estes diferentes conhecimentos anexando 

àqueles trabalhados na disciplina. 

Nesta difícil tarefa, que percorre uma fronteira entre um aprendizado construído e outro 

induzido, a reflexão na ação desenvolve a capacidade crítica suficiente para encontrar 

soluções em desafios projetuais mais difíceis.  O profissional formado nesta corrente de 

pensamento torna-se construtor de seu próprio conhecimento “a partir da observação e da 

reflexão sobre nossas ações” 33.  Neste ponto não podemos evitar Piaget e sua Teoria 

Construtivista e a explicação teórica para esta prática pedagógica,  “é a teoria que afirma 

que o desenvolvimento intelectual é determinado pela relação do sujeito com o meio. Piaget 

aproveitou os dois princípios para afirmar que a origem do conhecimento não está nem em 

                                                 
33SCHÖN, 2000. 
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uma nem em outra (Behaviorismo e Racionalismo), mas na comunhão de ambas” 34.  Para 

entendermos a ação incorporada do sujeito-aprendiz com o ambiente da sala de aula, 

encontramos o entendimento de como se dá o aprendizado do sujeito com o meio em 

Varela, quando ele fala sobre as atividades do indivíduo onde “o conhecimento é resultado 

de uma interpretação contínua, que emerge de nossas capacidades de compreensão. Elas 

nos possibilitam compreender nosso mundo” 35.  A cor funciona no ensino de projeto como 

parte essencial de sua conceituação em sala de aula, por isso vamos encontrar, na 

metodologia de trabalho, o processo conceptivo de alguns artistas, com exemplos que 

foram experimentados na sala de aula por Klee e, Kandisnsky, na Bauhaus e na prática 

artística em Oiticica e Clark, no Brasil. 

As referências à pintura e, principalmente, aos mestres que escreviam sobre o  que 

pensavam, enriquece o entendimento teórico para a construção do saber didático, 

relacionado ao ensino de projeto, sem o preconceito existente sobre a intuição (acreditando 

ser ela aleatória), mas com a vontade de criar e inovar.  Não basta ao professor ser um bom 

projetista; ele deve ser um indutor da experiência do aluno e, para a isso, a cor  surge como 

ponto de convergência, tanto de dificuldades a serem superadas, como de interesse sobre o 

assunto da cor-estrutura.  A arte como parâmetro para se trabalhar uma metodologia de 

concepção projetual é importante pela liberdade de idéias que provoca, onde o movimento e 

as emoções configuram formas e cores.  “A arte é como uma parábola da criação. Ela é 

sempre um exemplo, assim como o terrestre é um exemplo do cósmico” 36. 

 

Como ponto de partida para esta nova postura, pensamos que o homem constrói o seu 

mundo quando torna visível o objeto e o lugar através de sua incorporação. Neste momento 

a percepção do indivíduo é acionada e torna possível a construção de um (o seu) mundo.  

Quando o projetista explora as entrelinhas do projeto, abre para o usuário o caminho para 

que possa tornar visível o seu mundo.  A cor desempenha um papel importante na 

incorporação, acionando diferentes sentidos humanos além do da visão.  “Na arte, o ver não 

                                                 
34DELGADO, 2003: 43. 
35VARELA, TOMPSON, ROSCH, 2003: 157. 
36KLEE, 2001: 49. 
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é tão importante quanto o tornar visível” 37 e nesta abordagem todos os sentidos são 

utilizados no projeto para envolver  o usuário,  proporcionando a construção do seu lugar.   

Na construção que tem como ponto de partida a cognição humana,  acionada pelos cinco 

sentidos através da cor, os obstáculos do campo formal são quebrados, conquistando-se 

uma liberdade advinda da força criadora que, não possuindo mais amarras, realiza-se 

plenamente.  A liberdade que vem junto com esta força, dificilmente projeta com rótulos e 

ismos.  Este fato leva a uma forma diferente de criação, constante e inesgotável, pois está 

ligada à imaginação e ao conhecimento intrínseco existente na sala de aula interacionista. 

A necessidade do conteúdo imaginativo é a motivação que liberta o projeto das fórmulas e 

regras evitando o seu engessamento.  Essas necessidades, para gerarem a força criadora que 

ultrapassam os programas projetuais, devem refletir desejos e conteúdos de vida dos 

usuários e do mundo, criados a partir da assimilação dos estímulos.  Para o aluno, a cor tem 

como função no projeto despertar vários sentidos, contribuindo para esta construção de 

mundo.  O trabalho inicial da concepção pode ser encarado de forma fluida na aula.  Tudo 

pode motivar a concepção: o ato ou a idéia.   A mudança, como método conceptivo, motiva 

uma nova visão do entorno e dos objetos.  Ela permite diferentes abordagens e,  

conseqüentemente, novas descobertas no simples. 

A renovação no ensino de projeto 

A utilização do método da cor incorporada no processo pedagógico, transforma a sala de 

aula de projeto em um lugar onde são estimuladas as respostas do corpo e da mente: som, 

cheiro e visão.  Utilizando estímulos apropriados para que a imaginação criadora deixe f luir 

propostas inovadoras sem o compromisso de ser inovador, fazendo com que o aluno 

desenvolva a sua capacidade de interagir com o meio, crescendo e aprendendo com ele,  

deixando que este aprendizado influencie na concepção do projeto.  A novidade da proposta 

não é só na postura do professor.  No ambiente da sala de aula, elementos adicionais para 

tornar o ensino de projeto o mais próximo da situação ideal de conforto emocional são 

colocados para despertar um estado de consciência e atenção,  importantes para a livre ação 

                                                 
37KLEE, 2001: 37. 
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da imaginação criadora 38.  Este estado permite que emoções e sensações corporais tornem-

se bastante pronunciadas.  São eles: (1) Iluminação com luz natural abundante; (2) Som 

com músicas reconhecidas pelos alunos, ritmadas e atuais e (3) bancos e pranchetas com 

bom desempenho ergonômico.  São fatores que constroem um lugar de aprendizado e torna 

eventuais dificuldades em desafios a serem superados.  Estes elementos também 

possibilitam a não interferência do ambiente externo na prática em sala de aula bem como 

na concentração exigida para o estudo e a prática de projeto. 

Os aspectos físicos não são primordiais na aplicação deste método, mas contribuem para o 

seu melhor resultado.  A diferença está na liberdade do aluno em experienciar a aula, 

juntamente com o meio (a sala de aula), permitindo à imaginação criadora agir livremente 

na concepção dos projetos, nas soluções técnicas, nos desafios topográficos e nas limitações 

representativas de suas idéias.  Esta abordagem incentiva a troca entre o professor e o aluno 

em um processo em duas vias, permitindo uma empatia que desenvolve a capacidade de 

mudança em todos os envolvidos no processo de aprendizado.  Como resultado final do 

aprendizado, esta postura didático-pedagógica incentiva, sempre, uma análise crítica, onde 

são ponderados todos os fatores que desencadearam o processo projetual proposto para o 

cumprimento do programa da disciplina de projeto. 

No desenvolvimento de uma linguagem plural para as aulas de projeto, foi percebido que o 

meio possui uma importância igual à da linguagem.  M as o que vem a ser este meio? Um 

lugar entre quatro paredes com chão e teto? Ou o lugar de afetividade tanto para o aluno 

quanto para o professor?  Quando falamos em uma metalinguagem, onde o discurso ganha 

contornos imagéticos, o lugar onde se dá o aprendizado ganha dimensões pouco exploradas.   

Não falamos apenas de conforto ambiental,  mas, também, discorremos sobre o  bem-estar 

(conforto emocional).  Em Vygotsky, podemos encontrar o caminho do meio para o 

ambiente de aprendizado.  O lugar ao atender, da melhor forma, aos pré-requisitos para o 

bem-estar, contribui para o bom desenvolvimento da aula.  Desta forma, também, os 

sentidos dos alunos são explorados, levando-os a um estado ideal para os trabalhos práticos 

e projetuais, propostos pelo professor.  Esta reflexão leva para o entendimento sobre os 
                                                 
38VARELA, TOMPSON, ROSCH, 2003. 
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sentidos humanos, que vai além da definição de seus objetos representativos (nariz, ouvido, 

língua, olho, pele).  Tudo em nós trabalha em conjunto para a sensibilização que fazemos 

dos estímulos externos. 

É importante a sala de aula preparada para despertar o aluno e conduzi-lo à troca com o 

meio e com o outro (professor e colegas).  O conjunto de objetos que forma o meio onde se 

dá a aprendizagem, deve ser pensado para proporcionar o bem-estar que libere a vontade de 

fazer do aluno,  criando vínculos com o ambiente.  Um lugar bem iluminado e ventilado,  

com instalações compatíveis com a mídia a ser utilizada e com o tipo de aluno que 

freqüenta a sala.  Em uma aula de projeto pensamos em vários alunos que podem estar 

atuando individualmente e/ou em grupo, com constante visita do professor.  Só este dado já 

nos possibilita pensar sobre a altura ideal das mesas e o seu material, que deve ser o mais 

leve possível para permitir o transporte e, ao mesmo tempo, ser forte.  Quando pensamos 

em bem iluminada,  pensamos em luz natural misturada à lâmpadas do tipo “luz do dia”, 

que não alteram as cores aplicadas nas narrativas imagéticas. 

Ao explorar os sentidos, podemos utilizá-los na construção de ambientes adequados para o 

trabalho de concepção e desenvolvimento do projeto.  Desta forma, transformamos a sala 

de aula em meio propício para o aprendizado.  “Um método traça percurso, um caminho, 

uma via” 39.  O professor, que lança mão de elementos lúdicos em sua aula, possibilita que 

aluno fique a vontade no uso da linguagem plural.  Sem se sentir obrigado a desenvolver as 

idéias, o  aluno é incentivado,  pelo professor.  Ele pode explorar todos os seus sentidos e os 

da turma, construindo uma afetividade do coletivo.  Cheiros, sons e imagens que estimulem 

o processo projetual e no mesmo tempo em que traçam uma afetividade situada com o 

lugar. 

Pensando que “o coletivo só acredita em seu ruído” 40, a audição é um sentido que agrupa, 

liberando um fluxo imagético, tanto na mente, quanto na incorporação destas imagens ao 

meio através de matéria colorante.  Através da audição distinguimos o mundo real, que 

enche de nuances, que ligam opostos e, desta forma, constrói o coletivo e o senso de 

                                                 
39 SERRES, 2001: 265. 
40Idem, 2001: 84. 
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pertencimento de mundo.  Nos trabalhos práticos, o professor deve colocar música 

instrumental para permitir um desligamento do aluno com o meio exterior à sala de aula, 

permitindo um mergulho em sua imaginação criadora.  Esta música, preferencialmente, 

deve ter um reconhecimento do grupo como prazerosa.  

Seguindo o mesmo princípio do uso dos sentidos no ambiente didático, o cheiro ajuda e 

distingue situações e lugares.  Construímos memórias únicas e reavivadas.  O aroma 

provoca uma associação imediata a alguma lembrança; ele constrói a história de um lugar e 

permite a sua lembrança toda vez que sentimos o mesmo aroma.  É um sentido que, 

explorado pelo professor, cria uma identificação do aluno com a sala de aula de projeto, 

associando ao prazer do desenvolvimento das idéias.  Em experiências didáticas realizadas 

ao longo de três anos, nas aulas de Fundamentos da Cor da Faculdade SENAI/CETIQT, no 

Rio de Janeiro,  percebemos que o cheiro,  característico da sala de aula41, é positivamente 

reconhecido pelos alunos, que associam imediatamente o ambienta à aula. 

Como didática dinâmica utilizando a sensibilização sensorial com os alunos, através das 

Zonas de Desenvolvimento Proximal (ZDP), de Vygotsky, que ajudam/permitem o avanço 

do conhecimento, com a utilização de tarefas/desafios em níveis diferenciados de 

dificuldade.  Estas tarefas são estruturadas com o intuito de fomentar o aprendizado, onde o 

aluno busca soluções para questões que ele desconhece, utilizando conhecimentos já 

adquiridos e outros colocados pelo professor.  Neste sentido, para contribuir com estes 

desafios, podemos imaginar uma sala de aula onde o aluno é estimulado tanto 

sensorialmente, quanto racionalmente, através das propostas do professor.  Visto desta 

forma, a ZDP pode ser uma atividade didática estimulante no inicio do processo projetual 

do aluno.  Com todos os seus sentidos ativados, eles podem apresentar e discutir projetos 

utilizando a metalinguagem em grupos, onde o resultado permita o crescimento de todos os 

envolvidos.  Pode ser, também, uma prática onde o professor coloca o futuro arquiteto em 

sua função mediadora entre o meio e o outro sujeito, permitindo o aprendizado completo e 

não, apenas, a melhor forma de se projetar.  É um trabalho para ser feito com grupos 

                                                 
41Aroma aspergido antes de cada aula, com acento acidulado e uma nota levemente adocicada. 
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pequenos (para provocar os alunos), onde as tensões geradas partem de um projeto 

proposto. 

Os resultados que surgem de diferentes situações em sala de aula, correm o risco de serem 

analisados sob uma ótica racional, sem permitir um diálogo emocional entre o grupo de 

aprendizado e o seu professor.  Como pertencemos a uma sociedade que não dá o devido 

valor às emoções e,  portanto, coloca-as em um lugar marginal,  o professor que lida com 

uma pedagogia que preza a autonomia do aluno, se vê diante das incertezas de um método 

mais libertador do que modelador.  Mesmo tendo a certeza de validar  uma situação já 

pesquisada por grandes teóricos (Freire, Vygotsky e Wallon), fica sempre a dúvida para 

agir em relação ao ensino de projeto de arquitetura e, também, de que forma ele deve ser 

analisado e avaliado pelo professor. 

Diante desta incerteza, o que temos a dizer é que a ref lexão sobre o que é produzido em 

sala de aula aparece sempre para construir a realidade a ser apreendida pelos alunos.   

Partindo do princípio de que a realidade é sempre uma “proposição explicativa” 42 

descobrimos que ela não possui um caráter engessado e único.  Quando acontecem as 

diferenças, elas não devem ser interpretadas como erradas, mas, sim, como outras 

realidades que, também, são explicadas.  Cabe ao professor o papel de mediador e 

construtor dos parâmetros a serem validados pelo grupo de alunos, levando, sempre, o 

grupo a discutir e analisar  os resultados e, até mesmo, abrir  mão de certos posicionamentos 

desprovidos de fundamentos. 

Ao longo das avaliações feitas em sala de aula, o professor de projeto utiliza muitos fatores 

como direcionadores de suas análises, tais como: coerência com o programa dado; a 

pesquisa realizada pelo aluno; os exercícios práticos realizados em sala de aula; o  processo 

projetual do aluno e o resultado alcançado pelo projeto.  Estes vários parâmetros sustentam 

a análise do professor, mas o que, muitas vezes, são deixados de lado são o processo e o 

desenvolvimento do próprio aluno.  Devido à subjetividade desta questão, é comum os  

professores de projeto ignorá-las, escondendo-as atrás de um escudo em que se lê “em 

avaliação de projeto não existe subjetividade,  apenas a medição dos resultados alcançados”.  

                                                 
42MATURANA, 2001: 37 
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Maturana fala em realidades diferentes, “...se tenho uma discordância com outra pessoa, 

essa outra pessoa está num domínio de realidade diferente do meu.  É tão legítimo quanto o 

meu, que é diferente”43.  Estas diferenças não podem ser ignoradas pelo professor.  Elas 

geralmente são colocadas na “subjetividade” e acabam sendo ignoradas nas avaliações.   

Estas realidades diferentes podem ser exploradas, criativamente, nas aulas práticas de 

projeto, onde as análises do professor dão o fechamento do exercício.  Tal procedimento 

coloca todos, professor e alunos, em um mesmo grupo, que busca a validação dos 

resultados.  Neste processo, algumas vezes o que se rejeita, é porque não se aceita e não por 

se estar errado. 

No ensino de projeto, o professor que acredita na construção autônoma do conhecimento, 

respeita as realidades que possam surgir em sala de aula, definindo as coerências existentes 

em cada realidade e traçando um perfil de realidade do grupo.  Nele, todos se aceitam e são 

legitimados a partir destes parâmetros.  Transformar as interações que acontecem em sala 

de aula é o  que pode ser chamado de aprendizagem.  O  que o professor de projeto constrói 

com o seu grupo de alunos são os critérios de validação, baseados nas explicações 

científicas de Maturana44. Ao fazermos uma analogia dos cr itérios de M aturana com os 

parâmetros utilizados em uma turma de projeto de arquitetura, nomeamos alguns 

parâmetros que o professor pode utilizar em suas avaliações: 

1. A apresentação – como o aluno descreve a sua experiência e a valida conforme os 

parâmetros legitimados pelo grupo.  Neste critério, o professor coloca as emoções 

do aluno e as observa impregnadas pelas suas próprias emoções. 

2. A reformulação – a partir das experiências vividas com as práticas e o processo 

projetual, o professor avalia como o aluno chegou aos resultados do projeto, sem 

perder de vista os resultados esperados. 

3. A dedução – na observação ao longo do processo de aprendizagem, o professor 

coloca na avaliação como ocorreram as experiências vividas durante o 

desenvolvimento do projeto do aluno.  Este sentido de dedução coloca a vontade do 

                                                 
43MATURANA, 2001: 38 
44Idem, 2001. 
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aluno em crescer o seu conhecimento pela análise que o professor faz do seu 

trabalho. 

4. O projeto – como o aluno cumpriu todo o programa e os resultados alcançados pelo 

projeto e a criatividade colocada em evidência.  A criatividade aqui entra como um 

critério onde o professor atribui um caráter inovador como visto em Boutinet45.  

Esta inovação pode ser percebida ao longo das atividades, do processo e do 

resultado do aluno. 

Como um todo, o contexto da avaliação dos resultados contempla os critérios e valida a 

experiência.  M esmo com todos os parâmetros expostos até aqui e até com outros que 

possam contribuir para uma melhor avaliação, o professor tem o cuidado de desassociar 

a avaliação do que ele rejeita, sem antes pensar no que pode ser uma solução boa para o 

problema apresentado inicialmente no projeto.  Acreditando que, dentro de qualquer 

experiência,  existe uma troca entre meio e ser humano, as emoções do professor entram 

no contexto.  O que se deve é cuidar para que elas não distorçam o resultado da 

avaliação. 

                                                 
45 BOUTINET, 2002. 
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Os parâmetros da pesquisa 

Como estruturação da pesquisa, na fundamentação teórica, definimos o estado da arte 

tanto no ensino de projeto, quanto no uso da cor na arquitetura, tendo como objetivo a 

incorporação da cor no ensino de projeto.  A abordagem da pesquisa bibliográfica teve 

três focos distintos: cognição, pedagogia e cor.  O primeiro deles, a cognição, partiu da 

necessidade de se entender como é construída a postura didático-pedagógica durante a 

relação professor-aluno nas aulas de projeto.  Vislumbramos, neste sentido, que apenas 

uma abordagem sobre teorias pedagógicas, não seria suficientes para a definição de uma 

nova postura didático-pedagógica para o professor de projeto de arquitetura.  Quanto ao 

assunto cor, exigiu, além de uma definição dos  componentes da cor e como é o seu uso 

na arquitetura, colocar o seu uso em sala de aula pelos alunos.  Seguindo este 

pensamento, o entendimento da relação entre o ser humano e o seu meio, surgiu como 

base inicial desta pesquisa bibliográfica. 

A relação homem-meio: 1º foco da pesquisa bibliográfica 

Para este trabalho, utilizamos como orientação a pesquisa em andamento do grupo Pró-

lugar do PROARQ-FAU/UFRJ, que tem como linha de estudo para o entendimento da 

relação homem-meio os autores Maturana, Varela, Thompson e Rosch1.  Esta definição 

teve como orientadora do grupo, a Prof. Dra. Rosa Pedro, coordenadora do programa de 

pós-graduação da Psicologia na UFRJ.  Foi fundamental a participação nos seminários 

sobre arquitetura, ergonomia e cognição, realizados durante o programa de disciplinas 

do PROARQ, onde participaram, além da Prof. Dra. Rosa Pedro, o Prof. Dr. Mário 

Vidal, da COPPE/UFRJ e o Prof. Dr. Paulo Afonso Rheingantz, do PROARQ-

FAU/UFRJ.  Nesta ocasião, as notas feitas em sala de aula, levaram as questões que 

apenas uma pesquisa bibliográfica com este foco poderia responder. 

A questão da representação combatida por Varela et al, incita uma inquietação em 

relação ao ensino de projeto.  Quando incentivamos o aluno a tornar-se independente e 

capaz de projetar, nos deparamos com a grande questão da representação das idéias.  

Segundo as notas de aula da Prof. Dra. Rosa Pedro2, o ser humano não é um sistema 

isolado, ele é produzido na relação com o mundo.  Neste sentido, Varela vai contra a 

                                                 
1O livro texto adotado pelo grupo e que foi divisor de águas da pesquisa é VARELA, TOMPSON, 
ROSCH, 2003. 
2Aula do dia 14/06/2005. 
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representação que pressupõe uma pré-existência do Eu e do meio.  Ele fala na existência 

de uma co-produção, entre o sujeito e o meio, desta forma, o autor trabalha o ser vivo 

como dotado de organização e estrutura.  Em Maturana, percebemos que, 

estruturalmente, o ser humano se liga ao meio e a sua organização se entrelaça ao meio, 

dando sentido a ele. Esta seria a explicação para o entrelaçamento estrutural discutido 

em seu livro base3. 

No processo conceptivo do projeto, professor e aluno entrelaçam suas estruturas ao 

meio (ambiente da sala de aula).  A comunicação entre os dois torna-se preponderante 

para que os objetivos sejam alcançados, principalmente, o do aprendizado e das 

histórias dos entrelaçamentos.  Segundo Varela et al, é quando o homem constrói a sua 

estabilidade, criando regras de funcionamento que surgem da experiência.  Ao longo das 

leituras sobre a interação do homem com o meio, a representação perde o sentido, pois 

ela registra um momento e não desenvolve idéias.  Se pensarmos em incorporação das 

idéias ao meio, a produção torna-se criação contínua, fazendo, o tempo todo, concepção 

projetual na relação do aluno com o mundo.  A necessidade desta nova denominação 

(incorporação) surgiu para acalmar as inquietações sobre como colocar a cor no ensino 

de projeto, pois ela, também, é parte desta autopoiese4, proposta por Maturana e Varela.  

Este movimento constante é configurado de problemas se acoplando ao humano, 

fazendo o movimento autopoietico, que surge quando somos perturbados pelo meio, nos 

acoplando a ele e lhe dando sentido, alterando, assim, o mundo (perturbações 

recíprocas).   

Como base teórica, encontramos na cognição enactiva o entendimento da complexidade 

do ser, que evolui com o meio e que se transforma, criando o seu repertório.  No modelo 

da enação, o enfoque atuacionista, visto em Varela, Thompson e Rosch5, foi o mais 

apropriado na busca de um caminho diferente para o desenvolvimento das idéias no 

projeto de arquitetura.  Dando continuidade ao estudo sobre a construção do mundo 

pelos acoplamentos estruturais, transpomos isto para a sala de aula, carregando este 

conceito para a construção do aprendizado.  Esta abordagem direcionou a pesquisa 

bibliográfica para o segundo foco de sua estrutura - a pedagogia. 

                                                 
3MATURANA, 2002. 
4Aquilo que nós produzimos, de criação contínua, sendo feito o tempo todo na relação com o mundo. 
5VARELA, TOMPSON, ROSCH, 2003. 
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A construção do aprendizado: 2º foco da pesquisa bibliográfica 

Durante a pesquisa bibliográfica sobre o direcionamento pedagógico a ser adotado, 

colocamos a figura do professor-arquiteto como norteador das leituras.  Este ser que, 

além de conduzir seus alunos em sala de aula, também é arquiteto, atua na criação e 

execução de projetos de arquitetura e que, por vezes, se coloca em situações complexas 

como: a não interferência nos projetos dos alunos, a condução do conhecimento sem 

imposição de idéias e a experiência profissional, que, pode contrariar os resultados 

pedagógicos, quando utiliza o seu próprio repertório projetual com o aluno.  A 

consciência, advinda da cognição enactiva de que o aluno constrói o seu conhecimento, 

reverberou em Freire6, através de seu livro “Pedagogia da Autonomia” 7.  Nele é discutida a 

importância da autonomia do aluno em relação ao professor na construção de sua autonomia na 

vida. 

Seguindo esta mesma linha, que privilegia a individualidade do aluno e sua relação com o 

mundo, encontramos em Vygotsky a certeza de que a emoção faz parte do aprendizado de um 

Ser feliz, com o conhecimento adquirido em sala de aula.  Para isto acontecer, foi essencial a 

assistir a palestra da Prof. Vera Vasconcelos8, na disciplina Seminários sobre Arquitetura, 

Ergonomia e Cognição (PROARQ).  Nesta ocasião, sua contribuição para a pesquisa se 

deu no reconhecimento de que na psicologia do desenvolvimento, o meio é importante 

no processo de desenvolvimento do sujeito. 

A idéia de transformação em Vygotsky não se limita ao indivíduo, mas, também, entre 

sujeitos e grupos.  É no seu percurso de vida, ao voltar para a sua cidade como professor 

do ensino médio, que ele percebe a dificuldade na sensibilização do aluno durante o 

aprendizado.  Ele é contrário às posições reducionistas e critica a psicologia no 

pensamento com ênfase no biológico.  Vygotsky acredita na triangulação entre o sujeito, 

o meio e o outro (professor, mãe, etc.) e fala da influência do desenvolvimento 

individual (ontogênese) na filogênese (desenvolvimento da humanidade).  O processo 

de desenvolvimento humano é por ele discutido no sentido de pontos diferentes: “nem a 

mente, nem mão podem, isoladamente, realizar muito, quando solitárias” 9.  Nem a mão 

                                                 
6Anterior aos estudos da cognição enactiva. 
7FREIRE, 1996. 

8Dia 21/06/05 

9Palavras ditas pela Prof. Dra. Vera Vasconcelos registradas em nota de aula. 
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nem o intelecto prevalecem.  Eles são fluxos da linguagem interiorizada do pensamento, 

fundindo-se e um influenciando o outro.  A riqueza desta relação é distinguir diferentes 

pontos de vista para o mesmo objeto com ferramentas diferenciadas.  Estas diferenças 

são as que trazem a compreensão.  A criação do novo é que está na interlocução das 

diferenças.  Como se cria o novo?  Não é só pelo ensinamento, mas pelos pequenos 

gestos afetivos. 

Diferentemente de Piaget, Vygotsky fala que o desenvolvimento psicológico é 

dinâmico, cheio de crises, conflitos e retornos.  É tarefa humana e recíproca a troca 

entre sujeitos diferentes e o mesmo meio.  O sujeito marca e é marcado pelo meio e 

pelos outros e a presença do outro social pode se manifestar nas mais variadas formas: 

através de objetos, espaços, costumes e atitudes culturalmente definidos.  Nesta 

composição de construção do aprendizado, o ambiente é mediador no processo de 

aprendizagem.  Como facilitador neste processo, Vygostsky criou as Zonas de 

Desenvolvimento Proximal (ZDP).  Nelas o desenvolvimento se dá de forma múltipla.  

Ela avança o conhecimento com o convívio de fatores em níveis diferenciados, 

formados pelo sujeito e para a inovação.  Com elas, o aluno busca soluções para 

questões, que nem ele e nem o professor sabem.  Na prática de ZDP, o professor 

aprende ensinando e ensina aprendendo.  Nesta zona, o espaço é cooperativo e deixa de 

lado os pontos de controvérsia em detrimento da unidade na busca da solução 

inovadora.   Apesar de antigo10, é um conceito, até hoje, inovador.  Nele atua a cultura 

subjetiva do indivíduo e a coletiva em uma co-construção, onde para se avançar é 

preciso afastar os pontos divergentes. 

A pesquisa bibliográfica no foco pedagógico, reverbera, neste ponto, com o foco 

cognitivo, somando conhecimento para a construção de uma nova postura didático-

pedagógica. Ela, também, encaminha para formatação de um ambiente pedagógico, 

onde os sentidos dos alunos são explorados, levando-os a um estado ideal para os 

trabalhos projetuais propostos pelo professor.  Esta é uma reflexão sobre os sentidos 

humanos, que vai além da definição de cada um e de seus objetos representativos (nariz, 

ouvido, língua, olho, pele).  Tudo em nós trabalha em conjunto para a sensibilização 

que temos dos estímulos externos, contribuindo para uma melhor sala de aula, 

incentivadora da concepção projetual e dos pensamentos dos alunos. 

                                                 
10 As zonas de desenvolvimento proximal foram criadas por Vygotsky em 1933. 
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Tanto nas leituras de Maturana, Varela, Thomposon e Rosch, quanto nas de Vygostsky 

e Freire, percebemos a importância da sala de aula e da preparação do professor, no 

sentido de despertar o aluno para o conhecimento e conduzi-lo à troca com o meio e 

com o outro (professor e colegas).  O conjunto de objetos, que configura o meio onde se 

dá a aprendizagem, deve ser pensado para proporcionar o bem-estar, que libera a 

vontade do aluno em fazer com prazer.  Em uma aula de projeto, pensamos em vários 

alunos que podem estar atuando individualmente e/ou em grupo, tendo, constantemente, 

a visita do professor. Ao explorar os sentidos, devemos nos dirigir a todos eles para a 

construção do meio ideal durante o trabalho de concepção e desenvolvimento do 

projeto.  Desta forma, transformamos a sala de aula, também, em método para o 

aprendizado.  “Um método traça percurso, um caminho, uma via” 11. 

O professor lança mão de elementos lúdicos em sua aula, possibilitando que o aluno 

fique à vontade no uso da linguagem plural.  Sem se sentir obrigado a desenvolver as 

idéias, o aluno é conduzido nesse sentido pelo professor.  Ele pode explorar as emoções 

dos alunos, construindo uma afetividade do coletivo.  Cheiros, sons e imagens, que 

estimulem a concepção em todo o processo projetual.  Imaginando uma sala de aula de 

projeto, onde o aluno é estimulado sensorialmente e também racionalmente, através das 

propostas do professor, a ZDP vista em Vygotsky, pode ser uma atividade didática 

estimulante.  Com todos os seus sentidos ativados, os alunos podem apresentar e 

discutir projetos, utilizando uma metalinguagem, onde o resultado deve permitir o 

crescimento de todos os envolvidos.  Pode ser, também, uma prática, onde o professor 

coloca o futuro arquiteto em sua função mediadora entre o meio e o outro sujeito, 

permitindo o aprendizado completo e não, apenas, na melhor forma de se projetar. 

Seguindo esta mesma linha, encontramos em Schön12 um outro ponto convergente entre 

o foco cognitivo e o pedagógico da pesquisa, através da vantagem da experiência 

reflexiva, que ele fez em aulas de projeto de arquitetura, através da observação da 

relação professor-aluno no desenvolvimento dos projetos.  A ação na reflexão, por ele 

mencionada, acrescenta em conteúdo pedagógico à autonomia do aluno e preconizada 

por Freire.  Juntas, estas leituras fundamentaram nova postura didático-pedagógica 

                                                 
11 SERRES, 2001: 265. 
12 SCHÖN, 2000. 
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proposta por esta pesquisa para incorporar a cor no ensino de projeto.  O elemento 

colorante surge como um dos atores importantes em sala de aula e tem um foco de 

leitura específico, que engloba o entendimento da cor, como ela surge na concepção do 

projeto e como se dá a sua interação com o meio, para que o aluno a incorpore ao seu 

projeto. 

Na construção do aprendizado, a avaliação é um item importante a ser tratado pelo 

professor e que gera grandes dúvidas e receios em relação à compreensão do que está 

sendo avaliado e do que será percebido como resultado desta avaliação e que contribua 

para a melhoria do docente e do programa da disciplina.  Neste sentido, Luckesi13 

coloca a avaliação como mais uma forma de crescimento na aprendizagem do aluno.  A 

pesquisa de referências bibliográficas na Internet foi utilizada como abordagem, com o 

objetivo de entrar em contato com a experiência de outros professores com diferentes 

vivências e níveis de escolaridades, que não se limitassem ao superior.  Como resultado, 

as dúvidas tornaram-se ponto de partida para a sugestão de diferentes formatos e 

partidos de avaliações para que, desta forma, ela se torne rica como experiência tanto 

para o docente quanto para o discente que fica ansioso pela sua qualificação, através de 

uma nota, um grau ou um conceito. 

A cor: 3º foco da pesquisa bibliográfica 

Este foco surgiu, na pouca abordagem que acontece sobre o assunto, nas aulas de 

projeto de arquitetura.  A cor, que surge nas aulas de expressão gráfica, desaparece 

como por encanto, quando se coloca o projeto como foco de atenção.  Este problema fez 

incluir na pesquisa bibliográfica a necessidade de se entender a cor em diferentes 

aspectos: o filosófico14, que coloca a cor no campo emocional; o psicológico, tratando 

do simbolismos e associações 15e a cor com o meio através da arquitetura16. A emoção 

encontrada nas cores e que contribuem para a sua incorporação no projeto pelo aluno, 

também está fundamentada em Bachelard17, quando ele coloca, na pintura, o princípio 

da incorporação da cor e de sua emoção.  Este encaminhamento de Bachelard conduziu 

                                                 
13LUCKESI, 1996 
14GOETHE,1993. 

15BIRREN, 1978 
16MAHNKE, 1996. 
17BACHELARD, 1985. 
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a leitura pelo pensamento artístico como realizador de idéias, sem a castração das 

regras, servindo como base para estruturação dos experimentos, que estruturaram os 

exercícios para as aulas de projeto. 

Também foi relevante a participação em congressos internacionais, como o AIC 200418, 

onde foram apresentados alguns resultados sobre esta nova postura didático-pedagógica 

para uma abordagem perceptiva da cor no ensino.  Este direcionamento nos estudos da 

cor teve como incentivador, o Prof. Robert Hirschler, reconhecido especialista sobre os 

estudos da cor e membro do comitê técnico do AIC19.  Como resultado das 

participações nos encontros e congressos da área, adquiri uma bolsa de estudo para fazer 

um curso20 no Scandinavian Colour School21, com sede em Stockholm, Suécia.  O 

objetivo foi aprofundar o conhecimento sobre a aplicação das cores na arquitetura, nos 

aspectos físicos, perceptivos e simbólicos.  Todo o conhecimento adquirido pela 

pesquisa bibliográfica na área de cor, contribuiu para a definição dos  exercícios, com 

objetivo de incorporar a cor no ensino de projeto. 

Os experimentos 

A experiência como docente, o preparo das aulas e a troca de conhecimento com os 

alunos, coloca o professor-pesquisador diante da necessidade de comprovar a reflexão 

que surge ao longo de uma pesquisa que trata sobre a cor incorporada ao ensino de 

projeto.  As questões que dizem respeito ao ambiente de sala de aula, às práticas de 

projeto e, principalmente, ao uso da cor na arquitetura, colocaram, diante da 

estruturação do texto de fundamentação teórica, a necessidade de experimentar.  A 

vivência em práticas experimentais tem uma característica revigorante para o 

observador incorporado22.  Ela coloca as reflexões diante da prática, que consolida ou 

desconstrói o argumento teórico.  Esta é a essência dos experimentos desta pesquisa: 

                                                 
18O AIC 2004 (Associacion Internacional de la couleur) aconteceu em Porto Alegre e teve importantes 
pesquisadores mostrando o andamento de suas pesquisas sobre cor.  Uma das sessões mais discutidas foi 
sobre educação e cor, através da chefe de pesquisa do grupo internacional de professores de cor, Prof. 
Dra. Berit Bergström com sede em Stockholm. Como pesquisadora e professora, faço parte deste grupo. 
19 Associacion Internacional de la Couleur. 
20Summer Colour Workshop. 
21Acesso disponível em www.ncs.colour.com 
22O observador incorporado tem como característica a integração com o objeto de estudo, aliando o 
conhecimento teórico à pratica vivenciada na observação.  Ver em WHITE, William Foote, 2005. 
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questionar, comprovar ou descobrir possibilidades não percebidas nas estruturações das 

práticas.   

O caminho percorrido para a definição das metodologias adotadas para aplicação e 

análise dos resultados, foi fundamentado na pesquisa bibliográfica sobre pedagogia, 

psicologia e cognição.  Além da experiência como docente de disciplinas como 

Fundamentos da Cor e Projeto de Produto23, que é importante na construção das 

práticas, a participação de Rheingantz24, com sua experiência docente na disciplina de 

Projeto de Arquitetura na FAU/UFRJ, contribuíram para a definição dos  procedimentos 

no ambiente das práticas e na análise dos  resultados, cedendo, ainda, o seu ambiente de 

sala de aula para a realização das experiências com aplicação da cor a serem 

experimentadas pelos alunos. 

O objetivo dos experimentos é direcionar a estrutura dos exercícios propostos para as 

aulas de projeto de arquitetura, estruturados ao longo do capítulo sobre a 

Metalinguagem.  Os resultados obtidos sofreram uma análise, objetivando o 

direcionamento das ações  a serem desenvolvidas em sala de aula, no sentido de se 

incorporar a cor no ensino de projeto.  Alguns deles foram apresentados em 

congressos25 e testados em grupos de estudo de foco na Faculdade SENAI/CETIQT e na 

FAU/UFRJ. 

Experimento 1: a cor e os sentidos26 

Este experimento surgiu após a leitura de Vygostky27 a respeito do ambiente de sala de 

aula e como ele pode ser trabalhado para uma troca entre aluno e meio, que contribua 

com a construção do aprendizado.  O objetivo foi definido em função dos objetos que 

compõem a percepção humana: nariz, ouvidos, olhos, boca e pele e como o ambiente 

percebido estimula os sentidos humanos de forma positiva no aprendizado do aluno.  

Como estímulo, a cor entra no experimento como a música e o aroma, com o objetivo 

de verificar a influência que estes elementos têm na percepção do aluno em sala de aula 

                                                 
23Disciplinas do curso de design da Faculdade SENAI/CETIQT , no Rio de Janeiro, RJ. 
24Prof. Paulo Afonso Rheingantz, orientador desta pesquisa. 
25AIC 2004 em Porto Alegre.  AIC 2005 em Granada, Espanha.  II Congresso Brasileiro de Psicologia – 
Ciência e Profissão em São Paulo. 
26Publicado no II Congresso Brasileiro de Psicologia - Ciência e Profissão, SP de 05 a 09 de setembro de 
2006. 
27Notas da palestra da Prof. Vera Vasconcelos, no PROARQ – FAU/UFRJ. 
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e se, de alguma forma, eles ajudam a criar um vínculo com o lugar de aprendizado. A 

música, em ambientes de aula, durante os trabalhos práticos, permite ao grupo de alunos 

afastar as ansiedades que não permitem o fluir das idéias e, portanto, da criatividade.  

Ela assume o papel desbloqueador em um ambiente de regras, funcionando, assim, 

como um intermezzo do trabalho.28 Além disso, a prática proposta visa à constatação do 

entendimento que os alunos têm da cores em relação aos sentidos (visão, audição, 

olfato, tato e paladar).  O que se espera dos resultados deste experimento é se existem 

parâmetros para definir um ambiente propício ao ensino de projeto, levando em 

consideração que o meio, também, é um material didático importante. 

 Através dos cinco sentidos, apreendemos o mundo, variável e constantemente 

questionável, por isso fica difícil em qualquer experimento que os englobe, definir 

regras, porém podemos seguir caminhos para a melhor utilização do ambiente em sala 

de aula.  “Os sentidos variam, o que sente e o que é sentido variam. Confrontar seus 

desempenhos com critérios de falso ou verdadeiro parece, portanto, injusto: primeiro é 

preciso pensar o variável.” 29 Através da visão, elo dos sentidos que acontecem juntos, 

enxergamos, de forma variável, as cores.  A unidade que o olhar dá à percepção é uma 

experiência subjetiva.  Ela desperta a sensibilidade para as idéias que brotam através dos 

estímulos.  A importância deste experimento está nesta construção de mundo feita de 

forma sensível.  A cor foi escolhida como elemento comum aos sentidos, por se tratar 

de uma matéria de interesse desta pesquisa - a incorporação da cor no ensino de projeto.   

Esta escolha recai sobre o entendimento de que os sentidos se mesclam quando o 

cérebro dá significado à percepção. Segundo Mahnke30 as cores não são, apenas, 

estímulos percebidos, elas são partes de nossa psique. Assim, como percebemos as 

cores, também damos cores ao mundo. 

O experimento aconteceu em setembro de 2004, com 97 alunos de graduação da 

Faculdade SENAI-CETIQT31 e da FAU/UFRJ32.  O ambiente escolhido foi a própria 

sala aula de projeto, com música instrumental ao fundo e aroma de erva. Foi utilizado 

pelos alunos, para responder ao enunciado do experimento, lápis cera e papel branco.  O 
                                                 
28 YÁZIGI, 2005. 
29 SERRES, 2001: 57. 
30 MAHNKE, 1996. 

31 O experimento foi feito na disciplina Fundamentos da Cor. 

32 O experimento foi feito na disciplina Projeto de Arquitetura I, turma C. 
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objetivo era criar um ambiente agradável para fazer um experimento lúdico.  O fundo 

musical foi definido como universalização dos sentidos e de tudo que o cerca um 

ambiente, daí o porquê da música instrumental.  “Sob a linguagem, a placa musical 

reveste de universalidade o caos que a precede” 33 a música, no ambiente didático, é 

importante para as aulas práticas.  Ela sensibiliza e prepara os alunos para a experiência 

suavizando o sentido que pode estar embotado ou duro.  A música ajuda a tornar a sala 

de aula em um ambiente de sensação. 

A escolha sobre a colocação de um aroma no experimento foi porque o olfato tem uma 

característica de diferenciação34 na percepção humana. Ele carrega uma memória 

afetiva e arcaica35, pertencente ao coletivo.  Estas características fazem com que o aluno 

associe, imediatamente, o cheiro ao lugar e à experiência ali vivenciada, criando vínculo 

com a aula e o professor. 

No experimento em questão, além da necessidade que encontramos em colocar o 

ambiente como suporte didático das aulas, uma das questões a ser respondida é se 

haveria predominância de determinada cor em relação aos sentidos.  Para obter a 

resposta, colocamos para os alunos um desafio, representar em cinco papéis brancos, os 

cinco sentidos humanos, associando-os a uma cor.   

Roteiro do experimento:  

1. Borrifamos, previamente, no ambiente, um aroma de ervas. 

2. Colocamos música instrumental, alternando entre música clássica (para os 

alunos da Faculdade SENAI/CETIQT) e chorinho (para os alunos da 

FAU/UFRJ). 

3. Distribuímos cinco papéis em branco com uma caixa de lápis cera com 6 cores e 

uma de lápis de cor com 12 cores. 

4. Solicitamos aos alunos que representassem em cada papel, através de uma 

ilustração, um sentido humano. 

                                                 
33SERRES, 2001: 121. 
34Idem, 2001. 
35JUNG, 1974. 
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5. Em seguida, eles deveriam associar, no verso de cada ilustração, a cor mais 

representativa de cada sentido ilustrado. 

Resultado do experimento 

 

Fig. 2: desenho de aluno 

Exemplo do resultado do experimento em 

relação ao paladar.  O aluno associou este 

sentido á cor vermelha. 

 

Fig. 3: desenho de aluno 

Exemplo do resultado do experimento em 

relação ao ol fato.  O aluno associou este 

sentido á cor verde. 

 

Fig. 4: desenho de aluno 

Exemplo do resultado do experimento em 

relação à visão.  O aluno associou este sentido 

á cor azul. 

 

Tabulação: Faculdade SENAI/CETIQT e FAU/UFRJ 

Parcitipantes: 97 ALUNOS 

 VISÃO AUDIÇÃO OLFATO PALADAR TATO 

AZUL 36% 19,9% 14,7%  10,5% 

VERDE 18,9% 12,6% 20%  11,6% 

AMARELO 17,9%  12,6% 14,7% 17,9% 

VERMELHO  7,4% 7,4% 58,9%  

ROSA   10,5%  4,2% 

LARANJA 7,4%  8,4% 9,5%  

ROXO  5,3%    
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MARROM   6,4% 7,4% 12,6% 

PRETO 4,2% 21%   10,5% 

BRANCO 8,4% 7,4% 7,4%  6,3% 

CINZA  6,3%    

OUTRAS 8,4% 5,3% 7,4% 7,4% 12,6% 

Após a análise da tabulação dos resultados, foi possível concluir que, para o grupo de 

alunos que participou deste experimento, foi evidente a predominância de determinadas 

cores para os sentidos e, também, a influencia no comportamento humano, uma vez que 

o que chama atenção na percepção influencia as escolhas.  Foi possível perceber que o 

ambiente propício com universalização dos sentidos (música instrumental e aroma 

agradável), contribui, positivamente, para o desenvolvimento do desenho, incentivando 

a criação para se libertar de qualquer padrão, regra ou monotonia da prática solicitada.  

Ao longo do experimento, transpareceu, através dos desenhos dos alunos, que a 

incorporação das idéias e das cores, foi mais propícia no ambiente onde foram 

trabalhados os sentidos da audição (com música) e do olfato (aroma).  Esta é uma 

sinalização para a estruturação de um ambiente favorável para as aulas práticas no 

ensino de projeto.  

Com o experimento, apesar da concordância numérica em relação às cores e sentidos, 

concluímos que a percepção é individual e variável.  Como o objeto (desenho) 

permanece uma referencia fixa, podemos buscar a repetição dos simbolismos 

interpretados por cada percepção individualmente.  Definimos, então, fragmentos que se 

repetem e transforma-se em referência de convívio entre os diferentes sujeitos de um 

mesmo grupo.  Fatores ontológicos (memória arcaica e inconsciente coletivo), 

psicológicos (tipos e personalidade), sociológicos (grupos de convívio) e culturais 

(representação do pensamento coletivo), contribuem para a construção das referências 

do sujeito em relação ao objeto e sua cor.   

Estes resultados reforçam o caminho pedagógico para trabalhar os sentidos, juntamente 

com as cores em sala de aula, fundamentando em Maturana e Varela o fato de que o ser 

humano e o meio estão em constante troca e, desta forma, modificando um ao outro.  

Ao analisarmos os desenhos resultantes do experimento, percebemos uma maior 
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criatividade em relação ao sentido do olfato (sentido irracional36).  Isto determina a 

importância que o aroma tem no ambiente e como ele pode ser utilizado para criar um 

vínculo afetivo do aluno com a sala de aula.  Ele também libera muito mais a 

criatividade.  Os resultados em relação ao som, onde o azul mostrou ser sua cor, 

mostram que ele é um fator que aumenta a concentração do aluno em relação às ações 

em sala de aula.  A mais importante característica deste experimento, portanto, foi a de 

constatar a liberdade demonstrada pelos alunos em utilizar a cor sem o compromisso de 

acertação no seu uso.  Este fato demonstra que uma metodologia menos pragmática e 

mais libertadora permite uma melhor utilização das cores na incorporação das imagens 

mentais ao meio tangível da sala de aula, devidamente preparada para as práticas. 

Este experimento manteve a direção desta pesquisa no sentido da construção da cor e na 

mistura que se dá entre o seu estado onírico no momento de sua incorporação no 

projeto.  Alguns resultados colaboraram na definição do ambiente de aprendizado como 

fator importante na construção do conhecimento e na experimentação prática do projeto 

e, principalmente, no uso da cor com salas arejadas e bem iluminadas e com aroma bem 

definido para a formação de vínculo do aluno.  Neste caso, constatamos que aromas 

acidulados e de ervas (verde) são os mais interessantes.  Percebemos, também, que a 

música instrumental para os trabalhos práticos contribui para concentração e 

relaxamento dos alunos, acentuando a característica onírica e libertadora de regras para 

o uso da cor nos projetos.  Este experimento serviu para o direcionamento da construção 

dos exercícios práticos proposto para a sala de aula no capitulo sobre a Metalinguagem 

e, também, reforçou que a naturalidade da cor na expressão do aluno deve ser levada em 

consideração pelo professor de projeto, assim como incentivado o seu uso. 

Experimento 2: a imaginação e a cor em um ensaio fotográfico37 

A fotografia foi utilizada como principal instrumento deste experimento, por já ser 

bastante utilizada em levantamentos geográficos e urbanísticos e, também, por ser uma 

forma de expressão muito utilizada em uma sociedade seduzida pela imagem.  O mais 

interessante na fotografia como instrumento deste experimento, é que, como visto em 

Barthes, ela é inclassificável.  

                                                 
36JUNG, 1974. 
37Artigo publicado em formato de pôster no AIC 2004, Porto Alegre, Brasil. 
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 “A fotografia é inclassificável porque não há qualquer razão para marcar tal 
ou tal de suas ocorrências; ela gostaria talvez, de se fazer tão gorda, tão segura, 
tão nobre quanto um signo, o que lhe permitiria ter acesso à dignidade de uma 
língua...Seja o que for que dê a ver e qualquer que seja a maneira, uma foto é 
sempre invisível: não é ela que vemos.”38 

Com tal instrumento nas mãos para o estudo de possíveis exercícios de incorporação da 

cor no projeto, foi preciso pensar em um movimento contrário à passividade do simples 

levantamento fotográfico de um lugar.  A necessidade de construir uma situação 

motivacional à construção do conceito de um projeto arquitetônico e cromático, levou 

ao estudo da Internacional Situacionista (IS).  Movimento revolucionário, fundado por 

Debord (1931 – 1994) em 1957 e que tem como pilares a construção de situações 

cotidianas, o método da psicogeografia e a técnica da deriva (o andar sem rumo).  Tanto 

o método, quanto a técnica da Internacional Situacionista, é base para este experimento.  

“A pesquisa psicogeográfica [...]  assume assim seu duplo sentido de observação ativa 

das aglomerações urbanas de hoje.” 39 Neste sentido, o exercício de visita ao local do 

projeto, pode ser utilizado pelo aluno, não apenas como levantamento fotográfico para 

simples registro, mas também como inspiração para o conceito de seu projeto.  Quanto à 

psicogeografia do lugar, que é o “estudo dos efeitos exatos do meio geográfico, 

conscientemente planejados ou não, que agem diretamente sobre o comportamento 

afetivo dos indivíduos” 40, propicia para o experimento o método para iniciar o projeto 

cromático e o desenvolvimento dos tipos que farão parte do projeto arquitetônico.  Já a 

técnica da caminhada à Deriva, é experiencial e participativa, onde não ocorre a 

separação entre o aluno pesquisador e o lugar pesquisado e tem uma força que atrai o 

aluno para o lugar, integrando-o ao entorno para desenvolver um projeto inserido na 

psicogeografia traçada. 

Como estrutura do experimento, foi utilizado um ensaio fotográfico colorido, feito em 

grupo, para que a experiência de descoberta das imagens  e a mistura das cores do lugar 

fossem coletivas, gerando o início do projeto cromático.  O uso da fotografia em 

técnicas da Deriva para o levantamento psicogeográfico do lugar, já aconteceu em Map 

of Venise de Ralph Rumney e muitos outros, portanto, não é um procedimento novo e 

lança base para a sua utilização como método projetual em arquitetura.   

                                                 
38BARTHES,  1984: 16. 

39 Debord in JACQUES, 2003: 19. 
40 JACQUES, 2003: 22. 



 

 75 

A Cor Incorporada ao ensino de projeto – Cap. 3: Materiais e métodos 

Roteiro do experimento 

No experimento realizado para a definição da prática de conceituação do projeto, a 

temática utilizada foi a cidade do Rio de Janeiro, aproveitando a vivencia de cada aluno 

no seu dia-a-dia.  O exercício aconteceu tanto na rua, como em sala de aula, com o 

acompanhamento do professor.  Esta prática foi, também, baseada nos princípios da 

ação-reflexão de Schön41 e no incentivo ao uso constante da imaginação do aluno, 

exercitado ao percorrer o lugar fotografado e no ensaio-montagem para inspiração do 

projeto cromático. 

Os alunos foram convidados a traçarem a psicogeografia de alguns lugares no Rio de 

Janeiro, utilizando a técnica da Deriva.  Foi utilizado, além da máquina fotográfica em 

punho, o caminhar solto, sem amarras para a exploração de novos mundos urbanos, com 

um novo olhar.  Os procedimentos para o experimento ser realizado foram: 

1. Quanto à proposta de lugar para o experimento, foi utilizada a cidade do Rio de 

Janeiro, subdividida em cinco grupos: 

 1.1 Rio Boêmio: lugares de encontro de amigos, músicos e poetas.  Bares e 

restaurantes tradicionais da cidade. 

 1.2 Rio Cultural: lugares onde acontecem manifestações artísticas e onde o 

carioca troca idéias e se informa. 

 1.3 Rio Turístico: lugares onde o carioca recebe e mostra a sua beleza. 

 1.4 Rio Natureza: onde a cidade é exuberante. 

 1.5 Rio Histórico: onde a cidade nasceu. 

2. Utilizando a técnica da deriva, os alunos percorreram, sem rumo, o lugar 

designado para grupo, clicando a máquina fotográfica quando algo lhe chamasse 

a atenção, positiva ou negativamente. 

3. Em sala de aula, solicitamos uma colagem das fotos, onde os alunos trabalharam 

a fotografia com a técnica manual de recorte e cola, reconstruindo o lugar.  Esta 

foi uma forma de traçar a pscicogeografia, buscando no cotidiano do lugar o 

comportamento afetivo de seus usuários.   

4. Pedimos a criação de uma cartela com até no máximo 20 cores, criadas a partir 

da colagem, representando o embrião do projeto cromático. 

                                                 
41 SCHÖN, 2000. 
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Resultado do experimento 

A prática em sala de aula, tanto para a montagem das colagens, quanto para criação das 

cores, esteve sempre baseada no pensamento conceptivo, criando um mundo mágico e 

poético, onde o aluno era constantemente convidado a devanear, modulando novas e 

diferentes propostas de projeto cromático. 

 

Fig. 5: colagem de aluno 

Colagem do Quadrado da Urca, feita por aluno do 

curso de Bacharelado em Design, da Faculdade 

SENAI/CETIQT em 2004 para a disciplina 

Fundamentos da Cor. 

Neste terreno de aventuras, percorrer os caminhos exige uma dose de sonho, pois se 

torna um lugar especial, explorado entre muitas estranhezas, mesmo não sendo a 

primeira vez em que é feito o percurso.  Ao ser utilizada a técnica da Deriva, a sua 

passagem possuiu uma conotação de tempo e lugar.  Durante o experimento, os alunos 

foram levados a fotografar um lugar, uma cena ou um detalhe, acontecendo, nestes 

momentos, um enraizamento dinâmico.  Os alunos se ligaram emocionalmente ao lugar, 

tornando-se parte dele e criando, assim, uma dimensão simbólica no resultado 

fotográfico.  Esta captura fotográfica do que é o simbólico do lugar, proporcionou 

elementos para uma situação que está por ser construída na arquitetura e em seu projeto 

cromático.  “A arquitetura é o meio mais simples de articular tempo e espaço, de 

modular a realidade, de fazer sonhar.” 42 Esta série de elementos pertencentes às 

fotografias, trabalhados na colagem, tornaram evidentes a mistura e a diversidade dos 

lugares. 

                                                 
42JACQUES, 2003: 68. 
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Ao observarmos o resultado desta intensa prática criativa, percebemos um pensamento 

colorante explodindo em formas e cores, traduzindo a personalidade dos vários Rios de 

Janeiros colocados para os grupos de alunos.  Esta busca da cor despertou, no grupo, o 

prazer de fazer e colorir.   Em todos os trabalhos, os alunos demonstraram intimidade 

com a matéria colorante e descobriram que ela é parte de suas vidas e do lugar 

pesquisado.  Concluímos que este tipo de exercício provoca um envolvimento do 

projetista com o lugar que vai ser uma intervenção de uma edificação.  Na formação 

deste arquiteto e a vivência lúdica em sala de aula, permite o desenvolvimento da 

espontaneidade de sua expressão, dando personalidade ao projeto.  Ao analisarmos os 

resultados do experimento, verificamos que imagens e cores se mesclam e contribuem 

para construção de um projeto cromático, resultando em uma prática projetual do aluno, 

que só vem a acrescentar ao seu projeto. 

Experimento 3: impressões coloridas da casa dos sonhos43 

Este experimento tem seu método baseado no princípio da imaginação criadora de 

Gaston Bachelard44 para a concepção de lugares.  As bases também foram 

fundamentadas na teoria das cores de J.W Goethe45, mais precisamente, em seus estudos 

de polarização das emoções coloridas para a representação primeira das emoções.  

Como ambiente pedagógico, escolhemos a turma da disciplina de Projeto de Arquitetura 

I 46, com 48 alunos, e com um tempo de duração, para a conclusão dos trabalhos, de três 

horas.  O tema definido foi o recanto da casa dos sonhos, como experiência primeira de 

habitat, porque, desta forma, o programa abordado (projeto residencial) é encarado pelo 

aluno de uma forma mais lúdica, permitindo a presença do estado onírico, essencial para 

o experimento com a concepção imaginativa.  O uso da cor nesta abordagem aconteceu 

em um dos ambientes da casa idealizada, e teve como objetivo o contato com a cor no 

germe criativo do projeto.  O entendimento da imaginação e da concepção é o primeiro 

momento na idealização da estrutura do experimento.  Esta abrangência objetiva atuar 

no pensamento projetual do aluno e como ele utiliza a cor na concepção da casa.  Esta 

prática envolve, também, uma postura, onde se deixa de fora da experiência, tentativas 

                                                 
43Artigo aceito pelo AIC 2005 em Granada, Espanha 
44BACHELARD, 1993. 
45GOETHE, 1993. 
46Disciplina ministrada pelo Prof. Paulo Afonso Rheingantz na FAU/UFRJ. 
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de se estudar os problemas propostos e solucioná-los, abandonando, assim, o anseio de 

acertar nos objetivos projetuais da disciplina. 

No ambiente da sala, contamos com elementos adicionais para tornar esta prática 

próxima da situação ideal de bem-estar do aluno, que contribui para despertar o estado 

de atenção/ consciência, importante para a livre ação da imaginação criadora47.  Este 

estado permite que emoções e sensações corporais tornem-se bastante pronunciadas.  

São eles: (1) iluminação da luz natural através de grandes janelas; (2) som com músicas 

reconhecidas pelos alunos, ritmadas e atuais.  Estes elementos possibilitam a não 

interferência do ambiente externo na prática da atenção-consciência. 

Roteiro do experimento 

1. Dividimos a turma em grupos de três alunos. 

2. Solicitamos para os alunos de cada grupo, a representação, em perspectiva, de 

um recanto da “Casa dos Sonhos”, utilizando material colorido. 

3. Entregamos a cada aluno três “ficha de impressões”, baseadas na teoria de 

polarização das cores de Goethe, para que cada aluno do grupo: 

3.1 Assinalassem as emoções/impressões das cores da sua própria representação 

3.2 Assinalassem as emoções /impressões das cores nas representações dos 

outros dois componentes do grupo, utilizando lápis na cor que simbolizasse a 

emoção assinalada.  Esta ficha estava divida em dois lados emocionais 

energéticos 48: 

Positivo: ativo, aconchego, quente, estimulante e compulsivo e 

Negativo: passivo, afastamento, frio, calmante e moderado. 

Resultado do experimento 

Quanto aos resultados do experimento temos uma matriz geral de cores x impressões, 

analisando as cores que foram utilizadas para assinalar as emoções na ficha. 

Total de cruzamentos: 138 (48 autores e opiniões coletadas) 

                                                 
47VARELA, TOMPSON, ROSCH, 2003. 
48 GOETHE, 1993. 
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 Verm laran bran amar marr azul verde rosa roxo preto cin  

Ativo 9 10 - 10 1 8 10 6 2 - - 66 

Passivo 2 2 2 12 3 9 10 - 1 - 7 48 

Aconchego 8 8 - 20 31 8 22 2 2 - - 101 

Afastamento - 3 - 7 4 8 12 1 2 - 5 42 

Compulsivo 5 2 - 6 2 4 1 2 1 3 - 26 

Moderado - 3 1 11 12 3 8 - 1 7 17 63 

Frio 1 2 - 2 - 20 2 - - - 11 38 

Quente 32 17 - 23 3 1 - 5 2 - - 83 

Calmante 1 3 1 8 2 47 30 2 1 - - 95 

Estimulante 14 9 - 20 3 5 7 4 1 - - 63 

Total 72 59 4 119 61 113 102 22 13 10 40  

Em relação às impressões mais escolhidas: 

As três impressões que mais despertaram a imaginação dos alunos em relação ao 

recanto sonhado (com unanimidade entre os 48 autores e opiniões coletadas sobre cada 

desenho): aconchego: 101; calmante: 95; quente: 83. 

 

Autor: calmante, quente, estimulante, ativo. 
Opinião 1: aconchego, moderado, quente, passivo 

Fig. 6: desenho de aluno 
Opinião 2: aconchego, calmante, quente 
Emoções coincidentes: quente, aconchego, 
calmante. 
 

Definir o recanto da casa dos sonhos com palavras é facilitado quando associados à 

imagem do desenho.  Nele percebemos traços da personalidade e desejos de lugares 

imaginados.  As impressões escolhidas retratam a representação do refúgio, onde nos 

acalmamos da urbanidade caótica da cidade grande.  Sentimos o aconchego como um 

ninho para onde retornamos, depois de um dia estimulante e ativo.  Este recanto 

sonhado, de um marrom aconchegante, recebe seu habitante com um abraço acolhedor, 

associado ao verde da natureza presente em muitos desenhos. 

Nesta matriz, as cores mais escolhidas foram (com unanimidade entre os 48 autores e 

opiniões coletadas sobre cada desenho): 

Amarelo: 119; azul: 113; verde: 102; vermelho: 72; marrom: 61. 
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Fig. 7: desenho de aluno 
Autor: aconchego, moderado, calmante, 
estimulante. 
Opinião 1: moderado, calmante, quente, 
ativo. 
Opinião 2: aconchego, calmante, 
moderado, estimulante, quente. 
Emoções coincidentes: calmante, 
quente, estimulante, moderado, 
aconchego. 
 

Com estes dois resultados, percebemos que as impressões escolhidas, mostram uma 

tendência na imaginação do recanto sonhado pelo lado positivo, com ambientes 

aconchegantes e acolhedores.  Quanto ao lado negativo, a principal tendência é em 

relação aos ambientes calmos e repousantes. 

Notamos, com o experimento, que as impressões e as cores têm uma confluência que 

gera um padrão: as cores quentes associam-se a ambientes do lado positivo e as cores 

frias a ambientes do lado negativo.  Este padrão confirma o que encontramos na Teoria 

de Polarização das cores de Goethe.  O azul remete a sensações de distanciamento e 

profundidade, é a cor das sombras e do cair da noite.  O verde entra como o equilíbrio 

entre os dois lados por ser resultado da mistura do amarelo (positivo) com o azul 

(negativo)49. 

Quanto ao entendimento dos desenhos e das impressões: 

Ao analisar os desenhos, com as fichas de impressões, percebemos que quando temos 

menos de três impressões onde não há coincidências entre o autor e as outras duas 

opiniões coletadas, nota-se que o desenho não retrata as impressões selecionadas pelo 

autor.  Isto pode ser um sinalizador de que existe uma ruptura entre imaginação e 

corporificação (desenho): as palavras falam uma coisa e o desenho outra, 

principalmente no que diz respeito à opinião do projetista em relação ao próprio 

desenho. 

Os desenhos que representam o recanto sonhado, onde existe uma expressão e onde o 

traço é forte ou bem definido, a cor aparece em grandes áreas ou está bem distribuída 

                                                 
49GOETHE, 1993. 
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pela área do papel, há mais impressões coincidentes entre autor e as duas  opiniões 

coletadas.  Na tabulação do resultado do experimento, constatamos que dos 48 desenhos 

analisados, 33 tem 2, 3 e, até, 4 coincidências nas impressões do autor com as opiniões 

sobre o seu desenho.  Isto demonstra que, quando solicitados a imaginar o recanto, sem 

compromissos de ser ou não apropriado ao programa do projeto, os alunos responderam 

bem ao uso da cor.  Apesar de alguma resistência e insegurança a respeito do material 

colorante, os resultados mostraram que a imaginação é uma boa abordagem na 

concepção projetual.  Nela, os alunos sentiram-se à vontade, e trataram o experimento 

como uma brincadeira de “faz-de-conta”, onde o importante era colocar no desenho o 

lugar sonhado.  Esta atitude foi entendida pelos outros alunos, que, também, sentiram as 

mesmas impressões ao admirar o desenho. 

Solucionar os desafios no ensino de projeto é ambíguo, ora oculto em seu 

encantamento, ora explícito nas necessidades do cumprimento do programa.  Neste 

momento, o professor que incentiva o aluno à reflexão de sua ação e a troca com o 

outro, estará proporcionando a ele envolvimento e integração com o projeto, com o 

grupo e com sua própria concepção.  Com este experimento, detectamos uma 

oportunidade do professor falar para o grupo sobre inspiração para a criação da casa.  

Incentivados a representar a cor utilizada em sua concepção imaginativa, os alunos 

livraram-se da análise crítica no uso da cor em seu germe criador.  Ao mesmo tempo, 

em que o grupo se iniciou na busca de sua “expressão colorida”, fomentamos opiniões 

alheias à concepção de cada autor, exercitando a expressão de todos em resposta às 

emoções despertadas ao se admirar um desenho. 

 

Fig. 8: desenho de aluno 
Autor: aconchego, estimulante, ativo, frio, 
afastamento. 
Opinião 1: calmante, aconchego, 
estimulante, ativo, frio 
Opinião 2: aconchegante, moderado, 
calmante, ativo 
Emoções coincidentes: estimulante, ativo, 
aconchego, frio, calmante. 
 

Na abordagem da cor como estrutura do pensamento, a “expressão colorida” flui para o 

papel em um fluxo contínuo, ação-olhar e olhar-ação, onde o aluno, ao representar o 
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recanto de sua casa dos sonhos, está em constante interação criativa, mantendo a co-

relação sujeito-ambiente.  Desta forma, o seu pensamento projetual passa pela 

compreensão da imaginação quando concebe o recanto da casa sonhada.  Uma 

imaginação poética, possuidora de uma subjetividade conceptiva, que aflora nas práticas 

exploratórias do lado lúdico do pensamento do aluno.  Este, incentivado pelo professor, 

depara-se com detalhes coloridos, que na realidade formam o todo sonhado.  

Percebemos que trabalhar com a imaginação baseada na inspiração, possibilita o 

surgimento do lugar edificado sem existência prévia. 

Esta interação, também, acontece com quem observa e se sente participador do recanto 

desenhado, vivendo o sonho do outro, através das emoções despertadas pelo olhar, 

preenchido através das cores do desenho. Na análise das palavras selecionadas, a partir 

da Polarização das cores de Goethe, buscamos, na repetição de cada uma, as emoções 

despertadas pelo desenho do recanto.  Este tipo de sensibilização desperta a atenção do 

aluno para a inovação alcançada ao utilizar a sua concepção de forma lúdica e 

sonhadora.  Pensar o recanto e experimentar livremente, através  do potencial de cada 

aluno, provoca um dinamismo criador no grupo. 

Percebemos, na maioria, um receio no uso da cor 50.  Esta insegurança está refletida nos 

desenhos, mas, mesmo assim, mostra o germe de inquietação e ansiedade no “saber” 

utilizar o material colorante à altura das imagens mentais ali insinuadas. 

Esta interação, também, aconteceu com quem observou e se sentiu participador do 

recanto desenhado, vivendo o sonho do outro, através das emoções despertadas pelo 

olhar, preenchido através das cores do desenho. Na análise das palavras selecionadas, a 

partir da polarização das cores de Goethe, encontramos, na repetição de cada uma das 

emoções despertadas pelo desenho do recanto, este tipo de sensibilização, que despertou 

a atenção do aluno para a inovação ao utilizar a sua concepção de forma lúdica e 

sonhadora.  Pensar o recanto e experimentar, livremente, através do potencial de cada 

aluno, provocou um dinamismo criador no grupo.   

Experimento 4: colorindo as fachadas 

A expressão do aluno, espalhada nas entrelinhas imaginárias e desenhadas de seu 

projeto, desencadeou uma séria de questionamentos sobre a aplicação e potencialização 

                                                 
50 Resultado de experimento feito com 48 alunos da disciplina de Projeto de Arquitetura I, ministrada pelo 
Prof. Dr Paulo Afonso Rheingantz  na FAU/UFRJ em dezembro de 2004. 
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desta expressão, que culminou com a formatação deste experimento.  O objetivo foi, 

através dos resultados, observar, com o trabalho dos alunos, as mudanças que as cores 

provocam em uma mesma fachada.  A fundamentação deste experimento foi baseada 

em Vasarely51 e seus estudos sobre a cidade policromática.  Durante esta leitura, ficou 

clara a sua preocupação em relação às soluções plásticas para um repertório de desenhos 

bi ou tri-dimensionais, voltado para uma arquitetura que surgia nas grandes cidades 

européias, alvos da reconstrução no pós-guerra.  A este repertório ele se referia como 

um estudo da relação “pele-esqueleto”.  O sentido do trabalho de Vasarely, nesta 

questão da arquitetura da cidade, levou-o a continuar em seus estudos ópticos e os 

efeitos que eles provocavam no observador inserido no contexto urbano.  Ele formou 

um alfabeto plástico que construía uma geometria diferenciada em “peles-estruturas” 

modernas.  Células hexagonais, estruturas de casas-de-abelha, quadrados e círculos, 

aliados ao seu conhecimento sobre a teoria das cores criam, em sua obra, efeitos 

inovadores, já existentes em seus trabalhos de Op-Art52 e transportados para a sua idéia 

de cidade policromática. 

O experimento, também, serviu para colocar o aluno em contato com a aplicação das 

cores na arquitetura de uma forma lúdica, brincando com desenvoltura.  Como resultado 

imediato, percebemos surpresas sob o aspecto de re-design de algumas propostas.  

Como direcionamento para o ensino de projeto, o experimento coloca a possibilidade de 

trabalhar a cor como matéria colorante, antes de conceituar a cor-estrutura, na proposta 

projetual do aluno, através de seu projeto cromático.  Os resultados sugerem que, a cor 

existe como proposta para muitas possibilidades de trabalho, e desta forma, quebrar 

barreiras iniciais  em relação à sua aplicação.  Em se tratando de modificar algo já 

existente, cabe indagar se esta ação não estaria ferindo o conceito da original do projeto.  

Como exercício, ele também serve para questionar a proposta do projeto cromático 

original do projeto, colocando questões em pauta, levando o debate para sala de aula.  O 

experimento alicerça, inclusive, o direcionamento de partidos para reformas 

arquitetônicas, recuperação de lugares degradados e outras demandas profissionais, que 

os alunos poderão se deparar em seus futuros profissionais. 

                                                 
51VASARELY, c1965. 
52Movimento que teve seu auge nos anos 60.  Fala-se que Vasarely, com sua obra Zebra (1938), foi o 
precursor deste movimento.  Fonte: Wikipédia. 
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A proposta apresentada, para os alunos participantes deste experimento, baseou-se nas 

zonas de desenvolvimento proximal (ZDP) de Vygotsky. O novo e o diferente podem 

motivar a concepção, o ato ou a idéia, permitindo outras abordagens e, 

conseqüentemente, novas descobertas no simples.  Esta dinâmica, sendo trazida para 

dentro da sala de aula, proporciona ao aluno uma nova possibilidade de explorar o seu 

processo projetual.  O objetivo principal do experimento é verificar, através dos 

resultados, se a cor impacta na volumetria da obra e em seu entorno e observar nos 

alunos a interação com o material colorido e o seu uso.  A colocação da análise sobre o 

uso do material colorido tem como objetivo observar a prática aliada à fluência do 

pensamento, sempre acompanhado da crítica e da análise, mantendo a reflexão sobre o 

que está sendo sugerido pelo experimento. A idéia desta prática é fundamentar 

exercícios que contribuam para a abordagem didático-pedagógica do professor no 

processo de incorporação da cor nos esboços projetuais de seus alunos.  Desta forma, 

ele poderá contribuir para a compreensão sobre o todo idealizado no projeto de cada 

aluno, permitindo o enriquecimento da comunicação e do desenvolvimento das idéias.    

Roteiro do experimento 

1. Solicitamos aos alunos intervenções livres com lápis de cor, em três fotografias 

coloridas de diferentes fachadas 53·. 

Colocamos as intervenções em exposição nas paredes da sala de aula, para a livre 

análise do grupo e constatação da alteração da volumetria das construções.  

É importante deixar claro que esta análise foi feita com o preparo técnico dos alunos 

sobre cor após 30h de aulas de fundamentos da cor, desenvolvidas pelo grupo de 

pesquisa do Instituto da Cor do SENAI/CETIQT e sob a orientação do Prof. Hirschler54.  

Este procedimento demonstrou que o fechamento do exercício pelo professor, é 

importante para o entendimento dos resultados de aplicação das cores e de como ela não 

pode ser encarada pelo projetista como elemento decorativo, mas, sim como parte 

importante da estrutura do volume a ser projetado (ou reformado) e de seu entorno.  É, 

também, por meio desta leitura, que encontramos o caminho da cor incorporada, 

começando a penetrar o ambiente de sala de aula. 
                                                 
53 Neste caso especí fico, foram utilizadas fotografi as de fachadas da cidade de São Paulo, Brasil e 
Havana, Cuba, disponíveis em www.ruavista.com. 
54 Pesquisador visitante do SENAI/CETIQT (http://lattes.cnpq.br/0080512317658424) e co-orientador 
desta pesquisa para a teoria e aplicações das cores. 
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Resultado do experimento 

 

 

Fig. 9 e 10: coloração de aluno sobre cópia fotográfi ca 

Exemplo da prática experimental realizada por alunos no 

curso de Cor Aplicada à Arquitetura, da Faculdade 

SENAI/CETIQT, em 2006.  Na análise do experimento, 

feita em conjunto com a turma, percebemos que o 

resultado da aplicação da cor no re-design da fachada,  

provocou diferentes resultados volumétricos.  Durante o 

processo, os alunos sentiram-se à vontade em 

interferi rem e estudarem os efeitos ópticos das cores. 

 

Fonte da fotografi a: www.ruavista.com 

 

Na análise feita em conjunto com os alunos participantes deste experimento, 

percebemos as mudanças que ocorrem com aplicação de cores diferentes para uma 

mesma fachada.  Incentivados a recorrerem ao conhecimento técnico adquirido durante 

as aulas de fundamentos da cor, os alunos observaram a importância de um projeto 

cromático em sintonia com o arquitetônico.  Este resultado demonstra que a colocação 

da cor contribui para a construção do conceito do projeto em relação a sua volumetria.  

No experimento, as soluções projetuais com a incorporação da cor, mostraram para os 

alunos que, sem esquecer-se do elemento lúdico conceptivo, onde podemos incorporar a 

cor, o conhecimento técnico contribui para uma melhor aplicação da cor, onde a 

volumetria do projeto pode ser explorada como um todo ou nos detalhes construtivos.  

Este experimento mostrou que, através de exercícios práticos com cor no projeto, o 

aluno tem o seu conhecimento sobre cor utilizado, contribuindo para o desenvolvimento 

do projeto proposto em sala de aula, permitindo ao professor desenvolver um plano de 

aula dinâmico e que, também, atenda às demandas do projeto. 
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Existem diferentes aspectos em relação ao estudo da cor.  Entre o  conhecimento técnico e a 

criação, pairam as dúvidas sobre a aplicação da cor em projetos de arquitetura.  A definição 

de diferentes abordagens  sobre o assunto e a necessidade de seu conhecimento para tirar 

partido do uso e sua influência sobre a percepção que as pessoas têm do ambiente, torna-se 

um fator importante nos projetos cromáticos que coexistem com a volumetria dos 

ambientes.  A definição das cores faz parte de uma edificação e começa no projeto de 

forma embrionária, ganhando contornos diferentes, à medida que avança no pensamento 

projetual.  Ela aparece nas entranhas da representação gráfica, de agora em diante,  

considerada através de uma metalinguagem, assunto de um próximo capítulo.  Antes de 

explicar a cor sendo utilizada pelo arquiteto, precisamos, primeiro,  definir a sua construção 

e com que abordagem ela é trabalhada nesta pesquisa. 

Vários fatores contribuem para o conhecimento sobre cor, passando por diversas 

abordagens: física, química, psicológica e filosófica.  Nestes vários aspectos e com 

diferentes categorias estudadas, todas constituem o fenômeno cor que aqui consideraremos 

uma força criante 1.  No propósito desta pesquisa, o elemento colorante é tratado em dois 

momentos distintos: (1) em seu estado físico e, portanto, visível, surgido em sua 

manifestação primeira, a luz branca e (2)  o seu estado incorporado, quando ganha a 

dimensão do lugar colorido em desenhos e modelos, proporcionando leituras diferenciadas 

em cada pessoa, conforme a percepção individual em relação à cor.  Estes dois momentos 

em que experienciamos a cor, o projetista trabalha no intuito de construir ambientes, que 

ganham signif icados no cérebro humano.  O conhecimento sobre a construção das cores é 

necessário para a sua incorporação nos projetos de arquitetura, determinando uma ligação 

entre o sujeito e o  lugar onde ele está inserido.  Este conhecimento impulsiona a concepção 

do projetista que não se interessa, apenas, pelos resultados imediatos de aplicações de 

regras sobre harmonias cromáticas.  Esta aprendizagem da cor deve ser empregada no 

desenvolvimento do projeto, para isto, não só o conhecimento técnico é necessário, mas a 

experimentação da cor também se faz importante para a sua construção. 

 

                                                 
1BACHELARD, 1985. 
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A aparição da cor começa a crescer em um contexto, onde a forma e a matéria também 

compõem o enredo da concepção e do desenvolvimento do projeto.  Esta tríade – cor,  

forma e matéria – estrutura o lugar e os objetos e o grande dilema do arquiteto passa ser a 

escolha, a composição e a aplicação das cores no projeto ou mesmo como lidar com a 

insegurança gerada pelo desconhecimento técnico sobre a cor.  “Os projetos que saem das 

faculdades de arquitetura têm forma, mas não têm cor”.2 Quando Goethe3, em sua Doutrina 

das Cores, menciona que a cor é emoção da luz, responde à pergunta essencial do aprendiz 

da cor: o quê vem primeiro, a cor ou a forma?  O que vem primeiro é a luz, que torna 

visível ao olho humano todas as características do mundo colorido e ai reside a necessidade 

do conhecimento técnico para a construção e aplicação da cor. 

A cor e a forma surgem simultaneamente na conexão do meio com o homem.  Possuidora 

de um caráter ativo, a cor no meio/lugar atinge o seu objetivo quando estimula os desejos, 

que se projetam nas imagens mentais geradas.  Na incorporação da cor, esta cor desejada 

não pode, apenas, ser copiada, ela é parte do lugar e de seus objetos.  Ela traduz uma 

transmutação do mental em real, enraizando a cor na matéria 4.  Estamos falando sobre 

como utilizar a cor na arquitetura, utilizando o conhecimento técnico aliado ao 

experienciado, resultando em uma melhor harmonização da cor ao lugar projetado.  Neste 

ponto, a metodologia de aplicação da cor passa por conhecimentos que lidam com as suas 

características físicas e a sua dimensão espacial, assim como os seus efeitos sobre o homem 

através da percepção.  Estas questões surgem para o melhor entendimento sobre as 

aplicações da cor nos projetos e como ela pode ser utilizada durante o aprendizado em 

arquitetura. 

Primeiramente, devemos entender a cor como elemento construtor das idéias, desde o 

primeiro contato com o lugar, onde o projeto será construído.  É neste sentido que o 

conhecimento sobre a cor,  com diferentes abordagens, cria a r iqueza de possibilidades de 

sua aplicação nos projetos de arquitetura.  O conhecimento básico e necessário para a sua 

compreensão é o estudo e observação do fenômeno físico.   Como continuidade nos estudos 

                                                 
2QUARONI, 1980: 182. 
3GOETHE, 1993. 
4BACHELARD, 1985. 
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sobre a cor, o projetista pode explorar a sua dimensão espacial e a percepção humana, 

estruturada através dos vários círculos cromáticos existentes e dos sistemas de ordenação, 

objetos de estudo, para a construção da cor nos projetos.   

O entendimento básico sobre cor 

O primeiro ponto abordado para a compreensão do fenômeno f ísico é a composição da luz: 

o espectro.  É nele que vemos a cor.  É sabido, também, que a luz pode existir a partir de 

diferentes fontes luminosas tais como: o sol, as velas, as lâmpadas de tungstênio, as 

lâmpadas fluorescentes e tantos outros tipos de fontes artificiais.   Este fato caracteriza que 

um ambiente pode ser afetado de diferentes formas, modificando a percepção que se tem 

dele.  Com a evolução da fabricação dos vidros e dos cristais no período da Renascença, 

Newton5 isolou em seu laboratório, o espectro da luz branca, fragmentando-o em uma 

seqüência de radiações monocromáticas.  Desta forma, ele comprovou os estudos de Della 

Porta que, em 1550, representou a refração da luz a partir de um prisma triangular6.  

Posteriormente medida por Hertz (1857-1894), constatou-se que o espectro visível possui 

comprimentos de onda que variam de 400 a 700 nm (nanometros) 7, isto significa dizer que, 

fisicamente, a luz branca é composta por todas as cores monocromáticas.  O comprimento 

de onda é a distância entre os valores repetidos de uma onda, o que seria a distância entre 

os dois picos deste padrão de repetição.  Esta medida é representada pela letra grega 

lambda (λ).  As radiações monocromáticas são: violeta, azul, verde,  amarelo,  laranja e 

vermelho. 

Esta seqüência de ondas eletromagnéticas, visível ao olho humano, é conhecida como luz, e 

é, a partir dela, que os objetos e os ambientes também são percebidos.  Os seres humanos 

vêem do vermelho ao violeta, passando pelo verde, amarelo e azul.  Este fato físico, torna 

possível misturas singulares, que influenciam o entendimento dos objetos.  São elas a 

mistura aditiva, a partitiva e a subtrativa.  Este conhecimento muda o entendimento sobre a 

                                                 
5Em 1666-72, Newton, através de um prisma, separou o espectro da luz branca, reproduzindo em seu 
laboratório o arco-íris.  Este experimento é demonstrado nas aulas de Fundamentos da Cor da Faculdade 
SENAI/CETIQT no Rio de Janeiro. 
6GAGE, 1999: 127 
7LAMBERT, 1991: 13. 
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aplicação das cores em projetos de arquitetura, já que a fonte luminosa influencia, 

diretamente, os ambientes, assim como o resultado das misturas dos pigmentos nos 

materiais de construção.  Quanto ao aspecto físico, as cores que misturadas em proporções 

adequadas têm como resultado o branco (vermelho, verde e azul ou RGB8), são 

consideradas cores primárias.  Ao observarmos a separação da luz branca através do prisma 

e colocando filtros de cores diferentes entendemos os resultados da mistura aditiva9: 

1. O espectro da luz amarela possui todas as cores monocromáticas menos as azuis. 

2. O espectro da luz azul esverdeada (ciano) possui todas as cores monocromáticas, menos 

a amarela e a vermelha. 

3. O espectro da luz magenta possui todas as cores monocromáticas, menos as verdes. 

Quando misturamos fontes luminosas com cores diferentes (aditiva), temos resultados que 

nada têm em comum com a mistura de pigmentos (subtrativa). Na mistura aditiva, a 

cromaticidade10 é a média das duas cores individuais e a luminosidade é a soma das duas.   

A suas cores primárias são o vermelho, o verde e o azul e, desta mistura, se obtém os 

seguintes resultados: 

 
 

Fig. 11: mistura aditiva 

A combinação das luzes verde e azul resulta em ciano. 

 

Fig. 12: mistura aditiva 

A combinação das luzes vermelha e azul resulta em magenta. 

                                                 
8Red, Green, Blue. 
9Este experimento foi rep roduzido em sala de aula na disciplina de Fundamentos da Cor da Faculdade 
SENAI/CETIQT no Rio de Janeiro em 2006. 
10Ela determina a pureza (equival ente a sua saturação) da cor e o comprimento de onda dominante. 



 

 90 

A Cor Incorporada ao ensino de projeto – Cap. 4: A construção da cor 

 

 

Fig. 13: mistura aditiva 

A combinação das luzes vermelha e verde resulta em amarelo. 

 

Fig. 14: mistura aditiva 

O resultado das cores primárias na mistura aditiva é o branco. 

 

Os resultados da mistura aditiva com suas diferentes cores monocromáticas e seus 

comprimentos de onda podem ser previstos no diagrama de cromaticidade do sistema 

CIE11.  As cores deste sistema não são reais, mas construções matemáticas resultantes dos 

chamados valores do tristimulus do olho humano, representados por três números: X, Y e 

Z.  O CIE converte o poder espectral de distribuição da luz refletida por um objeto e o 

coloca em um parâmetro de luminosidade (Y) e dois de cromaticidade (X e Y).  Estas duas 

coordenadas (X e Y) mapeiam a cor em relação à sua tonalidade12 e à sua saturação13.  No 

sistema CIE, a medição feita é baseada na possibilidade de matizar qualquer cor com uma 

combinação de três cores primárias.  Por exemplo, monitores comuns de computador e TV, 

funcionam com a fusão espacial de milhares de grupos de pontinhos vermelhos, verdes e 

azuis (RGB). 

                                                 
11Em 1931 a Commission Int ernationale de L’Eclairage traçou um a curva de cor a partir de um observador 
padrão hipotético.  
12Caract erística que dá nome a cor. 
13Caract erística que determina a pureza da co r. 
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Fig. 15: gráfico CIE 

Na visualização do  gráfico CIE, percebemos nas fronteiras 

das cores primári as (em vez de RGB os valores 

trans formados XYZ) o resultado da mistura aditiva. No 

diagrama de cromaticidade os dois eixos são 

X Y
x e y

X Y Z X Y Z
= =

+ + + +

 

Diagrama CIE.  Fonte: www.wikipedia.com 

A partir deste princípio, entendemos a mistura partitiva que acontece na retina humana que,  

ao ver duas cores juntas, percebe uma cor resultante desta mistura.  Em experimentos14, 

fáceis de serem demonstrados, é possível vivenciar os resultados da mistura partitiva 

através do disco de M axwell.  Neste disco, movido por um pequeno motor elétrico, giramos 

cores seqüenciais formando um tipo de mistura aditiva.  A cor resultante possui uma 

luminosidade que é a média da luminosidade dos componentes e não a sua soma como na 

mistura aditiva.  Por isso que, no experimento, o amarelo, resultante da mistura do 

vermelho com o verde, é menos luminoso do que as cores existentes no disco. 

       

Fig. 16: mistura partitiva 

Simulação de mistura partitiva no  disco de 

Maxwell.   O am arelo resultante da mistura é 

menos luminoso do que as cores que lhe deram 

origem. 

O outro tipo de mistura que é bastante utilizado, principalmente em gráficas e pintura, é a 

subtrativa.  Neste tipo de mistura temos a presença de pigmentos, tintas, corantes naturais e 

outros, cujas cores primárias são o ciano, o magenta e o amarelo ou CM Y15.  Elas geram 

                                                 
14Experimentos com o disco de Maxwell são feitos nas aulas de Fundamentos da Cor da Faculdade 
SENAI/CETIQT no Rio de Janeiro. 
15No sistema gráfi co acrescenta-se o K, fo rmando o C, M, Y, K: cian, magenta, yellow, black.   O preto é 
adicionado porque as tintas CMY usadas na impressão, não são cores primárias ideais. 
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superfícies coloridas, onde alguns comprimentos de ondas são absorvidos e outros são 

refletidos.  Os resultados da mistura subtrativa das cores primárias são: 

 

 

Fig. 17: mistura subtrativa 

O ciano é composto por verde e azul, subtraindo do branco  o  

vermelho.  O magenta é composto por vermelho e azul, subtraindo  o  

verde.  A mistura de ciano e magenta resulta em azul, a única co r 

comum às duas. 

 

Fig. 18: mistura subtrativa 

O amarelo é composto por verde e vermelho, subtraindo do branco  o  

azul.  O ciano é composto por verde e azul, subtraindo o vermelho.  A 

mistura de amarelo com ciano resulta em verde, única com comum às  

duas. 

 

Fig. 19: mistura subtrativa 

O amarelo é composto por verde e vermelho, subtraindo do branco  o  

azul. O magent a é composto por verm elho e azul, subtraindo o verde.  

A mistura entre o amarelo e o magenta resulta em vermelho, única co r 

comum ás duas. 

 

Fig. 20: mistura subtrativa 

O resultado da superposição das três cores primári as na mistura 

subtrativa é o preto. 

Em relação à mistura subtrativa e teorias sobre harmonias cromáticas, a teoria de Ostwald, 

publicada em1916 no seu livro Die Farberfibe,l influenciou, diretamente, o movimento 

holandês De Stijl fundado por Doesburg, M ondrian , Van der Leck e Huszár em 1917 16. 

 

                                                                                                                                                     
 
16GAGE, 1999: 258-259 
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Como dito anteriormente, a luz que incide sobre os objetos é que nos faz perceber 

visualmente as formas e as cores.  E a cor de determinado objeto depende do comprimento 

de onda que ele reflete e de como ele é captado pelo olho humano.  Esta constatação liga a 

pesquisa de cor ao conhecimento sobre a fisiologia do olho humano.  O aparelho receptivo 

da visão determina a forma como entendemos o comportamento de algumas misturas e 

características próprias de algumas cores, como as frias e quentes.  Cada ser humano possui 

um sistema visual diferente, o que determina certa individualidade na percepção.  As 

características físicas do olho humano ligam o mundo e o sujeito, através da percepção do 

meio.  Por isso, é importante o estudo de sua fisiologia para entender alguns conceitos 

sobre distancia e temperatura que as cores carregam. 

 
Fig. 21: O olho humano.  Fonte: www.wikipedia.org 

A retina do olho contém receptores fotossensíveis que estão conectados aos neurônios, são 

os bastonetes, receptores do preto e do branco e os cones que se dividem em três tipos17:  

1. O tipo azul ou β, sensíveis a comprimentos de onda curtos entre 400 e 500 nm; 

2. O tipo verde ou γ, sensíveis a comprimentos de onda médios entre 430 e 650 nm; 

3. O tipo vermelho ou ρ, sensíveis a comprimentos de onda longos entre 500 e 700 nm. 

                                                 
17MAHNKE, 1996. 
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O sistema visual do olho combina as informações de todos os receptores, formando a 

percepção visual, que é a habilidade que o homem tem em detectar e interpretar um 

estímulo visual.   Deste sistema visual, além do olho, também faz parte o córtex visual,  que 

completa a percepção no cérebro, dando significados a ela. 

É comum as pessoas ouvirem afirmações sobre as cores que se tornam regras e, muitas 

vezes, não se tem a noção do porquê delas.  O caso mais comum é sobre a sensação de 

aproximação do vermelho e a de afastamento do azul.  Devido ao comprimento de onda, o 

vermelho é formado em um ponto atrás da retina, porque o cristalino assume uma forma 

convexa.  Por esta razão os objetos vermelhos parecem maiores e mais próximos do 

observador.  Já o azul é formado em um ponto na frente da retina, porque o cristalino 

assume uma forma plana, fazendo com que os objetos pareçam menores e mais distantes. 

Vermelho, laranja e amarelo, por serem cores quentes, normalmente tornam a forma mais 

visível do que o azul e o  violeta18.   Por isso são cores  bastante utilizadas em placas 

sinalização de atenção ou perigo. 

Outro conhecimento que os projetistas têm, sem a preocupação de sua fundamentação, é o 

da classificação de temperatura entre cores quentes (amarelo, vermelho e laranja) e frias 

(verde, azul e violeta).  Esta denominação teve como pioneiro o psicólogo alemão Wundt 

(1832-1920).  Ele utilizava, como metodologia de pesquisa dos processos mentais, métodos 

experimentais e quantitativos, que avaliavam as sensações e as associações a partir dos 

aspectos relacionados aos sentidos humanos.  Neste percurso ele deixou clara a diferença 

perceptiva das cores, não só em relação ao aspecto de temperatura, mas, também, em 

relação ao sistema tridimensional por elas representada.  Por conta disso, ele desenvolveu 

uma esfera de cor para tornar tangível o que apenas a mente humana poderia imaginar. 

                                                 
18BIRREN, 1955. 
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Fig. 22: esfera de Wundt 

Esfera da co r des envolvida por Wundt em 1874. 

Branco (WE) e preto (SC) fo rmam os polos.  O 

equador é formado por oito cores: verde(GR), verde-

azul (GB), azul (BL), violeta (VI), púrpura (PU),  

vermelho (RO), amarelo (GE) e am arelo-verde 

(GG).  O cinza fi ca no centro, definindo vários níveis 

de luminosidade.  

Fonte: www.colorsystem.com 

Quanto à temperatura da cor, não podemos deixar de mencionar a influência que a fonte 

luminosa exerce sobre os resultados percebidos.  A fonte luminosa fluorescente esfria as 

superfícies quentes.  Como exemplo, uma mesa vermelha sob iluminação fluorescente19, 

torna este vermelho azulado (esfriando).  A mesma mesa sob iluminação incandescente20 

fica mais avermelhada.  Isto significa dizer que o comprimento de onda da fonte luminosa 

também é visto na reflexão especular captada pela retina humana.21 Ambas as fontes 

luminosas não possuem a totalidade de comprimentos de onda como a do tipo luz-do-dia.  

Somente este tipo de fonte luminosa é a mais apropriada para a leitura das cores22.  Como 

opção, para balancear  a ausência deste tipo de lâmpada, fica a sugestão para a uma mistura 

de fonte fluorescente com amplas janelas para a entrada da luz natural.  Caso o projeto 

arquitetônico queira acentuar as características das superfícies coloridas, as fontes 

luminosas podem contribuir, acentuando a temperatura fria ou quente da cor.  Por exemplo, 

para enfatizar um nicho vermelho, uma lâmpada onde os comprimentos de onda 

predominantes sejam o laranja e o vermelho,  são as mais indicadas.  Para realçar uma 

                                                 
19Verde e azul são os comprimentos de onda predominantes neste desta fonte luminosa. 
20Laranj a e vermelho são os comprimentos de ondas predominantes desta fonte luminosa. 
21LAMBERT, 1991. 
22Fonte luminosa indicada para as salas de aula onde ocorrem aplicações de cores e pesquisa.  Na faculdade 
SENAI/CETIQT existem duas salas/laboratório com proj eto de iluminação próprio para os  estudos e das 
cores. 
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parede azulada, fontes luminosas onde os comprimentos de ondas predominantes são o azul 

e o verde, são as mais indicadas.   Seria coerente af irmar que, ao longo do dia ou das 

estações do ano, a percepção das cores muda conforme a luminosidade natural.  Mas para 

controlar estas oscilações, o  sistema visual compensa, através da memória da cor, tornando 

as cores constantes23.  

Nos estudos sobre a construção da cor, é importante colocarmos como influenciador da 

percepção humana, o tipo de superfície onde a cor  será aplicada.  Na percepção do 

ambiente, os materiais possuem diferenças entre os níveis de opacidade e transparência, que 

modificam a reflexão da luz para captação do sistema visual humano e, também, 

influenciam a percepção.  Experimentos feitos no laboratório de colorimetria do 

SENAI/CETIQT, Rio de Janeiro, demonstram tais efeitos em superfícies escuras e claras. 

          
Fig. 23: Transmitância regular e absorção não-seletiva 

Uma part e da luz pass a pelo objeto s em sofrer qualquer modi fi cação (luz transmitida) e a outra parte é 

absorvida.  

Fonte: experimento fotografado no Laborató rio de Colorimetria do SENAI/CETIQT, no Rio e Janeiro 

      

Fig. 24: Transmitância difusa não-sel etiva sem absorção 

A luz passa pelo objeto sofrendo dispers ão (luz transmitida difusament e). Uma parte da luz pode ser refletida 

(objetos transluzentes). 

Fonte: experimento fotografado no Laborató rio de Colorimetria do SENAI/CETIQT, no Rio e Janeiro. 

                                                 
23A isto chamamos de constância das cores e permite uma estabilidade visual para o observador. 
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As superfícies, também, influenciam a percepção, conforme os seus diferentes tipos, 

qualificados em dois grupos, os rugosos e os lisos.  Nos lisos, o  ângulo da luz que incide é 

igual ao refletido (reflexão especular24).  Já nos tipos rugosos, o ângulo da reflexão da luz 

incidente, assume diferentes ângulos de reflexão, dependendo da rugosidade do material.  

Estas diferenças provocam uma diversidade de resultados para cada tipo de superfície.     A 

reflexão especular dilui as cores, tornando-as menos intensas (com croma mais baixo).  Nas 

superfícies rugosas, os diferentes ângulos de reflexão dão um aspecto difuso à cor, 

diminuído a sua intensidade. 

Quando em superfícies coloridas, uma parte da luz branca (por exemplo, azul, verde e 

amarelo) é seletivamente absorvida, uma outra pequena parte pode ser refletida pela 

superfície (reflexão especular).   O resto – o que, por exemplo, dá a cor vermelha à maçã -  é 

refletida difusamente.   Dependendo do material da superfície, da fonte luminosa, que a 

torna visível e das outras cores, que estão próximas a ela, a cor é modificada.   Chevreul 

(1786-1889) e mais tarde Helmohltz (1821-1894)

25, coloca o termo “cores 

complementares”26 que interferem uma nas outras em efeitos ópticos, que provocam ilusões 

na percepção humana: 

Vermelho é complementar do verde. 

Laranja  é complementar do azul. 

Amarelo-esverdeado é complentar do violeta. 

Indigo é complementar do laranja-amarelado. 

O estudo que resultou na compreensão do que seriam as cores  complementares  foi iniciado 

no final do século XVIII com a observação do fenômeno das imagens posteriores feita por 

Darwin27, que partiu das descobertas de Newton um século antes28.  As imagens posteriores 

                                                 
24Os graus da reflexão especular, determina as diferenças entre as superfícies. 
25Pioneiro no estudo da fisiologia óptica. 
26CHEVREUL, ©1967: 43 
27Robert Waring Darwing, pai de Charles Darwin. 
28GAGE, 1999. 
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são geradas pela fadiga da retina exposta às cores vermelha, azul e amarela. Newton,  em 

Opticks, reconheceu que algumas cores possuem uma posição e construiu um diagrama 

conhecido como os “Anéis de Newton”. Bem mais tarde, no século XX, em 1963, Albers 29 

colocou este fenômeno como uma forma de entender e explorar a interação das cores no 

design e na arquitetura. 

Definindo e ordenando as cores 

O complexo sistema visual aciona uma série de reações e reflexões nas pessoas e provocam 

muitos questionamentos.  Para o projetista, em particular, a aplicação das cores em 

diferentes áreas: industrial, construtiva, artística e todo tipo de mídia em geral, se constitui 

em uma necessidade de projeto, visando uma melhor aplicação das cores.  É neste sentido 

que concentramos uma maior atenção e, desta forma, colocamos para os projetistas o 

fenômeno cor.  Acreditamos que este é o  primeiro passo para uma aplicação da cor mais 

consciente e adequada aos objetivos projetuais.  Por conta desta inquietação, estudamos os 

diversos sistemas de ordenação, que têm como princípio a definição de critérios para o 

agrupamento de cores.  Esta série de critérios contribuiu para, no início do século XX, ser 

formados os parâmetros da construção das cores, sua fabricação, reprodução e aplicação.   

Eles também contribuem para o controle industrial na produção de corantes e pigmentos, 

além de proporcionarem, para o projetista, a possibilidade de seleção de combinações 

harmônicas de cores, baseadas em parâmetros, que podem ser medidos e reproduzidos.  A 

grande vantagem destes sistemas de ordenação é que eles possuem uma estrutura lógica 

organizacional, dentro das conformidades da percepção visual em termos de diferenças 

entre as cores.   Além disso, eles estão em constante evolução com edições revisadas, pois 

não se limitam às amostras existentes, proporcionando, sempre, novas cores para aplicações 

em projetos. 

O princípio básico de definição destes sistemas, parte da constatação de que precisamos  de 

três fatores fundamentais para a formação das cores: a fonte de luz, o objeto e o observador.   

Isto significa dizer que, os sistemas trazem uma possibilidade de trabalho, onde a 

orientação dada é como o olho humano percebe a cor, representando-a, ordenadamente, em 

                                                 
29ALBERS, 1976. 
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função desta percepção.  Ao mesmo tempo, eles tingem as amostras de cores com 

pigmentos, formando uma ponte entre o que é percebido e o que pode ser reproduzido com 

tingimentos, pigmentos e outros meios.  Por este motivo, os sistemas de ordenação de 

cores, iniciam seus estudos na observação do arco-íris (o espectro da luz branca) para 

construírem suas estruturas lógicas de cores, definindo as características das cores para, 

desta forma, separá-las e ordená-las.  São elas: tonalidade (hue), luminosidade (value) e 

croma (chroma)30,  que determinam o espaço da cor.  A preocupação em definir tal espaço 

abriu possibilidades para o uso e cr iação de cores, conforme estas três características.  A 

simplicidade do processo oculta a sua complexidade, principalmente entre a luminosidade e 

o croma de uma cor, assim como as diferenças entre as inúmeras tonalidades e as 

possibilidades de se criar e inovar na mistura de pigmentos. 

A característica de tonalidade é como descrevemos a cor pelas palavras vermelho, 

amarelo, verde, azul, etc. Já a luminosidade descreve a cor pelas palavras “claras” e 

“escuras”, relacionando as cores a um cinza de similar luminosidade.  Na característica de 

croma (pureza, saturação) é que descrevemos a extensão pela qual a cor difere do cinza de 

mesma luminosidade.  Ela está relacionada à quantidade de cor em uma amostra. 
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Fig. 25: ordenação de cores 

Exemplo de cores da mesma tonalidade (vermelha), em 

três níveis de luminosidade, com croma crescente. 

Croma crescente →→→→    

 

 

Um dos primeiros sistemas de ordenação surgiu nos estudos de Munsell (1858-1918), 

artista norte-americano, que primeiro publicou um espaço geométrico para a cor (1905).  
                                                 
30BIRREN, 1969. 
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Ele partiu da estrutura circular que segue a disposição das cores presentes no arco-íris,  

definindo uma geometria bidimensional, que encontrou na escala de luz e sombra o espaço 

tridimensional da cor. 

 

Fig. 26: Espaço da cor 

Espaço da cor segundo Munsell.   

Fonte: www.handprint.com/HP/WCL/color7.html  

No sistema criado por Munsell existem cinco tonalidades puras: vermelho (5R), amarelo 

(5Y), verde (5G), azul (5B) e púrpura (5P).  Estes eixos horizontais contribuem para a 

formação de diferentes tonalidades com a participação de pares próximos.  Por exemplo: 

verde-amarelado (5GY).  Os nomes destas bases formam famílias para a criação de 

tonalidades em diferentes aplicações, que ora ficam avermelhadas, ora amareladas, ora 

esverdeadas ou azuladas.  “E a catedral tomou da bruma azulada toda a matéria azul que a 

própria bruma azulada tomara do céu azul...metamorfose da pedra cinza em pedra de céu”31 

esta incorporação pictórica da cor que Bachelard descreveu da obra de M onet sobre a 

catedral de Rouen, mostra a continuidade da mente do artista em sua obra e de como a 

dimensão tonalidade foi trabalhada para transmitir tal sensação, um estado azul de 

amanhecer. 

Na coluna vertical do sistema, a dimensão luminosidade determina se a cor é clara ou 

escura e está diretamente ligada à luz, tendo entre o  branco e o  preto, nove níveis de cinza.   

A compreensão da participação da luz no espaço colorido, trouxe relevo e peso à cor, fato 

que, no pensamento filosófico,  permitiu um vislumbrar  de nuance da cor,  traduzindo 

conceitos de interior e exterior.  Kandinsky fala sobre a representação da vida e da morte 

onde o branco é a pausa antes do início de um movimento musical e o preto é a pausa antes 

do fim de um movimento, entre eles a vida das cores, que traduzem as emoções percebidas 

                                                 
31 BACHELARD, 1985: 28 
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pelos homens.  Estas emoções ganham significado no cérebro, gerando sentimentos e 

reações diferentes, afastando ou aproximando pessoas, mantendo coesos ou dispersos 

grupos de convívio social.   Esta possibilidade de significação, instrumenta o projetista ao 

longo do seu processo projetual e utiliza o seu conhecimento sobre cor de uma forma 

direcionada, estimulando ou não grupos e/ou indivíduos.   A colocação da substância 

colorida,  quando integrada à forma, cresce em significado,  deixando de ser um elemento 

meramente decorativo, ela é trabalhada no projeto como ação da forma, enriquecendo a 

experiência humana com o meio. 

Na dimensão croma é onde está relacionada a intensidade e a proporção do elemento 

colorante, que existe e que afasta a cor do ponto neutro (o cinza acromático), que é a escala 

de luminosidade, situada na coluna de sustentação do Sistema M unsell.  É no croma da cor 

que percebemos a vibração máxima do seu tom! Quanto mais distante a cor estiver do 

ponto de neutralidade (cinza), mais croma ela possui, tornando-se viva.  Vida que traduz a 

energia do lugar no projeto.  Pelo sistema visual humano, individualizado, conforme a sua 

fisiologia,  um sujeito pode ser mais capaz do que outro na identificação dos níveis de 

luminosidade ou na percepção das diferenças entre os cromas de uma mesma tonalidade32.  

A intensidade do croma influencia, diretamente, na significação que o usuário faz do lugar, 

fazendo-o se identificar ou não com o ambiente. 

O NCS – Natural Colour System33, oriundo da Suécia, criado pelo Scandinavian Colour 

Institute, é responsável por pesquisas sobre a construção, aplicação e reprodução de 

projetos cromáticos.  O seu sistema, tem como premissa,  uma abordagem perceptual das 

cores.  Isto significa que a ordenação das cores não obedece à proximidade das receitas de 

tingimento, mas ao aspecto visual da proximidade entre elas.  O seu círculo cromático é 

didivido por quatro pontos cardeais com tonalidades chamadas de puras: Y (amarelo), R 

(vermelho), B (azul), G (verde).  As tonalidades intermediárias são nomeadas por duas 

letras e número, que significam as cores de sua mistura e a quantidade.  Por exemplo: Y50R 

tem a mesma quantidade de amarelo e vermelho.  A cor Y90R pode ser considerada quase 

                                                 
32 MAHNKE, 1996. 
33 www.ncscolour.com 
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um vermelho puro (R), pois tem muito mais vermelho do que amarelo em sua composição 

visual.  

     

Fig. 27: Cores puras do NCS.  Fonte: www.ncscolour.com 

 

O sistema NCS começa com seis cores, que são percebidas pelo olho e que, na percepção 

humana, são reconhecidas como “puras”.  

 

 

Fig. 28: círculo cromático do NCS 

Círculo cromático do NCS com suas 40 tonalidades.  E os 

seus quatro  pontos cardeais, chamadas de co res puras:  

amarelo, vermelho, azul e verde. 

Fonte: atlas de cores do Natural Colour System. 

 

O NCS também possui um espaço tridimensional da cor, através da luminosidade e da 

quantidade de cor (croma) de suas amostras.  A base que ele utiliza para a ordenação das 

cores é a nuance, que ordena as cores conforme o seu conteúdo de branco (tin t), de preto 

(shade) e de cinza (tone). 
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Fig. 29: espaço da cor no NCS 

Representação do espaço tridimensional de cores 

no NCS onde vemos as  tonalidades p rincipais e 

um exemplo de nuance de uma determinada 

tonalidade. 

Fonte: atlas de cor NCS 

 

Tomando como exemplo de ordenação, a nuance do Y90R (tonalidade constante) no NCS, 

com a notação S 10 50 – Y90R:  

 

Fig. 30: pagina do NCS 

S = amostra padrão. 

10 = conteúdo preto (10%) 

O conteúdo branco é 100 – S –W ou seja 100 – 10 – 50 = 

40% no caso. 

50 = cromaticidade. 

Y90R = tonalidade, quase o vermelho puro. 

Fonte: www.ncscolour.com 

 

Os sistemas de ordenação possuem ferramentas desenvolvidas para colaborar com os 

projetos cromáticos e ajudam no levantamento de cores de um lugar, como a caixa de 

amostras do NCS e espectrofotômetro34 manual.  Além destes tipos de instrumentos para o 

trabalho em campo, os sistemas também contam com softwares para simulação de 

aplicação de harmonias cromáticas em projetos, tanto de produto, quanto de arquitetura e 

urbanismo. 

                                                 
34Equipamento para leitura de cor. 
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Além dos sistemas conhecidos, temos coleções de cores que ajudam no trabalho diário do 

projetista.  Por exemplo, o Scotdic e o Pantone possuem instrumentos facilitadores para ao 

levantamento de cores e escolha de harmonias. 

Efeitos e sensações no entendimento da cor 

No estudo dos sistemas de ordenação, vimos que a formação do arco-íris foi utilizada como 

estrutura organizacional das cores.  Os teóricos que os conceberam, desenvolveram círculos 

cromáticos que,  basicamente, seguiram uma estrutura similar.    Estes círculos cromáticos 

existem como realidade somente na mente humana, a partir da percepção e são utilizados, 

também, como o início de estudos harmônicos de cores e seus efeitos ópticos.  M esmo 

aqueles que não desenvolveram um sistema de ordenação, criaram e utilizaram tais círculos 

cromáticos para as suas pesquisas, deixando um legado para os projetistas.  O próprio 

Goethe, que além de escritor era um pesquisador incansável,  estudou, ao longo de sua vida, 

o assunto cor.  Entre 1790 e 1823 ele escreveu a sua Teoria das Cores com 2000 páginas.  

Nela, ele ilustrou um círculo (1793), baseado na polarização das cores com efeito positivo 

(ativo) e negativo (passivo). Nele, as cores quentes estão localizadas à esquerda (positivas) 

e as frias à direita (negativa),  tendo como opostas o vermelho e o  verde,  que é resultado da 

mistura do azul com o amarelo.  No lado positivo, o estímulo e a intensificação são 

maiores. 

 

Fig. 31: Círculo cromático desenvolvido por Goethe 

Lado ativo: amarelo, amarelo-avermelhado, vermelho-amarelado. 

Lado passivo: azul, azul-avermelhado, vermelho-azulado. 

Contraponto: verde e vermelho. 

Fonte: www.colorsystem.com 

No final do século XIX, Chevreul (1786-1889), um químico francês, membro por 63 anos 

da Academia Francesa de Ciências, foi diretor da Gobelin, onde realizou modificações 

signif icativas no conhecimento sobre a cor.   Seus estudos impactaram, diretamente, sobre o 

conhecimento, até então, utilizado sobre a percepção que os seres humanos têm das 
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superfícies coloridas.  Em sua prática profissional, Chevreul percebeu uma sutil diferença 

entre as cores no tingimento dos fios e seus resultados após o entrelaçamento dos mesmos 

nos teares.  Para entender este fenômeno, ele fez uma série de experimentos comparativos, 

culminando com a publicação, em 1839, de suas conclusões no livro De la Loi du 

Contraste Simultané.  Este livro foi uma das maiores influências do, então nascente, 

Movimento Impressionista Francês35. 

Em seus estudos, Chevreul percebeu que o contraste simultâneo das cores acontecia, 

quando eram colocadas duas cores próximas, fazendo com que o efeito óptico das cores 

fosse modificado.  Isto é, ao se observar duas listras próximas, estreitas e de tonalidade 

diferentes, o olho percebe certa modificação nas cores.  Com estes experimentos, foram 

estudadas as cores em pares para determinar as influências que elas sofriam e, 

conseqüentemente, fazer os ajustes necessários no tingimento dos fios.  Deste estudo, 

Chevreul definiu harmonias e interações de cores em pares, que ele colocou como a lei dos 

contrastes simultâneos.  Em seu método de observação,  onde as cores são colocadas o mais 

próximo possível e em mesma intensidade, ele constatou um padrão de modificação das 

cores em pares. 

Pares Cores experimentadas Modificação observada 

Vermelho Inclina para violeta 1º 

Laranja Inclina para o amarelo 

Vermelho Inclina para o violeta ou fica amarelado 2º 

Amarelo Inclina para verde ou fica avermelhado 

Vermelho  Inclina para o amarelo 3º 

Azul Inclina para o verde 

Vermelho Inclina para o amarelo 4º 

Índigo Inclina para o azul 

Vermelho  Inclina para o amarelo 5º 

Violeta Inclina para o índigo 

Laranja Inclina para o vermelho 6º 

Amarelo Inclina para o verde brilhante ou fica avermelhado 

                                                 
35CHEVREUL,  ©1967. 
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Laranja Inclina para o vermelho brilhante ou fica amarronzado 7º 

Verde Inclina para o azul 

Laranja Inclina para o amarelo ou fica amarronzado 8º 

Índigo Inclina para o azul ou se mantém puro 

Laranja Inclina para o amarelo ou fica amarronzado 9º 

Violeta Inclina para o índigo 

Amarelo Inclina para o laranja brilhante 10º 

Verde Inclina para o azul 

Amarelo  Inclina para o laranja 11º 

Azul Inclina para o índigo 

Verde Inclina para o amarelo 12º 

Azul Inclina para o índigo 

Verde Inclina para o amarelo 13º 

Índigo Inclina para o violeta 

Verde Inclina para o amarelo 14º 

Violeta Inclina para o vermelho 

Azul  Inclina para o verde 15º 

Índigo Inclina para o violeta profundo 

Azul Inclina para o verde 16º 

Violeta Inclina para o vermelho 

Índigo Inclina para o azul 17º 

Violeta Inclina para o vermelho 

Fonte: CHEVREUL, M.E.  The Principles of harmony and contrast o f colors.  New York: Van Nostrand 

Reinhold Company, ©1967, p.49. 

Em suas experimentações, ele colocou as cores em círculos, para a fixação do olhar sobre 

elas.  Como resultado, foi verificada a lei dos contrastes simultâneos.  Atualmente, este 

fenômeno é conhecido como imagem posterior, induzido pelo estímulo dado pelas áreas 

coloridas. 
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  Fig. 32: Simulação dos efeitos do contraste simultâneo na percepção. 

Fonte: http://webexhibits.org/colorart/simultaneous.html 

Chevreul também criou,  em suas pesquisas sobre o contraste simultâneo,  um círculo 

cromático. Ele baseou-se nos pares das cores complementares, colocando-as em lados 

opostos.  Estes pares foram definidos por ele como vermelho-verde,  amarelo-violeta,  

laranja-azul.  

 
 

Fig. 33: Circulo cromático de Chevreul 

Círculo cromático criado por Chevreul.  Podemos 

notar a oposição das cores complementares. 

Fonte: www.colorsystem.com 

Nesta mesma linha,  Albers (1888-1976) pesquisou os contrastes simultâneos.  Professor da 

Bauhaus, imigrou para os EUA com o fechamento da escola em 1933.  Em 1963, ele 

publicou a primeira edição do "Interaction of Color"36, onde apresentou sua teoria sobre a 

interação das cores que, ao se influenciarem mutuamente, modificam a percepção humana.   

Em seus estudos, Albers fala da relatividade das cores e dos muitos efeitos ópticos que se 

consegue com diferentes harmonias cromáticas.  Seus estudos contribuíram para o 

                                                 
36 ALBERS, 1976. 
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entendimento destes efeitos ópticos e a ampliação de suas aplicações, tanto na arquitetura, 

quanto no design. 

  

Fig. 34: Transformando uma cor em duas 

O fundo in flui na co r da figura alterando a sua luminosidade.  No  

fundo  mais claro, o retângulo  cinza parece mais es curo, no fundo  

mais escuro, o retângulo cinza parece mais claro. 

 

 

Fig. 35: Transformando duas cores em uma 

O fundo mais escuro clareia a figura que está à direita e embaixo.   

Esta influência equilibra as diferenças entre as duas imagens,  

tornando-as similares. 

 

 

Fig. 36: Transparência 

A simulação, com azuis de cromas e luminosidades diferentes, 

provoca a ilusão de sobreposição e transparência das superfícies.   

 

Fig. 37: Entrelaçamento de cores 

A simulação de cores perceptualmente aceitáveis como resultante de 

uma sobreposição de superfí cies, dá a ilusão de um entrelaçamento. 

Fonte: imagens digitalizadas pelo grupo de pesquisa do Instituto da cor do SENAI/CETIQT, da primeira 

edição do Interaction of Color de Albers de 1963 da Yale University.  Acervo histórico da biblioteca do  

SENAI/CETIQT, Rio de Janeiro. 

Outro teórico que contribuiu para os estudos da cor foi Itten (1888-1967), que além de 

pintor, foi, também, professor no Vorkurs (curso preliminar) da Bauhaus, onde realizou 
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vários experimentos com os alunos e, posteriormente, publicou-os em seu mais famoso 

livro de 1961, “A arte das cores”.   Em suas pesquisas, ele desenvolveu um círculo 

cromático (início do século XX) e uma série de contrastes de formas e cores, que 

influenciou muitos artistas, arquitetos e designers e que,  até hoje, é utilizado como fonte 

para estudos de harmonias cromáticas.  O seu círculo cromático associa a parte física da cor 

e a sua representação emocional para o ser humano.  Itten não parou na definição de um 

círculo cromático e fez estudos sobre alguns constrastes de cores, que ele definiu como 

principais para o trabalho artístico e projetual. 

São sete os contrastes definidos por Itten:  

1. Saturação: nele são colocadas cores com diferenças de croma. 

2. Claro e escuro: nele são colocadas cores com diferenças de luminosidade. 

3. Extensão: é formado por áreas de cores, calculadas em função ao seu peso visual. 

4. Complementar: é formado por cores opostas no círculo cromático. 

5. Simultâneo: as cores formam uma influência mútua, modificando a percepção do 

usuário. 

6. Tonalidade: cores distantes entre si, no círculo cromático. 

7. Quente e frio: formado por cores chamadas de quentes e frias. 

 

 

Fig. 38: círculo cromático de Itten 

Círculo cromático desenvolvido por Itten. 

Fonte: ITTEN, Johannes.  Art de la Couleur. Paris: Édition 

Abrégée, 1985. 
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Dentro do círculo cromático de Itten, dividido em doze partes iguais, vemos um triângulo 

com as três cores primárias37 (amarelo, azul e vermelho), que misturadas aos pares dão as 

cores secundárias:  

Azul + amarelo = verde 

Amarelo + vermelho = laranja 

Azul + vermelho = índigo 

Mesmo dominando o conhecimento técnico necessário para a criação e construção da cor 

pelo projetista, ele não é suficiente.  Um sistema de cor organiza os estímulos coloridos,  

racionalizando-os para melhorar o seu estudo e facilitar a sua manipulação.  Saber sobre a 

fisiologia humana para entender a sua percepção, também contribui na escolha das 

harmonias cromáticas dentro de um projeto.  M as, a colocação da cor e a sua utilidade 

aparecem, não apenas na real colocação da cor no contexto projetual, mas na signif icação 

que o usuário lhe dá e nas emoções que elas transmitem.  Neste aspecto, direcionamos os 

estudos para as teorias de Goethe, assim como as de Kandinsky, Itten e Klee, que, pela 

necessidade de explicar a sua arte, descreveram seus processos de criação em relação ao 

objeto, a cor, a forma e a sua matéria.  M esmo se tratando de uma abordagem artística e 

pictórica, a relação encontrada entre os estudos destes mestres e o uso da cor no processo 

projetual, encaminhamos nossa reflexão sobre a questão da imaginação criadora e a 

realização da obra sem que ela perca a essência da concepção.  É este processo que nos 

interessa aqui e é, a partir de seus estudos, que abordaremos a cor incorporada ao projeto. 

As teorias aqui mencionadas não devem ser encaradas como regras para o uso da cor, pois 

cada uma delas é derivada de diferentes experiências e estudos, tanto de círculos 

cromáticos, quanto de forma, principalmente no que diz respeito ao entendimento da cor e 

seus símbolos.  A menção de tais estudos tem o propósito de encaminhar leituras para 

aqueles que se interessam pelo assunto e não possui nenhum caráter de regra ou receita que 

definam o uso da cor.  Esta postura seria incoerente com o pensamento, que iniciou a 

vontade de levar  a cor para o ensino de projeto.  Utilizamos, portanto, de cada teórico 

                                                 
37 Itten considerava estas cores primárias, porque a partir delas é possível fazer as outras cores do seu círculo.  
Este é o pricípio da mistura subtrativa, que define como primárias ciano, magenta e amarelo. 
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estudado, abordagens que possuem leitura clara para os volumes das construções, que 

formam ruas, vilas e cidades e que colocam a cor como significado para os usuários dos 

projetos construídos.  Este é um dos caminhos para se falar sobre cor. 
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Uma palavra sobre cor 

Do ponto de vista estritamente físico, o olho sente a cor.  Experimenta suas 
propriedades, é fascinado por sua beleza.  A alegria penetra na alma do 
espectador, que a saboreia como um gourmet, uma iguaria.1 

A questão inicial desta reflexão é de quando e como o arquiteto usa a cor.  M uitas vezes, 

quando ele define um esquema cromático, tem dúvidas sobre qual a melhor forma de 

aplicá-lo.  Esta situação leva alguns profissionais a, praticamente, anular o uso da cor 

projetada, limitando-se a uma cartela de cores naturais pertencente a cada material 

(madeira, tijolo, aço), sem maiores questionamentos sobre o efeito que elas trazem para o 

estudo volumétrico do projeto.  M uitas vezes, é esquecida a “naturalidade da cor” e sua 

característica mais básica,  a de tornar visível a forma aos videntes.  Este conhecimento é 

suportado por teorias e experiências práticas iniciadas em sala de aula.   É mais usual, no 

aprendizado de projeto, retirar a cor  dos estudos preliminares, tais como esboços, maquetes 

volumétricas, etc. Na tentativa de materialização da cor no projeto de arquitetura, através de 

projetos cromáticos, são incentivados os estudos sobre o seu uso e a sua construção, assim 

como os efeitos sobre a percepção que os usuários têm de um ambiente.  Para entendermos 

os usos e desusos da cor, abordaremos primeiro a sua ruptura e a sua retomada no ensino de 

projeto para, posteriormente, nos dedicarmos às influências volumétricas conseguidas 

através da interação das cores, chegando à influência psicológica e ao sinalizador cultural 

com o estudo de sua simbologia.  Desta forma, f ica mais claro entender,  nas escolhas 

cromáticas, como colocar para o aluno a necessidade do projeto cromático elaborado junto 

com o conceito do projeto arquitetônico, contribuindo para a construção do partido 

projetual, independente de modismos e novidades sazonais dos materiais de construção 

disponibilizados. 

Até hoje, nos projetos de arquitetura, é muito valorizado o uso de cores que não 

comprometam a forma e a brancura total. Este hábito, às vezes, é provocado por um certo 

desconhecimento que envolve o uso da cor,  além de possíveis convicções projetuais.  Toda 

esta discussão sobre como usar ou não a cor, está ligado ao que deve ou não ser feito e na 

natureza da própria arquitetura.  É claro que a cor aparece em todo o projeto de arquitetura, 

                                                 
1
KANDINSKY, 2000: 65 
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mesmo quando em seu estado natural ou de neutralidade.   Não pretendemos, aqui, construir 

uma teoria sobre o uso da cor no ensino de projeto, com abordagem filosófica, psicológica 

ou física.  Questionamos como a cor pode ser associada à concepção projetual e ao longo 

de sua construção, no sentido de contribuir para a sua incorporação no projeto, sem possuir 

características de adorno.  O que os arquitetos foram acostumados é a uma lógica no uso da 

cor, que influencie e organize o seu trabalho.  Aqui, a idéia é da construção de repertórios 

coloridos para cada projeto, tirando partido dos efeitos perceptivos e de como eles 

influenciam o lugar.  Por isso, o nosso ponto de partida é, ao entendermos o momento da 

ruptura da cor na arquitetura, incentivar o seu uso nas salas de aula, permitindo ao aluno a 

descoberta do material colorante. 

A ruptura 

O grande problema encontrado, que contribuiu para a continuidade de um estado anti-cor 

nos cursos de arquitetura, foi a não admissão da subjetividade da cor como característica 

para o seu uso.  Admitir que,  mesmo hoje em dia, a cor  que vemos não pode ser 

objetivamente confirmada,  torna difícil a sua compreensão, cr iando dificuldades para a 

estipulação de regras e do amplo uso da imitação de um original bem sucedido. “A imitação 

dos mestres sempre existiu no ensino artístico, mas é uma particularidade do modernismo 

ter obrigado que sua prática fosse exercida em segredo. O copiandum permitia resolver o 

problema da constituição de uma ‘ linguagem’ de Elementos de Arquitetura para cada 

projeto.” 2, neste contexto, encontramos a cor e a sua negação no Movimento M odernista, 

com exceção do que eles chamaram de “cores primárias”, que veremos mais adiante.  Esta 

é a chamada legitimização que os alunos encontravam para as soluções de seus projetos em  

arquitetos inigualáveis e, portanto, inatingíveis em sua genialidade, que eram, assim, 

perpetuados nas salas de aula de projeto.  As dificuldades sobre o  entendimento da 

subjetividade da cor em um mundo industrializado, além dos excessos do século XIX, foi 

um dos fatores que contribuiu para a retração do seu uso na arquitetura.  O ponto mais 

importante para analisarmos nesta ruptura foi com o movimento Purista, iniciado por Le 

Corbusier e Ozenfant, quando escrevem “Depois do Cubismo” 3 em 1918, transformando-o 

                                                 
2MARTINEZ, 2000: 78 
3Artigo publicado no jornal L’Esprit Nouveau. 



 

 114 

A Cor Incorporada ao ensino de projeto – Cap.5: Uma palavra sobre cor 

no manifesto do movimento. Nele surge uma nova forma de entender a arquitetura.  Ao 

analisarmos as influências que o movimento Purista sofreu, vamos buscar nos diálogos de 

Philebus de Platão, quando Plato fala que a cor impõe dificuldades a qualquer 

universalização.4 Isto explica parte da brancura modernista, já que “a modernidade é 

inerentemente globalizante”5.  Esta escala mundial, que intensifica as relações sociais,  

encontra na arquitetura a construtora dos “ambientes criados” 6, que carrega a ação, o lado 

industrial e não mais natural, cortando, também, os vínculos com o tradicional,  traduzido 

pela ruptura moderna.  Deixa de existir a identidade lugar-usuário, onde a forma visível 

arquitetônica oculta as relações distanciadas que determinam a sua natureza.  O Purismo 

conceitua a forma e o volume, precedendo a cor, transforma-a em acessório.  Aqui inicía-se 

a ruptura.  Podemos entender,  tanto quanto o início de seu res gate, quando analisamos  a 

formação também pictórica de Le Corbusier.  Ele mesmo afirma que a pintura é que o 

levou para a arquitetura e motivou a separação de ambas.  Fato explicado quando 

descobrimos que o próprio Le Corbusier  mantinha dois ateliês  distintos e em lados opostos 

na cidade de Paris, um para suas experiências pictóricas e outro para a construção de uma 

nova arquitetura. 7  Este fato também explica a introdução da cor novamente na arquitetura, 

como veremos mais adiante ao falarmos da retomada de 

seu uso. 

Ao analisarmos as transformações que o mundo sofreu 

na modernidade, percebemos mudanças profundas e 

diferentes de qualquer uma anteriormente sofrida pelas 

sociedades8.  É um ritmo de mudança acelerado e 

proposto para ficar.  As influências que marcaram a 

arquitetura começaram com o Purismo, preservando a 

forma em seu manifesto, já mencionado.  No diálogo de 

                                                 
4BRAHAM,  2002. 
5GIDDENS, 1991: 69. 
6Idem, 1991. 
7LISTERRI, 2003. 
8Idem, 1991 

Fig. 39: Rietveld. Casa Sc hroder, Utrecht 

1924 
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Platão, Plato também fala que a cor mais pura é o branco.  Branco que acentua as formas  e 

dá uma sensação de incorporeidade.  Isto apareceu para confirmar a essência Purista do 

branco, vista no Neoclássico (século XVIII) e nos edifícios de Adolf Loos.  As 

conseqüências foram imediatas, tanto que Le Corbusier baniu a cor de seus trabalhos lá 

pelos idos de 1920.   Na ocasião,  ele e Ozenfant publicaram um artigo onde afirmavam que 

a cor  é um acessório da forma.  Este legado coloca a forma como prioridade e a cor 

descartável, devido a sua natureza obscura e decorativa.  M as, após a visita de Le Corbusier 

à exposição do De Stjil, principalmente, a sua visão da perspectiva aximétrica de Van 

Doesbourg e Van Erstern, ele se influenciou com uso das cores primárias 9 – vermelho, azul, 

verde e amarelo, além dos tons de terra e o preto.  Percebemos que não só o branco 

construiu o repertório modernista, mas as cores primárias também e eram identificadas 

como puras e constantes em todo o indivíduo, sendo consideradas universais na visão do 

modernismo na arquitetura. 

Esta universalidade utilizada pelo movimento para construir os seus “ambientes cr iados”, 

reforçou a primazia da forma, descartando tudo o que anteriormente havia sido feito: as 

tradições culturais e as manifestações sociais.  Estes elementos ajudaram a construir a 

dimensão institucional da modernidade, dentre elas o industrialismo10.  A universalização 

também faz parte do projeto modernista, onde as relações sociais de localidades espalhadas 

pelo mundo, seguem os mesmo padrões, ficando muito parecidas. 

Quando Adolf Loos propõe a separação entre a arquitetura e a pintura, ele declara guerra 

contra o adorno, colocando a cor nesta categoria.   A arquitetura passa a ver a cor e a pintura 

como um perigo para a forma11.  Este posicionamento formata todo o futuro então 

vislumbrado, onde as imperfeições são superadas pelo discurso da forma x função.  No 

mesmo contexto, onde se desenvolvia a construção dos padrões a serem adotados pelos 

arquitetos engajados na mudança, o Neo-Impressionismo começava a construir as bases da 

resistência contrária à separação da cor e da forma.  Sartori afirma, em 1937 no seu artigo 
                                                 
9Aqui as co res p rimárias  foram definidas  como tal, pelo De Stjil e posteriormente por Le Cobusier, não 
possuindo nenhum caráter físico de seu estudo.  Nele as cores primárias são a vermelha, verde e azul (RGB), 
por repres entarem, cada uma, 1/3 do espectro da luz branca. 
10GIDDENS, 1991 
11BRAHAM,  2002. 
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“Color in architecture”, que os arquitetos não devem esquecer as bases da arquitetura, 

dentre elas a cor.  O próprio Sartori desenvolveu um método para a aplicação da cor, onde 

se criava uma dinâmica entre as cores através de uma tensão óptica, valorizando a 

volumetria de seus projetos.  Ele propõe a junção do seu método com o do De Stjil para 

revelar partes da construção. 

Tanto o movimento Neo-Impressionista, quanto Sartori, faziam eco em outras cabeças.  A 

mais importante, devido ao seu passado Purista, foi Ozenfant, que, entrando em contato 

com Signac e seus estudos, começa um processo de reavaliação do movimento Purista, 

criticando o que anteriormente adotara como regra fundamental para a arquitetura. 

A retomada 

Lembramos que o movimento do De Stijl, nascido com Theo van Doesburg em 1917, se fez 

na mesma época do Dadaísmo e do Surrealismo, que formavam o paradoxo entre o arbítrio 

e o inconsciente, formando o binômio técnica-poesia.  A arquitetura enfrenta este contexto 

com o binômio lógica-moral,  uma resposta racionalista12, que coloca o homem no plano da 

consciência e não do instinto, onde as cores e as formas exprimem um sistema, um 

princípio de projetação.  Este sistema é um dos caminhos que, ainda hoje, é utilizado nas 

aulas de projeto de arquitetura. 

A Bauhaus (1919-1933), tida como centro do movimento moderno13, modelo de didática 

revolucionária, ligava a arte e a produção tendo grandes mestres em suas salas de aula de 

cor e projeto, tais como Kandinsky, Klee, Itten e M oholy-Nagy.  Eles colocavam em seus 

métodos didáticos toda a sua experiência criadora artística.  Kandinsky nos fala da cor 

sublinhada pela forma, tornando-as indissociáveis.  O próprio Gropius colocava a arte 

relacionando-se com a indústria “confiando à arte a tarefa de restituir ao trabalho industrial 

o caráter de cr iatividade” 14.  Le Corbusier colocou em uma monografia para a exposição 

Pavillon des Temps Nouveux em 1937, um capítulo que falava somente sobre cor, 

“Polychromiy = Joy”.  Nele ele coloca a cor como aliada dos anos criativos da arquitetura, 

                                                 
12ARGAN, 2004. 
13Idem, 2004 
14Idem, 2004, 171. 



 

 117 

A Cor Incorporada ao ensino de projeto – Cap.5: Uma palavra sobre cor 

indo contra o academicismo cinza15.  É com este pressuposto que pesquisamos na arte a 

criação de uma projetação, onde a cor participa em conjunto com a forma e a matéria,  

construindo uma didática que desenvolve no sujeito-aprendiz a vontade de incorporar no 

projeto, a cor das suas idéias. 

Kandinsky fala em suas aulas na Bauhaus, na década de 20, da recuperação do valor 

pictórico da cor e de como devemos estudar todos os seus aspectos: físico, químico,  

fisiológico, psicológico e simbólico, empregando a cor nos projetos, a partir de exercícios 

de composição e análise da construção·.  Ao 

estudarmos o contexto das suas aulas na 

Bauhaus, vislumbramos diferentes estudos que, 

em paralelo, recolocaram a cor como parte 

integrante dos projetos.  Já na década de 30,  

Ozenfant se reposicionou, adotando uma nova 

postura expressa pelo Neo-Impressionismo de 

Signac, de quem a sensação da cor precede a 

forma, tratando o fenômeno colorido como 

óptico-luminoso e, portanto, visualmente perceptivo.  Ozenfant afirma que a cor é elemento 

essencial à arquitetura, mas entendida e manipulada de acordo com o seu surgimento no 

lugar.  O paradoxo cor-forma movimenta a discussão a respeito do uso da cor na 

arquitetura.  Esta postura lógica questionou o seu uso.  Quando, em meados dos anos 30,  

Ozenfant assume a sua nova postura em relação à cor, abriram-se novas possibilidades para 

o projeto de arquitetura e o seu ensino. 

Os ataques Puristas rejeitando a subjetividade da cor, volta à questão do ornamento, 

rejeitando-o, classificando-o sem ressonância humana 16.  Como resistência a esta posição, 

encontramos o Simbolismo e o Surrealismo que,  trabalhando com o imaginário,  adotaram a 

subjetividade do que era percebido em suas obras mais representativas.  O imaginário 

sobreviveu quando foi colocado como pertence de uma “casa de loucos” (Bachelard fala 

                                                 
15CAIVANO, 2005: 707. 
16KANDINSKY, 1996. 

Fig. 40: Residencias para trabalhadores em Pess ac 

Fonte: www.fondationl ecorbusier.ass o.fr 
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em devaneio poético17): local dos escritores, poetas, pintores e músicos e que fala do sujeito 

que se impressiona com as imagens.  Pormenores de sensibilidade exterior onde o 

maravilhamento é demonstrado pelo sujeito que percorre um lugar.  Existiu também uma 

reação contrária à asfixia material,  que acarretou em uma reação de interioridade e de 

espiritualidade, o chamado Romantismo, que busca as raízes próprias, já a partir de meados 

do século XVIII18. 

Na primeira metade do século XX, ao longo do movimento Purista, encontramos projetos 

de Le Corbusier, em 1922/23 na Ville La Roche-Jeanneret e, também, na cidade-trabalho 

de Pessac, aplicações cromáticas.  Os estudos cromáticos desses projetos são retirados de 

suas obras pictóricas Puristas, com tons inspirados na natureza como o terra, o verde, o 

vermelho e o azul, além do preto e do branco para trabalhar a percepção da luz.  Em La 

Roche-Jeanneret, a cor  está no interior, mantendo o branco no exterior.  Nela a cor aparece 

evidenciando a forma e, portanto, parte de sua estrutura.  Já em Pessac ele coloca a cor no 

exterior para definir as casas.  Nas obras de M arselha ele usa a cor como camuflagem 

arquitetônica, corrigindo opticamente o projeto construído.  As cores utilizadas seguem as 

diferentes texturas do concreto, ajudando a construir a identidade de cada habitação.   Este 

processo projetual exige do projetista um conhecimento técnico sobre cor, que, muitas 

vezes, é colocado fora dos estudos de projeto em sala de aula. 

A ordenação cromática modernista foi construída a partir da oposição, que, tanto Le 

Corbusier quanto Ozenfant, fizeram ao ornamento e ao simbólico.  A idéia de que o branco 

é moderno surgiu com força,  mas as próprias regras traçadas não anularam o contexto, onde 

a brancura modernista tentava se impor na construção de uma nova ordem.  O entorno, em 

contraste, questionava, o tempo todo, as regras impostas.  Isto ocorria, principalmente, em 

relação à reverberação do humano na arquitetura e ao fato de que, tanto a luz, quanto a cor, 

serem dois componentes importantes na construção do lugar.  Nada e nenhuma regra 

impediram as nuances surgidas ao longo do percurso feito em um lugar.  Deste estado 

conflitante, surge uma abordagem diferenciada para o entendimento da cor.  Ao longo deste 

                                                 
17BACHELARD, 1988. 
18Introdução de PORTAL, 2005.   
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processo, diferentes fatores contribuem para a construção e manutenção das estruturas 

cromáticas do lugar ou, até mesmo, para o questionamento do status quo vigente.   

Em uma posição paralela,  Vasarely (1906 / 1997) coloca em sua obra pictórica todo o 

conhecimento sobre cor, indo além das cores primárias e cria um alfabeto plástico com o 

objetivo de demonstrar os efeitos ópticos, que cor e forma conseguem produzir na 

percepção humana.  Em seus estudos sobre a cidade policrômica, ele coloca uma equação 

binária – I=2, 2=I – em diferentes figuras geométricas, modificando as impressões de 

fachadas em grandes edifícios.  Transforma as superfícies em, côncavas e convexas, 

alternadamente, e implementa um novo ritmo ao que poderia se tornar uma arquitetura pré-

fabricada, colorida e dinâmica, presente em sua obra pictórica.  Seus conhecimentos, 

adquiridos em Mühely, Budapeste, são os mesmos propagados pela Bauhaus de Weimar.  

Em contato com as  teorias Construtivistas e Funcionais,  onde a obra de arte era colocada à 

parte da arquitetura e tinha um lugar delimitado de decoração, ele contesta a situação e 

prega a integração da arte nascendo junto com a construção, fazendo uma arquitetura 

integrada, onde a “plasticidade é intrínseca aos materiais de construção e à forma 

arquitetônica.” 19. 

 

Fig. 41: Vasarely 

Abstrações programadas, 1970.  

Fonte: VASARELY, Victor.  Vasarely. Switzerland: Gri fon  

Neuchatel, c1965, p79. 

                                                 
19 VASARELY,  c1965: 12. 
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Fig. 42: Vasarely 

Enigmas geométricos.  

Fonte: VASARELY, Victor.  Vasarely. Switzerland: Gri fon  

Neuchatel, c1965, p79. 

Em um outro caminho,  oposto ao M odernismo, temos um exemplo da resistência à ruptura 

da cor.  Hundertwasser (1928/2000), pintor austríaco, ao contrário de Vasarely, estava fora 

do M ovimento Moderno que comandava o cenário.  Reconhecido por seus projetos 

arquitetônicos tanto na Áustria e na Alemanha,  quanto na Nova Zelândia, manifestava-se 

contrário às ditaduras impostas por escolas arquitetônicas.  Sua postura, quase 

revolucionária, colocou as pessoas diante do impasse da preservação ambiental e também 

da individualidade humana.  A cor encontra, ao logo de seus projetos, espaço para 

manifestar-se plenamente, destacando as formas, ao mesmo tempo em que propõe uma 

ruptura visual na malha urbana.  A sua arquitetura sonhada está expressa em sua obra 

pictórica.  Suas preocupações sobre o indivíduo ficaram claras em seus projetos 

arquitetônicos, onde a forma diferenciada e as cores singulares contribuem para identidade 

do lugar e de seus usuários.  Esta sua postura em repúdio a cor única, colocava as cores 

encontradas na natureza para o uso em diferentes volumes nas edificações.  Sua 

metodologia de trabalho coloca a experimentação das idéias no uso de fotografias com 

interferências desenhadas e de modelos tridimensionais, onde a volumetria era estudada 

com o uso da cor. 
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Fig. 43: Hundertwasser 

A arquitetura sonhada de Hundertwasser presente em sua obra 

pictórica.  Floating Windows, Kyoto, Japão, 1979. 

Fonte: HUNDERTWASSER architecture: fo r a more human 

architecture in harmony withe nature. Köln: Taschen, 1997, 

p.79 

 

Fig. 44: Hundertwasser 

Seus desenhos em fotografi as para o re-design de fachadas 

pré-existentes.  Estudo sobre fachada em edifí cio residencial 

no norte da Alemanha, 1972. 

Fonte: HUNDERTWASSER architecture: for a more human 

architecture in harmony withe nature. Köln: Taschen, 1997, 

p.110 

Fonte: HUNDERTWASSER architecture: for a more human architecture in harmony withe nature. Köln: 

Taschen, 1997, p. 253 e 254. 

A ruptura e a retomada da cor permeiam o aprendizado projetual.  Tanto professor, quanto 

aluno, devem, sempre, olhar para o contexto sócio-cultural e as relações pessoais do usuário 

com o lugar, que, juntas, formam uma identificação.  Assim como sucessivas gerações de 

pessoas que percorrem o lugar, acontece, também, uma sucessão de cores, indo e voltando 

ou, até mesmo, se renovando com as relações humanas.  Neste contexto, o arquiteto, em seu 

aprendizado, também (o)usa a cor decorrente da experiência e da subjetividade mais do 

que, apenas, dos princípios e da ordem.  A estrutura cromática do projeto torna visíveis 

modos de vida e tradições, reverberando a humanidade nas construções.  É este estado que 

propomos na retomada da cor no ensino de projeto, desenvolvendo no sujeito-aprendiz o 

entendimento da cor como parte do projeto. 

As teorias aqui estudadas e mencionadas, não devem ser encaradas como regras para o uso 

da cor, pois cada uma delas é derivada de diferentes experiências e estudos, tanto de 

círculos cromáticos, quanto de forma, principalmente, no que diz respeito ao entendimento 

da cor e seus símbolos.  A menção de tais estudos tem o propósito de encaminhar leituras 

para aqueles que se interessam pelo assunto e não possuem nenhum caráter de regra ou 
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receita que definam o uso da cor.  Esta postura seria incoerente com o pensamento, que 

iniciou a vontade de levar a cor  para o ensino de projeto.  Utilizamos, portanto, de cada 

teórico estudado, abordagens que possuem leitura clara para os volumes das construções 

que formam ruas, vilas e cidades e que colocam a cor como significado para os usuários 

dos projetos construídos.  

A significação da cor 

Os atributos físicos da cor nos lugares estão ligados, também, a aspectos culturais e sociais.  

O processo sócio-cultural aborda estudos relacionados às teorias da psicologia e aos 

arquétipos perceptuais, onde a cor é vista com uma linguagem própria.  Ela é, nesta 

pesquisa, estudada como material para a expressão das idéias e comunicação entre 

professor e aluno para os projetos de arquitetura. 

A percepção da cor para o ser  humano leva em consideração fatores que definem a cor dos 

objetos tais como: contrastes, proximidade e continuidade.  Através de contrastes, se 

destacam objetos e, através da continuidade, se faz a integração.  A forma como o projetista 

contextualiza as cores de seu projeto é que torna a sua incorporação importante nas aulas.  

Na construção de seu aprendizado, o aluno pode entender a importância do componente cor 

e de como ele pode valorizar, destacar ou redimensionar as formas. 

Entender a percepção humana da cor passa, obrigatoriamente, pela compreensão do 

simbólico, o  que faz com que a cor seja mais do que um mecanismo fisiológico e um 

fenômeno físico.  As cores funcionam como ícones relacionados às experiências 

psicológicas, culturais e sociais.  Na arquitetura elas se transformam em referências de um 

lugar ligadas a experiência do projetista, refletindo, no processo de seu uso, os desejos do 

usuário do projeto e o entorno, onde o projeto será construído.  No estudo do simbolismo 

das cores, a origem de sua compreensão se coloca como fator importante para se entender 

os aspectos culturais e psicológicos, que culminam na abordagem do assunto nos dias 

atuais.  Como início, coloca-se as conotações divinas que surgem na construção simbólica 

da cor.   Desde a antiguidade,  seja no Oriente ou no Ocidente, as cores são colocadas como 

símbolos divinos e aparecem em três línguas distintas20. 

                                                 
20PORTAL, 2005.   
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A divina, que revela a existência de Deus e, simbolicamente, é uma língua entendida por 

muitos povos.  Como exemplo, o arco-íris que simboliza a aliança de Deus com a Terra21, 

encontra em Íris, na mitologia egípcia,  a mensageira dos deuses e que possuía em seu 

cinturão o arco-íris.  A Língua Sagrada dos santuários, representada na arquitetura e nas 

artes e, também, na indumentária, coloca a origem de diferentes povos registrada nos 

edifícios.  A Língua Profana, que representa a materialização dos símbolos, comunica 

diretamente aos homens o que pode não estar claro, regulando a vida comum, colocando no 

simbolismo da cor idéias religiosas, políticas e administrativas que representam a formação 

dos povos em diferentes épocas. Na Europa, as três línguas da cor se colocam como 

representantes das três classes: a Divina do Clero, a Sagrada da nobreza e a Profana do 

povo.  O estudo dos aspectos religiosos e culturais da simbologia das cores é, de fato, 

importante, pois as coloca nas origens culturais de formação dos povos, demonstrando 

como o entendimento da cor  influencia a sua escolha na construção dos lugares,  colocando 

o conhecimento de suas origens em nossa cultura atual. Uma dessas origens, o misticismo 

árabe da Península Ibérica, que contribuiu para o que ainda hoje simboliza as cores, foi 

transformado em princípios e dicionário como, por exemplo, o azul que representa a 

fidelidade, o amarelo o ciúme, o vermelho a crueldade, o branco a inocência, o preto a 

tristeza e o verde a esperança.  Esta linguagem das cores também possui uma regra de 

oposição em seus significados, por exemplo, o vermelho significa ao mesmo tempo amor, 

egoísmo e ódio. 

Em suas aulas de cor na Bauhaus, Kandinsky sempre teve uma preocupação extrema com o 

signif icado da cor e da forma na conceituação da abstração pictórica.  O seu 

posicionamento ideológico permitiu a fluência de seu pensamento sem o condicionamento 

da academia, mas com conhecimento de causa suficiente para afirmar as suas convicções.  

A signif icação dada às cores tem uma ressonância interior que provoca no ser humano uma 

admiração de reconhecimento.  É como se ele tivesse vivido a concepção do objeto ou do 

lugar.  “Quanto mais cultivado é o espírito sobre o qual ela se exerce,  mais profunda é a 

emoção que essa ação elementar provoca na alma” 22 esta ação da cor inicia, então, uma 

                                                 
21Encontramos no Gênesis uma passagem onde Deus afirma isto a Noé. 
22KANDINSKY, 1996: 66. 
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reação psíquica, que determina a identificação imediata do usuário com o lugar de vivência 

de emoção ou de um estado de bem-estar. 

Dos inúmeros significados dados às cores, o estudo relevante que é utilizado como base 

para diferentes experimentos foi feito por Goethe.  Este filósofo e escritor alemão estudou 

exaustivamente a cor, chegando a escrever uma doutrina, onde relata as diferentes 

abordagens na pesquisa da cor  e a sua polarização em emoções.  Encontramos, também, em 

Kandinsky um estudo bem próximo e que acrescenta em conhecimento àquele 

primeiramente abordado por Goethe.  O interessante é a afirmação de Goethe, em que ele 

expõe o verdadeiro entendimento da substância colorida nos lugares e nos objetos: a cor é a 

emoção da luz 23.  E, se tratando de sentimentos, a emoção é o início, e a significação da 

cor, vista em Goethe, ajuda a construir o seu entendimento.  É aqui que se encontra o nosso 

ponto de interesse em sua obra. 

Inicialmente, percebemos nos opostos matéria interessante de estudo, que instiga a 

investigação das emoções por eles provocadas.  Como ponto de partida, a teoria da 

polarização de Goethe é utilizada como sustentação para os estudos aqui realizados, 

inclusive na orientação de um experimento24, onde o ponto focal foi a reação emocional dos 

seres humano em relação às cores.  Na sua polarização, Goethe descreve um mundo, onde 

as cores possuem energias emocionais que se diferem na sua essência entre ativas e 

passivas.  Nesta abordagem, a dimensão da cor mais trabalhada é a tonalidade, aliada ao 

seu croma mais intenso.  Deste conceito, aprendemos as diferentes maneiras como as cores 

lidam entre si e de como agem sobre os seres humanos, visto, também, nos estudos de 

Kandinsky, Itten e Klee. 

No estudo de significação das  cores, que contribui para a construção da linguagem sagrada 

e profana, a arquitetura expressa a cultura de um lugar.  Esta observação é suficiente para 

destacar, no projeto de arquitetura e de design, a importância dos estudos cromáticos na 

definição volumétrica de um partido projetual.  Como início da construção de um repertório 

colorido, colocamos, aqui, o significado das cores para que, desta forma, a sua aplicação 

                                                 
23

GOETHE, 1993. 
24O experimento aqui sitado foi feito na FAU/UFRJ e Faculdade SENAI/CETIQT-RJ. 
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seja fundamentada pelo projetista no que diz respeito ao relacionamento do homem e do 

lugar.    

Amarelo 

O sol e o amarelo são símbolos da inteligência divina.  É a cor mais próxima da luz, com 

muita pulsação óptica, fazendo com que as superfícies, tingidas por ela, expandam-se.  “O 

importante aqui, é o sentido luz temporal da cor; de outra maneira seria ainda uma 

representação da luz”25.  Proporciona calor e é alegre, formando uma sensação agradável.   

Ela atrai o olhar imediatamente, sendo utilizada para chamar a atenção e comunicar alguma 

idéia.  Ela também significa o brilho que reluz do dourado e do indivíduo, representando a 

sua inteligência.  É, também, representante do ouro da sabedoria divina, a luz revelada.  

Assim como no cristianismo, também na China, simboliza a fé. 

Para os árabes que influenciaram diretamente a cultura Ibérica, o amarelo tem dois sentidos 

opostos.  O primeiro, dourado, signif ica a sabedoria, o segundo, pálido, significa o engano e 

a traição.  Kandinsky fala que ela é a cor da terra e dos sons estridentes.  Em sua forma 

primordial é obtusa e angulosa.  Com intensidade forte, ela é o símbolo da energia e da 

atividade mental e f ísica, aproximando-se, sempre, do observador. “Considerando 

diretamente (numa forma geométrica qualquer), o amarelo atormenta o homem, espicaça-o 

e excita-o, impõe-se a ele como uma coerção, importuna-o com uma espécie de insolência 

insuportável” 26.  Goethe 27 menciona a alegria que essa cor  contém e a força que ela 

representa em termos de energia emocional.  Quando colocada em ambientes com croma 

mais puro e luminosidade maior, ela contribui para a atividade das pessoas.  

                                                 
25OITICICA in BRETT, 1997. 
26KANDINSKY, 1996: 91. 
27GOETHE, 1993. 
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Fig. 45: Ruas do Porto, Portugal.  Acervo pessoal. Fig. 46: Ruas de Lisboa, Portugal.  Acervo pessoal. 

Vermelho 

O mais puro vermelho pode ser facilmente ativo ou passivo, devido ao seu estado central 

entre o amarelo e o azul28.  Segundo Goethe29, as emoções que esta cor transmite, são ao 

mesmo tempo, de gravidade e dignidade,  graça e atração, assim como amor, força e 

atividade, irradiando calor.  Sem dúvida, é uma cor estimulante e provocativa, que domina 

todas as cores que fazem par com ela.  Ele tem a representatividade do espírito guerreiro, 

ligado ao planeta M arte30. 

A sua origem s imbólica está na representação do amor divino e na santificação 

representada pelo Espírito Santo.  Na Grécia, as igrejas católicas Ortodoxas com tetos 

vermelhos, são dedicadas ao Espírito Santo, o regenerador31.  Em sua oposição de 

signif icado, ao vermelho na Idade M édia, é atribuído um sentido infernal, representado em 

muitas pinturas.  Como ponto máximo da atividade o vermelho é pulsante.  Possui 

movimento forte e excêntrico, que aproxima do observador todo o objeto impregnado por 

esta cor.  Esta característica atrai o olhar com curiosidade, pois emana um poder tenso, 

energeticamente falando,  e o  signif icado estruturado no cérebro, denota tal poder, seja pela 

força física, seja pela força da sedução. 

                                                 
28No círculo de Goethe o vermelho separa o lado ativo representado pelo amarelo, do lado passivo 
representado pelo azul. 
29GOETHE, 1993. 
30ITTEN, 1985. 
31LENCLOS, LENCLOS,  2004. 
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Fig. 47: Suzzy Sams, COUNTRY CHURCH. 
06/07/2001.  Perto de Ano Mera,  Mykonos.  Fonte: 
http://toto.lib.unca.edu/exhibits/blowers/3views/3view
s_sams.htm 

Fig. 48: A flagelação de Cristo, de Jaime Huguet.  
Museu do Louvre, Paris, século XV.  Fonte: 
http://www.historiadaarte.com.br/artegotica.html 

Laranja 

Mistura do amarelo ( luz) com o vermelho (calor), esta cor possui espírito inquieto e jovial.  

Ao mesmo tempo ela é vívida, energética, social e extrovertida.  Tem irradiação intensa e 

solar, tingindo a aurora, o  que faz com que ela seja calorosa e, ao mesmo tempo, ativa.  É a 

cor naturalmente associada ao fogo, possuindo, sempre, uma conotação positiva.  Seu 

simbolismo, na origem, está ligado à revelação do amor divino e do casamento 

indissolúvel.  A cor laranja é fonte de energia contagiante.  Esta cor está ligada à atividade 

infantil, onde a energia é contínua,  revigorante e alegre,  sempre incansável.  Ela adota 

características das duas cores de sua mistura (amarelo e vermelho) em maior ou menor 

quantidade, dependendo da participação que cada uma tem na sua composição: mais 

pulsante se for um vermelho alaranjado; mais luminoso e radiante se for um amarelo 

avermelhado.  Os diferentes resultados de misturas entre amarelo e vermelho provocam 

uma riqueza de tonalidades. 
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Fig. 49: Ruas de Estocolmo, Suécia. 
Acervo pessoal. 

Fig. 50: Legorreta + Legorreta 
Edifícios públicos, Cidade do México.  Fonte: 
www.arcoweb.com.br 

Azul 

É uma cor escura e sempre fria, mas com grande efeito relaxante nos ambientes.  Misturada 

ao preto e às sombras melancólicas ela se torna fria.  Quando aplicada em ambientes, 

provoca uma sensação de expansão do lugar.  Esta cor, em composição com cores ativas 

(amarelo e laranja), provoca uma sensação agradável.  O azul tem características fortes de 

passividade, quietude, calma, segurança,  paz e contemplação.   Proporciona conforto para 

ambientes mais tranqüilos, incentivando o indivíduo a sua interiorização e reflexão.  É 

associada à visão32.  Em sua origem simbólica, representa a verdade e a criação divinas e,  

segundo os gregos, do fogo etéreo.  Na China, o azul é uma a cor atribuída aos mortos, 

simbolizando a almas.  Na Idade M édia, a Virgem era representada com um manto azul,  

trazendo em seu signif icado a morte de Cristo.  Na Grécia, as igrejas católicas Ortodoxas 

que têm o teto pintado de azul, são dedicadas a Nossa Senhora33. 

                                                 
32 Resultado de experimento feito com 97 alunos, descrito nesta pesquisa no capítulo sobre os experimentos. 
33LENCLOS, LENCLOS, 2004. 
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Fig. 51: Vista geral da cidade de Santorini, Grécia.  Fonte: 

www.summitglobal.com/.../Greece_temple.htm 

Fig. 52: Meister der Bibel des Patrice Leon.  

Fonte: http://pt.wikipedia.org 

“O azul é a cor tipicamente celeste” 34 e, por isso mesmo, o oposto da atividade do amarelo 

terrestre.  É desta característica que surge o conceito das cores passivas (azul e violeta) 35, 

elas são sensíveis ao não-movimento ou provocadoras do movimento concêntrico, que leva 

para o interior do ser humano.  Goethe fala em uma energia de profundidade e afastamento.  

Os objetos impregnados com azul afastam-se do observador e o impelem à contemplação 

inerte.  Fria em sua essência, esta cor contrapõe-se ao calor do vermelho e dos tons laranjas, 

fazendo um contraste que Kandinsky e Itten consideram de importância interior e com 

grande significação: o quente com o frio.  Esta percepção ganha um significado no ser 

humano, que forma os parâmetros da tranqüilidade.  Quando o projetista envolve o projeto 

com o azul, ele intenciona o movimento para a interiorização e o afastamento do estado 

terrestre.  O azul tem a infinitude do círculo 36, fechando em si mesmo este movimento.  As 

combinações desta natureza energética determinam, aos objetos por elas impregnados um 

caráter de afastamento, um estado quase espiritual. 

Verde 

É o resultado da mistura do amarelo com o azul.  Quando mais amarelada, torna-se 

inquieta, acidulada.  Quanto mais se aproxima da tonalidade azul, mais ela leva ao 

descanso.  Ela anula todas as características das primárias que a formaram, resultando em 

                                                 
34 KANDINSKY, 1996: 92. 
35 GOETHE, 1993. 
36 KANDINSKY, 1996. 
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um equilíbrio entre o ativo e o passivo, signif icando um repouso refrescante, ligado à vida e 

à abundância.   É a cor da esperança e da natureza e,  portanto, da fertilidade.  Na origem de 

sua simbologia, é a cor atribuída à água e também da regeneração e do renascimento na 

primavera.  Para os árabes, o verde simboliza a iniciação ao conhecimento divino,  a alegria 

e a juventude. 

O verde, cuja composição tonal é a mistura37, por igual, entre o amarelo e o azul, dá a esta 

tonalidade um equilíbrio energético entre os dois lados: o ativo (amarelo) e o passivo (azul) 
38.  Esta estrutura torna o verde uma cor revigorante e equilibrada, contribuindo para o 

estado humano do repouso reparador, sem tensões de energia ou grandes contrastes.   

 

 

Fig. 53: A pele vegetal verde transfo rma a o local.  

Enrique Browne Arquitectos. 

Edifício administrativo, Concepción, Chile.  Fonte: 

www.arcoweb.com.br 

 

Violeta 

Mistura por igual do vermelho com o azul, esta cor se desprende dos significados de suas 

duas cores de origem, reunindo, em sua simbologia, a união da verdade, da sabedoria e do 

amor.  Símbolo da união divina com o homem, ela é mística e espiritual em sua essência, 

sendo escolhida como cor do clérigo.  Esta cor apresenta equilíbrio e, por isso mesmo, é 

                                                 
37 Aqui a mistura se refere aos pigmentos utilizados na pintura. 
38 GOETHE, 1993. 
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Fig. 54: Una Arquitetos 
Residência, Curitiba.  Fonte: www.arcoweb.com.br 

associada à nobreza e dignidade.  Em algumas ilustrações da Idade M édia, o violeta é 

utilizado como cor fúnebre. 

Preto 

A cor da absorção total da luz, do nada,  daquele que não é.  Simbolicamente, ela representa 

a ausência e anula os efeitos do entorno, acentuando a essência da forma.  Na heráldica, o 

preto significa as tradições.  Sobre esta cor  todas as outras se destacam, acentuando suas 

características.  Em combinação com o branco, desperta a dualidade inerente ao ser 

humano, que o leva ao crescimento.  Ela também representa o poder, a elegância, a riqueza 

e a dignidade.   Na China o preto simboliza o inverno e entre os ocidentais, tendo esta 

origem na antiga Atenas, simboliza a aflição e os gregos a consideravam a cor do luto. 

Branco 

A cor da reflexão da luz, da pureza, do limpo e 

da verdade absoluta.  É a síntese das cores,  

aparece na natureza quando a água cristaliza.  O  

branco aplicado em ambientes, provoca 

emoções resultantes de uma falta de atividade.   

Ele acentua a passividade e reduz a forte 

luminosidade de outras cores combinadas.  

Ela é celestial, inocente e pura.  Símbolo da 

regeneração da alma, foi ordenada por 

Pitágoras, veste de seus discípulos como bom presságio da imortalidade39. 

Na significação das cores, detectamos pontos de intercessão, que permitem traçar uma 

característica emocional relacionando-as.  As cores provocam no cérebro significados que 

vêm carregados de alegria e energia.  Desta forma, podemos utilizar este conhecimento, 

transformando o meio em que o homem está inserido, proporcionando imagens mentais 

construídas a partir da percepção do ambiente, que contribuam para o bem estar do 

indivíduo e que, de alguma forma, integre-o às características humanas ali impregnadas.   

Esta integração, feita através da cor que surge na forma delineada, permite o enraizamento 

                                                 
39PORTAL, 2005.   
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emocional do sujeito/usuário com o lugar.  O fator energético pertencente a cada cor 

contida no ambiente, poderá definir uma integração harmônica, não no sentido de 

apaziguamento, mas na expectativa de reconhecimento de cada indivíduo com as 

características de um lugar. 

Os significados que surgem a partir das cores, definem a forma do mundo construído.  Esta 

afirmação, contudo, não encerra, em si, a verdade sobre a simbologia resultante da 

emanação das cores, ela insita a pesquisa sobre a construção de diferentes significados, que 

variam conforme diferentes fatores sócio-culturais, f isiológicos e psicológicos do 

indivíduo.  Cabe aqui o questionamento sobre que ponto de vista devemos entender as 

cores.  Aqui, veremos o uso da cor imaginada na representação de sua criação.  Nesta 

pesquisa, nos deteremos, também, na influência que a cor possui sobre os sentidos 

humanos. 

Repertórios coloridos 

O volume tridimensional (o  objeto, o projeto) pode ser definido através de uma interação 

com o ambiente (fundo e contexto onde o projeto está inserido).  Nesta troca, as cores 

influenciam as formas e vice-versa, assim como a luz, que incide sobre eles, seja de fonte 

natural ou artificial, influencia o entendimento sobre as cores e a volumetria das 

edificações.  Este sistema dinâmico está ligado ao observador, que percebe, sob diferentes 

ângulos, as flutuações entre as tonalidades, cromas e luminosidades das diferentes cores.  

Ao observarmos as cores, utilizando como base a interação entre elas, percebemos que suas 

características de construção (tonalidade, croma e luminosidade) influenciam o 

entendimento do lugar.  Como exemplo, podemos dizer que uma cor, ativa, quente e com 

croma alto, atrai o  olhar  do observador para seu volume cromático (forma e cor) 

designando um signif icado próprio para esta composição. 

Nos experimentos visuais com modelos tridimensionais, onde o volume cromático é 

manipulado pelo observador, fica mais fácil o entendimento de uma, duas ou mais cores em 

um mesmo ambiente e de que maneira elas podem modificar a percepção do lugar pelo 

observador.  Essas experiências tridimensionais permitem ao observador entender as 

questões relacionadas a projetos de arquitetura, como a influência das diferentes áreas na 

percepção ambiental da cor, ou mesmo, os efeitos de contração e expansão que uma cor dá 
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a determinadas áreas.  Até mesmo mudanças sutis nos aspectos de luminosidade e 

tonalidade podem ser percebidas.   Estas bases permitem a definição das zonas de cor nos 

projetos de arquitetura e a formação de um repertório colorido. 

A definição das cores de um projeto pode estar ligada ao entorno através do estudo do 

lugar.  Muitas metodologias foram e são desenvolvidas em todo o mundo para a formação 

destes repertórios coloridos e suas aplicações em projetos de arquitetura e design.  Como as 

de Lenclos40 e seu levantamento cromático pelo mundo, traçando uma geografia da cor e do 

Scandinavian Colour Institute41, bem como os estudos de Smedal 42, feitos ao longo de sua 

experiência em projetos cromáticos na Noruega, Suécia e em grande parte da Europa.  Em 

curso feito com Smedal em junho de 2006 na Suécia, foram estudadas a metodologia e os 

resultados alcançados em seu  projeto cromático para a vila mineira de Longyarbyen na 

Noruega.  Nesta ocasião, ela mostrou como está a vila que cresceu (pois estava fadada ao 

desaparecimento com o fechamento da mina)  e se firmou com a instalação da universidade 

para estudos biológicos e climáticos e, também, é atração turísitica na Noruega, devido ao 

colorido de suas construções, contrastando com a neve e a natureza local, valorizadas pelo 

sol da meia noite. 

 

Fig. 55: Longyearbyen, Noruega 

Durante 10 anos novas casas foram construidas e 

as antigas renovadas, pintadas a partir do p rojeto 

cromático de Smedal, criando uma harmonia com 

o entorno de Longyearbyen, Noruega. 

Fonte: www.ncscolour.com 

Em levantamentos cromáticos do entorno, Lenclos utiliza uma metodologia fundamentada 

na observação e no registro das cores do lugar.  Sua metodologia simples é utilizada por 

                                                 
40LENCLOS, LENCLOS,  2004. 
41ANTER, ©1966. 
42SMEDAL, 2001. 
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muitos pesquisadores e projetistas na Europa.  Ela consiste na construção da cor capturada 

a partir da observação do entorno e registrada através de lápis colorido ou aquarela em um 

caderno.  Após o registro in loco, o projetista retorna para seu estúdio e traduz as cores para 

o guache ou algum sistema de ordenação como o Pantone ou NCS – Natural Colour 

System43.  Neste processo, ele pode retornar muitas vezes para o lugar de estudo e 

enriquecer as suas observações.  Não só o desenho de observação é utilizado com, também, 

a coleta de material no lugar, contribui para a construção do repertório colorido: pedras, 

terra, plantas, paredes, etc e, ainda a utilização de leques de cores dos diferentes sistemas de 

ordenação, assim como espectrofotômetros portáteis.  

  

Fig. 56 e Fig. 57: Cadernos de observação de Jean-Philippe Lenclos 44 

Fonte: LENCLOS, Jean-Philippe, LENCLOS, Dominiques.  Colors of the World: A Geography of Color.  

London: Norton & Company Inc, 2004. 

                                                 
43 Sitemas de ordenação de cores utilizados em todo o mundo para p rojetos crom áticos e a fabri cação de 
cores. 
44LENCLOS, LENCLOS, 2004: 17. 
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Fig. 58: Equipe de Lenclos 

Medição das co res de um lugar, utilizando como instrumento de medição o leque de co res de um sistema de 

ordenação.45 

Fonte: LENCLOS, Jean-Philippe, LENCLOS, Dominiques.  Colors of the World: A Geography of Color.  

London: Norton & Company Inc, 2004. 

Outra forma de medição da cor no entorno é a de utilizar a referência de algum atlas de um 

sistema de ordenação e capturar a cor à distância. 

 
Fig. 59: Exercício realizado em aula 

Scandinavian Colour Institute, no centro de treinamento da Cruz Vermelha, Suécia em junho de 2006.  Nesta 

prática, foi utilizado como instrumento de medição, o atlas de cores do NCS – Natural Colour System. 46 

                                                 
45LENCLOS, LENCLOS, 2004: 16. 
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Como resultado do levantamento, o projetista pode obter uma gama de cores pré-existentes 

no local e utilizá-las em seu projeto, integrando-o ou destacando-o do entorno.  O estudo 

cromático torna o projeto parte de seu ambiente.  Lenclos nos mostra, em seu método, o 

resultado da coleta das cores de um lugar.  Como, por exemplo, no Pelourinho em 

Salvador, Bahia, ele utilizou o desenho de observação em cadernos e a coleta de amostras 

do lugar, medindo-as através de sistemas de ordenação para o registro das cores  existentes.  

Desta forma, além de registrar, ele catalogou e ajudou a preservar o estudo cromático do 

patrimônio para sua utilização em futuras conservações e aplicação em projetos 

arquitetônicos e de design, inspirados neste patrimônio histórico.  O seu registro em um 

sistema de ordenação garante a reprodução de tintas para futuros projetos. 

 
Fig. 60: Levantamento de cores do Pelourinho, Salvador, Bahia.  Registro e preservação do patrimônio 

histórico. 

Fonte: LENCLOS, Jean-Philippe, LENCLOS, Dominiques.  Colors of the World: A Geography of Color.  

London: Norton & Company Inc, 2004. 

Outro método que pode ser adotada para os projetos é o do Scandinavian Colour Institute, 

que define como origem para seus estudos a natureza local.  Neste processo, a distância do 

observador influencia o  resultado da pesquisa.  Quanto maior a distância, menor é o croma 

da cor e a tonalidade passa a adquirir uma importância menor, mudando com o 

distanciamento.  Isto dá um destaque, na observação à distância, ao contraste luminoso, por 
                                                                                                                                                     
46Foto do acervo pessoal. 
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isso é importante a definição do horário, do clima e do período do ano em que será feito o 

levantamento para a melhor utilização da luz natural, pois o espectro da luz natural varia 

conforme o clima e a incidência da luz solar.  A observação da cor no local também 

depende do observador e de seu ponto de observação.  É interessante que sejam feitas mais 

de uma observação do lugar com posicionamentos distintos do observador.  O 

aproveitamento destas informações para o projeto de uma edificação é utilizado como 

inspiração cromática,  sem a preocupação do registro como visto em Lenclos em relação ao 

Pelourinho na Bahia. 

Harmonias e contrastes 

A partir dos estudos de Itten e Munsell, sobre harmonias e contrastes de cores, percebemos 

que elas têm uma capacidade de mutação dependendo das interações que ocorrem entre 

duas ou mais áreas coloridas, mudando o significado que os usuários de um lugar podem 

dar a ele.  As zonas de cores são construídas segundo harmonias e contrastes trabalhadas no 

projeto cromático de um lugar.  Os aspectos de expansão, que as cores quentes possuem 

(vermelho,  amarelo,  laranja) são acentuados, quando justapostos a cores frias (azul, verde e 

violeta).  Esta discrepância pode ser testada de inúmeras maneiras nos estudos 

volumétricos.  Este contraste de cores quentes com frias, visto tanto em Itten e Munsell 

quanto em Kandisnky, é um dos mais vistosos.  Ele dá aos volumes tingidos de cores 

quentes uma proximidade maior em relação ao observador quando colocados próximos às 

superfícies tingidas com cores frias. 

Outro tipo de estudo relacionado à expansão e contração, que pode aumentar ou diminuir o 

lugar, está relacionado às diferenças de luminosidade entre as zonas de cor.  As cores mais 

escuras assumem um maior peso na composição em relação às mais claras.  Se colocadas 

em uma área menor, contrastando com outra maior e clara, atrai mais o olhar para este 

ponto da composição.  Itten47 fala de um contraste entre o claro e o escuro que forma uma 

oposição expressiva, acentuando os diferentes volumes de uma composição.  Como 

exemplo, podemos citar o projeto de Zaha Hadid para o museu de arte contemporânea em 

Cicinnati/EUA de 2003.  Nele, percebemos como a área escura flutua e desperta a 

                                                 
47 ITTEN, 1985. 
 



 

 138 

A Cor Incorporada ao ensino de projeto – Cap.5: Uma palavra sobre cor 

curiosidade dos usuários, provocando um grande impacto no entorno.  Nos modelos de 

estudos volumétricos, esta abordagem pode ser testada previamente pelo projetista.  Se 

colocarmos, comparativamente, as áreas de claro e escuro em sentidos inversos, 

perceberemos uma expansão menor da f igura escura em comparação com a clara.  Isto 

acontece por causa da inversão de cores da figura e do fundo. 

  

Fig. 61: Zaha Hadid Architects 

Museu de Arte Contemporânea, Cincinnati, 2003. 

OJEDA, Oscar Riera (Ed.).  Colors: architecture in 

detail.  Masschusetts: Rockport, 2004, p.49. 

Fig. 62: Peter Marina + Assoc Architects 

Loja Chanel, Paris, 2003. Oscar Riera (Ed.).  Colors: 

architecture in detail.  Masschusetts: Rockport, 2004, 

p.47. 

Ao aliarmos as cores nas experiências tridimensionais, atraímos o olhar do usuário de 

diferentes formas.  Isto ocorre devido ao destaque que as superfícies que compõem um 

lugar ganham devido aos contrastes, tanto de quente e frio, tanto de claro e escuro. Outro 

exemplo é a loja Chanel em Paris, cujo mobiliário para mostrar os objetos (displays), 

contrastam com maior luminosidade em relação ao entorno, atraindo o olhar do usuário 

para os objetos ali expostos. 

Outro tipo de diferença entre zonas de cor, que é bastante utilizada par dar dramaticidade 

aos volumes, é o de cores complementares.  Segundo Itten48, consideramos cores 

complementares aquelas que,  quando misturadas em partes iguais, dão o cinza.  Segundo 

Albers49 e M unsell, são as cores opostas em um círculo cromático.  Como exemplos de 

                                                 
48 ITTEN, 1985. 
49ALBERS, 1976. 
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cores complementares, podemos citar os pares amarelo e violeta; laranja e azul; vermelho e 

verde.  

 

Fig. 63: Círculo cromático de Itten 
Fonte: www.bauhaus.de 
 

Munsell sugere, em uma harmonia com três cores, chamada de tríade, onde uma delas seja 

oposta as outras duas, separadas com o intervalo de uma cor.   Por exemplo: violeta com 

amarelo e laranja.  Na interação das cores, em diferentes zonas, uma influencia a outra.   

 

Fig. 64: Estocolmo, Suécia, 2006 

O croma acentuado dos toldos e do topo do edifício chama a 

atenção do olhar do transeunte.   

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Fig. 65: Um exemplo de cores análogas.   

Eiji Ueda, Edifício cultural e educacional, São Paulo.   

Fonte: www.arcoweb.com.br 
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No caso de uma cor com croma alto, é gerado um resíduo óptico (imagem posterior), que 

interfere na percepção de outra superfície tingida que está próxima50.  Este resíduo tem o 

mesmo princípio das cores complementares.  O projetista, quando sabe deste fenômeno, 

pode explorá-lo em benefício  do projeto.  Na definição das zonas de cor  entre as diferentes 

superfícies que compõem o estudo volumétrico, existe uma qualidade definida por Munsell, 

que influencia a colocação dos volumes o croma.   

Esta qualidade, quando trabalhada em contraste, onde uma superfície tem mais croma e 

outra menos, a que chama a atenção do usuário é a que tem maior croma.  Elas dão um 

caráter acentuado, que determina um maior peso desta superfície em relação às outras, 

destacando-a. Utilizando harmonias com mais de duas cores, fica fácil fazer combinações, 

onde a tonalidade seja a mesma, mudando, apenas, a luminosidade entre elas.  Por exemplo: 

azul claro, azul médio e azul escuro, formando uma nuance ou degradê em uma harmonia 

monocromática.  As superfícies de um lugar,  que formam combinações sem grandes 

sobressaltos nas características de luminosidade e croma e com tonalidades vizinhas em um 

círculo cromático, são consideradas, por M unsell51, como equilibradas e fazem parte de 

uma composição de cores análogas.  Além das características de tonalidades próximas, as 

cores podem ser equilibradas pelos tamanhos das diferentes superfícies de um lugar que 

deverão estar relacionadas com peso de sua cor.  Para se calcular o peso de uma cor 

devemos seguir  a seguinte fórmula: P = C x L (croma x luminosidade)52.  Estes valores são 

medidos pelo Sistema M unsell ou qualquer outro sistema de ordenação de cores, que 

coloque estes valores em termos numéricos. 

Os exemplos de composições de cores aqui colocadas não devem ser utilizados pelo 

projetista como regras de combinações cromáticas.  Eles são critérios que podem, ou não, 

ser utilizados.  As escolhas das harmonias mudarão conforme os objetivos do projeto. 

 
                                                 
50 Itten se refere a isso como um contraste simultâneo, onde a imagem posterior gerada é a complement ar da 
superfície tingida. 
51 BIRREN, 1969. 
52 Idem, 1969. 
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O estudo do zoneamento de cores contempla não apenas o efeito que cada superfície 

colorida tem sobre a outra, mas, principalmente, como elas impactam o usuário de um 

ambiente e como elas se expressam.  Muitos teóricos que estudam a influência que as cores 

exercem sobre o ser  humano, como Itten, Goethe, Birren e M ahnke, definem alguns 

signif icados que compõem a análise perceptual de ambientes, levando a um entendimento 

comum entre os seus usuários.  Deixamos claro que estes significados podem variar 

segundo a cultura53 de diferentes regiões e paises54 e apropria construção da cor.  O azul 

mais esverdeado tem mais força de brilho do que o azul puro. 

 

Fig. 66: Aflalo & Gasperini Arquitetos.  Escola 

maternal, São Paulo.   

O caminho azul chama atenção quando 

contrastado com o marrom das ligações entre 

salas de aula. Fonte: www.arcoweb.com.br 

 

A linguagem das cores que hoje reconhecemos é uma evolução, onde signif icados 

desaparecem dando lugar a outros, porém a lógica permanece ligando as cores à formação 

cultural dos povos, como uma língua universal, onde alguns princípios se repetem 

independente da localização geográfica.  É importante para o projetista saber que este 

conhecimento, quando colocado nos projetos, impacta diretamente sobre as 

pessoas/usuários do lugar projetado. Mahnke fala em seus estudos de uma pirâmide de 

efeitos, onde a percepção da cor passa por diferentes níveis de complexidade.  Dependendo 

do nível que está sendo enfatizado, o projetista pode atingir um grupo de usuários, seja uma 

família ou um indivíduo.  

                                                 
53 Mahnke fala nos aspectos sócio-culturais in fluenciando na relação homem-cor. 
54 Para ilustrar estas di ferenças, na Índia o branco signi fica luto e pes ar e no  ocidente seu signi ficado muda 
para paz e pureza. 
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Estas simbologias e associações adquirem uma posição importante, quando centramos o ser 

humano nas necessidades primordiais do projeto.  Um exemplo para ilustrar é, o de que o 

projetista ao colocar uma cor laranja, ele reforçará o sentido caloroso e positivo de um 

ambiente, incentivando o convívio das pessoas que o usufruem.  Da mesma, o elemento de 

cor laranja, funcionará como um acento luminoso no estudo volumétrico.  Estes efeitos 

mostram que o projetista precisa dosar as cores  de uma composição, conforme o efeito que 

se deseja do lugar para o seu usuário. 

Uma vez conhecida a simbologia das cores, a sua construção física e os efeitos ópticos que 

elas provocam em suas interações, o projetista pode explorar o estudo volumétrico de seu 

projeto com uma melhor acuidade, sem determinismos e regras, mas  aliando 

conhecimentos técnicos diferentes para alcançar os objetivos de um projeto, onde o usuário 

passa a ter um papel importante na definição de um projeto cromático a ser aplicado ao 

arquitetônico.  Na elaboração do conceito e do partido a ser adotado, a cor definida de 

forma consciente em relação ao ser humano/usuário, é incorporada ao projeto, contribuindo 

para a identidade do lugar que será construído. 



 

 143 

A Cor Incorporada ao ensino de projeto – Cap.6: Uma metalinguagem para o projeto 

Uma metalinguagem para o projeto 

 

Não sou filósofo porque não penso a partir de conceitos. Penso a partir de 
imagens. M eu pensamento se nutre do sensual. Preciso ver. Imagens são 
brinquedos dos sentidos. Com imagens eu construo história”.   
Rubens Alves. 1 

O resgate da comunicação das idéias colocadas em um ambiente construído, aproxima a 

imaginação do projetista com os usuários de seu projeto e, neste diálogo a imagem é parte 

integrante da troca de idéias.  O objetivo deste capítulo é o desenvolvimento de uma 

metalinguagem projetual e, para isto, Schön 2 foi uma grande inspiração quando observou a 

rotina em uma sala de aula de projeto.  Partimos do pressuposto de que a sala de aula é o 

lugar onde o sujeito-aprendiz desenvolve esta relação e, por isso, cabe ao professor facilitar 

a comunicação e o desenvolvimento das idéias.  “Para que haja aprendizagem eficaz, 

segundo Vygotsky, é necessário o envolvimento ativo do aluno na elaboração de conceitos. 

Também não há como conceber a aprendizagem sem a orientação planejada e intencional 

do professor” 3. 

Esta metalinguagem, em um sentido plural, visa a desconstrução do receio de projetar, 

transformando a aula de projeto num lugar de edificação de idéias.  M as, neste sentido, o 

que vem a ser uma metalinguagem? Ela vai além da linguagem, por isso não precisa de 

conhecimento prévio.  Ela é auto-inteligível e é aqui utilizada para que as idéias possam ser 

incorporadas ao meio através da indução 4 do professor.  Acreditamos que o entendimento 

de uma metalinguagem, que transcende a linguagem, contribui para colocar as idéias o mais 

próximo possível de sua origem geradora, tornando-a comum a diferentes pessoas e com 

diferentes níveis de conhecimento.  O entendimento entre professor e aluno, em uma aula 

de projeto, se dá através da expressão por meio de desenhos, textos, modelos e da própria 

fala.  Ele flui melhor quando, didaticamente, o professor utiliza uma pedagogia 

interacionista.  Nela a construção do conhecimento é feita de maneira ativa e, neste 

processo, o gestual também participa como comunicação subliminar, nas entrelinhas do 

                                                 
1 ALVES, 1999. 
2SCHÖN, 2000. 
3 DELGADO, 2003: 70. 
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texto não falado.  Na fundamentação desta expressão autêntica, onde o aluno comunica ao 

professor os seus conhecimentos prévios e aqueles que está aprendendo, encontramos no 

germe criador da arte, uma reação ao imposto como regra infalível para a criação do 

projeto.  Fugindo desta necessidade que faz, tanto o professor quanto os alunos, cairem nas 

armadilhas do “fazer certo”, sem a reflexão necessária à continuidade do fazer.  É neste 

pensar fazendo que encontramos, na arte, o que mais fortemente nos atrai à incorporação da 

cor no ensino de projeto.  Levando em consideração que ela está intimamente ligada à sua 

origem onírica na mente do criador, é esta imagem pictórica que queremos trazer para a 

representação do projeto, de agora em diante trabalhada como a incorporação das idéias  ao 

projeto através de diferentes formas de expressão, que compõem uma metalinguagem, seja 

através de fotografia, modelos e/ou desenhos.  Estes elementos da expressão do aluno 

possuem qualidades que revelam a necessidade do uso da cor na representação, assim como 

ela existe na imaginação do aluno.  A imaginação criadora, aliada ao conhecimento técnico 

e às vivências do aluno, contribui para a sua criação, desenvolvendo as várias inteligências 

do indivíduo e do grupo ao qual ele pertence.  “A inteligência seria sempre a capacidade de 

resolver um problema com o auxílio da memória e da imaginação – que nada mais do que 

são do que os ingredientes fundamentais da criatividade.” 5  E este não é um domínio 

apenas de artistas. 

A proposta de buscar, no pensamento artístico, parâmetros para o projeto e o seu ensino, 

não signif ica a definição de uma nova técnica.  O objetivo é colocar o agir humano no ato 

projetual em sala de aula, sem estar condicionado pelo racionalismo, proporcionando ao 

aluno a oportunidade de permear o projeto com o pensamento artístico, tendo a cor como 

participante do processo.  As relações inter-pessoais, que ocorrem em sala de aula, 

estabelecem uma comunicação com o meio e,  consequentemente, com o professor.  

Encontramos na arte “O signo da presença ativa do homem (e, insistimos, do homem 

histórico, civil)  na realidade” 6.   Para tanto, encontramos referência na pintura e, 

principalmente, nos mestres que escreviam sobre o que pensavam, o enriquecimento e o 

                                                                                                                                                     
4 Indução ao aluno, a formar uma idéia relativa ao assunto, utilizando os conhecimentos adquiridos por ele, 
com o que está sendo colocado em sala de aula. 
5 YÁZIGI, Eduardo, 2005: 24 
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entendimento teórico para a construção do saber didático relacionado ao ensino de projeto.  

A didática que utiliza o saber artístico, permite a liberdade do aluno em se manifestar em 

relação ao humano que, às vezes, fica ausente de alguns projetos.  O saber do qual nos 

referimos, advém, neste enfoque,  da condição feita da experiência e vivência de cada aluno 

e permite que este rompa com paradigmas e encontre a sua criação independente.  Não 

basta ao professor ser um bom projetista.  Ele deve ser um incentivador do uso da 

experiência do aluno e, para a isso, a cor funciona como ponto de convergência, tanto das 

dificuldades a serem superadas, quanto do interesse sobre o assunto.  

A arte como método 

Tudo pode motivar a concepção: o ato ou a idéia.  O trabalho inicial da concepção em sala 

de aula pode ser encarado de forma fluida, sem regras que tolham. Esta informalidade 

aparente, não tem o objetivo da “ grande criação” 7, mas, sim, a revelação de valores que 

poderiam estar ocultos pela racionalidade de um projeto e pela necessidade do 

cumprimento do programa como premissa básica.  A arte como parâmetro para se trabalhar 

uma metodologia de concepção projetual é importante pela liberdade de idéias que ela 

provoca, onde o movimento e as emoções configuram formas e cores.  Ela também permite 

práticas projetuais lúdicas, como esclarece Luckesi8, “em síntese, sou muito tentado a dizer 

que o que caracteriza uma atividade lúdica é a ‘plenitude da experiência’ que ela propicia a 

quem a pratica” 9.  Ao motivar uma nova visão do entorno e dos objetos, ela permite 

diferentes abordagens e, conseqüentemente, novas descobertas no simples.  Desta forma, o 

professor pode evitar frustrações e desistências dos alunos, evitando uma insatisfação da 

turma em relação à idéia-conceito de um projeto.  Quando o professor desconhece o 

processo de aprendizagem, ele “contribui para o fracasso do aluno” 10.  Esta postura de 

permanecer no desconhecimento está na incapacidade do arquiteto-que-dá-aula, de entender 

                                                                                                                                                     
6 ARGAN, 2004: 145. 

7 Esta expressão representa a criação s em signifi cado ou p rocesso projetual.  Ela advém de uma caixa preta 
onde apenas o projetista tem domínio. 
8 Doutor em Educação, pro fessor do Departamento de Filosofia, da Faculdade de Filosofia e Ciências 
Humanas, UFBA, e professor do Programa de Pós-Graduação em Educação, FACED/UFBA 
9

 Desenvolvimento dos est ados de cons ciência e ludicidade.  Este texto foi publicado, anteriormente, nos 
Cadernos de Pesquisa, do Núcleo de FACED/UFBA, vol. 2, n.21, 1998, p. 9-25 
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o aluno como um indivíduo independente da sua experiência profissional e totalmente 

engajado na sua orientação para o desenvolvimento do seu projeto.  Desenvolvimento este 

autônomo e construtor de um profissional independente em suas idéias. 

Neste processo, os valores qualitativos dos alunos que compõem o coletivo na sala de aula, 

permanecem vivos e são traduzidos através do projeto de cada um.  O fato de o professor 

utilizar o pensamento artístico para se fazer compreender por diferentes pessoas e através 

de diferentes meios (desenhos, fotografia e modelos), também ajuda a incrementar o 

interesse do aluno pela disciplina.  O desenvolvimento desta metalinguagem pode levar, 

inclusive, a um progresso técnico, mesmo parecendo polêmico em um primeiro momento.  

Segundo Arthur M iller, “A criatividade na arte pode ser explorada como na ciência, porque 

artistas e cientistas usam muito as mesmas estratégias na descoberta de novas 

representações da natureza. Como os cientistas, os artistas resolvem problemas... A 

criatividade ocorre num ciclo de pensamento consciente, inconsciente, com iluminação 

(felizmente!) e verificação...” 11 É por isso que construímos, aqui, uma metalinguagem, no 

intuito de facilitar a comunicação intergrupo, sem limitar os diferentes níveis de 

desenvolvimento que possam existir em uma sala de aula.  Na observação do andamento do 

projeto, é que o professor determina o nível de desenvolvimento de seus alunos.  Isto 

permite que ele saiba o que o aluno já sabe,  de que forma aprendeu e o que deve ser 

acrescentado.  O professor pode suprir as falhas e rupturas, trazendo novas informações, 

como, por exemplo, a cor incorporada ao projeto e utilizando os diferentes conhecimentos 

de cada aluno em sala de aula. 

No uso de uma metalinguagem, as cores, na incorporação do que imaginamos, podem tanto 

agregar as idéias, quanto romper com a concepção original do projetista, quando acontece a 

falta de orientação, experimentação e conhecimento teórico sobre o assunto.  No 

aprendizado de projeto, o professor, geralmente coloca no programa da aula a necessidade 

de refletir, no projeto, os desejos e conteúdos de vida dos usuários e de seu mundo criado a 

partir de uma assimilação de estímulos.  A cor, como estímulo,  possui uma função de 

despertar sentidos, contribuindo para a construção do lugar projetado.  Este fato leva a uma 

                                                                                                                                                     
10 DELGADO, 2003: 73 

11 Arthur Miller in YÁZIGI, 2005. 
 



 

 147 

A Cor Incorporada ao ensino de projeto – Cap.6: Uma metalinguagem para o projeto 

transformação na criação, constante e ines gotável, pois está ligado à imaginação e ao 

conhecimento intrínseco existente em cada projetista.  É nas salas de aula de projeto, 

incentivado pelo professor, que o aluno catalisa seu conhecimento técnico com o intrínseco. 

É neste momento que ele começa a construir o seu conteúdo simbólico, trilhando o 

caminho de sua própria expressão, através de uma linguagem plural para construir o 

conceito de seu projeto. 

A vontade de comunicar as idéias do projeto, leva ao desenvolvimento de diferentes meios, 

que podem ser utilizados como expressão.  A função desta diversidade é tornar tangível o 

pensamento.  Neste sentido, a metalinguagem estabelece relações perceptivas entre as 

idéias dos alunos com os outros – incluindo o professor – em sala de aula.  Esta 

multiplicidade de linguagens é a base para se traduzir as idéias (intangíveis) para o mundo 

tangível (perceptível).  Ultrapassando fronteiras, esta metalinguagem torna a imagem 

mental perceptível aos outros, sendo, então, incorporada ao meio.  Ela permeia o diálogo 

com o aluno, tornando-se a forma mais adequada do professor agir, pedagogicamente, nas 

aulas práticas. Nesta postura, o aluno pode ter dificuldades de entender o propósito do 

processo projetual e o porquê das práticas experimentais.  O professor surge com a 

orientação, obedecendo à liberdade de escolha do aluno e contribuindo para o aprendizado 

através dos erros detectados nas práticas.  “O questionamento é uma técnica que deve ser 

empregada pelo professor durante a ação didática... o questionamento deve ser uma 

constante na prática do professor” 12. 

A proposta é que as práticas projetuais sejam enriquecidas com exercícios, que rompam 

com os fundamentos da representação, propondo uma incorporação das idéias ao mundo 

tangível e comum ao coletivo humano.  De agora em diante, utilizaremos o termo 

incorporação como diferenciação do que conhecemos como representação.  Esta nova 

terminologia permite um caráter dinâmico à linguagem projetual e está baseada nos estudos 

de Varela13 sobre a interação do homem e o seu meio.  Para tanto, sugerimos a aplicação de 

exercícios em sala de aula, que desenvolvam esta demonstração do simbólico, tanto do 

projetista, quanto dos usuários de seu projeto.  Neste aprendizado está incluído a cor como 

                                                 
12 DELGADO, 2003: 77 
13 VARELA, TOMPSON ROSCH, 2003. 
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um dos fundamentos de construção do lugar,  juntamente com a forma e os materiais.  Estes 

exercícios contribuem para a conceituação do projeto e, também, para que os alunos 

demonstrem suas idéias.  Os conhecimentos adquiridos com as práticas propostas pelo 

professor têm a intenção de transformar o conhecimento potencial do aluno em real14.   

Os processos de aprendizagem são dinâmicos. Isso significa dizer que um determinado 
conhecimento que pertença hoje ao nível do desenvolvimento potencial irá fazer parte, 
amanhã, do nível de desenvolvimento real, e essa dinamicidade não se completa para o 
indivíduo que estabelece relações sociais com seus pares, isto é, aprendizagem está em 
constante t ransformação 

15
 

O estudo sobre abordagens pedagógicas, que trabalham o conhecimento do aluno como 

uma construção, propõe o desenvolvimento de exercícios lúdicos para o desenvolvimento 

da inteligência pictórica aliada à espacial, ambas essenciais ao trabalho do arquiteto16.  

Estes procedimentos práticos, podem ser aplicados antes do desenho técnico, onde, através 

da prática, os alunos possam trabalhar o conceito do projeto.  Como direção, partimos do 

pressuposto de que a representação de um lugar ou objeto existe, quando entendemos a sua 

essência.  Esta essência que, com a fixidez de um momento específico ali representado de 

um lugar, significa, de forma o mais fiel possível, a manifestação das imagens mentais do 

projetista 17.  Ao se falar em manifestação, encontramos, na incorporação, um estado 

dinâmico, mais próximo da realidade construída na mente, que surge como elemento 

pertencente a vários momentos, o que implica em transformação e edif icação do lugar, 

conforme a interação do usuário.  “Nesta mera ‘práxis’ é fácil reconhecer a substituição da 

fixidez da representação por um impulso voluntarista” 18.  O todo – forma e cor – nasce na 

imaginação criadora (gerando imagens mentais) do sujeito, seja ele o projetista ou o usuário 

e, neste sentido, ambos tornam a arquitetura dinâmica,  transformando-a em lugares 

experienciados.  Desenhos, esboços e plantas baixas tendem a tornar-se um lugar que 

contém uma intenção de projeto, com suas zonas cromáticas 19, colocando possibilidades do 

                                                 
14 Para Vigotsky o conhecimento real é a capacidade que o aluno tem de realizar a tarefa sozinho.  O 
conhecimento potencial é aquele que o aluno desenvolve com a orientação de uma pessoa.  
15 DELGADO, 2003: 79. 

16 YÁZIGI, 2005: 67. 
17 DAMÁSIO, 2000. 
18 ARGAN, 2004: 138. 
19 Áreas no projeto delimitadas por uma cor predominante. 
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sensível para o usuário.  Forma-se um ambiente propício para o desenvolvimento do aluno, 

onde as suas habilidades e as suas dif iculdades afloram, permitindo ao professor dar 

assistência, mesmo sem estar próximo ao aluno.  Não devemos esquecer que o aluno está, 

sempre, aprendendo com o professor, com os exercícios, com outros colegas e situações 

limites, que colocam o desafio diante do seu conhecimento real. 

Os desafios para o aluno devem ser colocados, não apenas pelo programa do projeto, mas, 

também, com a interferência de propostas transformadoras.  Sabendo quais os diferentes 

níveis de conhecimento de seus alunos, o professor pode propor práticas onde a 

participação ativa do aluno o coloque em uma situação-desafio.  Vygostky chama esta 

situação-desafio de zona de desenvolvimento proximal (ZDP).  Este conceito, por ele 

desenvolvido, é uma forma de aumentar a eficiência do procedimento pedagógico.  No caso 

da prática projetual, o desejável é que o aluno tenha autonomia nas idéias e que, para isso, 

utilize o conhecimento real que possui, acrescentado àquele colocado pelo professor de 

projeto.  Para isso, exploramos as possibilidades apresentadas por exercícios, que 

coloquem, para o aluno, a postura artística criadora e a própria polêmica que isto provoca 

no meio acadêmico.  Por quê a arte, se estamos propondo um projeto de arquitetura?  O 

objetivo não é polemizar, mas encontrar, em outras disciplinas, fomento para a geração de 

idéias e, principalmente, a realização delas também na arquitetura. 

Como princípio na estruturação dos exercícios, encontramos na arte conceitual brasileira,  

mais precisamente em Helio Oiticica, um campo de possibilidade para fazer uma analogia 

com a arquitetura.  O viés escolhido em Oiticica foi determinado pelos seus experimentos 

de cor e lugar, quando o mesmo extrapola o quadro, e deixar fluir para tridimensionalidade, 

o seu pensamento artístico.  Não pretendemos, fazer nenhuma análise da obra de Oiticica e 

nem a sua biografia.  A intenção é, simplesmente através da observação de seu legado, 

encontrar parâmetros para exercícios nas aulas de projeto de arquitetura.  Inicialmente, o 

que nos chama a atenção são a relação que ele faz com a obra,  e o  sujeito que passa de 

observador para participador.  Neste ponto, a analogia com a sala de aula, pode ser feita, 

quando o professor coloca o aluno diante do desafio do projeto e este, em um primeiro 

momento, se intimida diante de tantas possibilidades. 
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Fig. 67: Tropicália, Penetráveis PN2 e PN3 1967, instalação 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro. 

Fonte: BRETT, Guy at all. Hélio Oiticica.  Antuérpia: Snoeck-

Ducaju & Zoon, Gand, 1997, p.121. 

 

 

Ao estudar os trabalhos de Oiticica, tais como os “Núcleos” e os “Penetráveis”, percebemos 

um pensamento arquitetônico que surge através de projetos.  A fluidez que a cor adquire em 

suas obras, traz o observador para dentro do objeto, transformando-o em participador.  O 

“percorrer” se sobrepõe ao “admirar” e o sujeito se incorpora às cores e às formas das 

obras.  Este é o princípio básico da analogia da arte com a arquitetura que aqui nos 

propomos.  Entendemos, através de Oiticica, que o trabalho do ambiente tem como 

resultado a integração do homem com o meio. Este conceito pode ser trabalhado em 

diferentes exercícios na aula de projeto.  Isso se dá através de lugares sensíveis, onde o 

tempo e o percorrer transformam o projeto.  Esta dinâmica, sendo trazida para dentro da 

sala de aula, proporciona ao aluno uma nova possibilidade de explorar o  seu processo 

projetual, trazendo o elemento humano para o seu fazer e levando o aluno a estruturar o 

partido projetual, através do conceito a ser desenvolvido nas práticas, sejam de desenho ou 

de maquetes.  Esta nova forma de lidar com as idéias e a sua incorporação, esbarra no 

momento quando ele percebe que, o pensar não está desassociado do intuir.  No campo 

experimental, o exercício baseado nestas idéias, transpõe para o projeto do aluno 

possibilidades de concepção, que poderiam ficar intactas na imaginação dele.  Este 

exercício de colocar em desenho e modelos, conceitos e idéias – sem a preocupação inicial 

de construir uma planta baixa – possibilita ao aluno um diálogo com ele mesmo. 

Como mencionado anteriormente na obra de Oiticica, tantos os “Núcleos”, quanto os 

“Penetráveis”, se mostram como referência de resultados a serem explorados pelo aluno em 

sua solução projetual.  Os “Penetráveis” são traçados para levar o sujeito a encontrar um 

sentido no lugar,  incentivando uma simbiose, onde, ao percorrer  o ambiente,  encontra-se 

um propósito de se estar lá.  Tanto nos desenhos, quanto nos modelos tridimensionais, 
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percebemos os interiores e exteriores se desenvolvendo como ação, onde cores e formas 

contribuem para esta composição.  Nestas obras, entendemos como podemos trabalhar a cor 

incorporada no projeto.  Ela funciona através dos materiais e das formas, delimitadas como 

estrutura situacional para o usuário do lugar.  Os “Penetráveis” podem ser utilizados como 

referência para maquetes conceituais, onde o aluno coloca no modelo as idéias em relação 

às cores e às formas, transformando o modelo tridimensional em uma intenção de projeto e 

não o projeto em si.  Esta intenção mostra os caminhos para a decisão do partido adotado 

para o projeto, tanto em formas, quanto nas cores. 

 
 

Fig. 68: A Invenção da Cor.   

Maquete para o Penetrável Magic Square 3.  New York  

City, 1977 

Fonte: BRETT, 1997, 193. 

 

 

Fig. 69: Desenho para o Plano do Éden 

Plano do Éden, The Éden Plan –  na exercise for the 

creleisure and cisrculations, para Whitechapel Gallery,  

1969. 

Fonte: BRETT, 1997, 131. 

 

A evolução destes modelos conceituais torna-se parte do projeto e princípio das formas e 

cores a serem utilizadas no partido projetual.  Os “Núcleos” de Oiticica, também, podem 

ser utilizados no desenvolvimento desses modelos. Neles, percebemos o mergulho do 

sujeito, que se integra à obra percorrendo todos os lugares e transformando-se em parte 

deles.  A análise dessas obras pode ser transformada em exercícios direcionados para as 

aulas de projeto, com o intuito de proporcionar ao aluno possibilidades de incorporar as 

idéias surgidas em sua imaginação do mundo tangível.   
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Fig. 70: Grande núcleo, 1960  

Instalação na exposição Brazil Projects Ps1, óleo sobre 

madeira, brita. Cortesia Projeto Hélio Oiticica, Rio de 

Janeiro. Foto Cláudio Oiticica.  

Fonte: BRETT, 1997, 60. 

 

 

Foram pensados alguns experimentos20, que serão base para os exercícios propostos por 

esta pesquisa.  O primeiro deles, diz respeito ao desenho e a barreira do papel em branco.  

Os desenhos de Oiticica inspiraram na estruturação do experimento, que construiu o 

exercício proposto.  A idéia de começar pelo desenho surgiu do primeiro esboço, naquele 

momento em que, num diálogo consigo mesmo, o projetista desenha sem rigidez.  Como 

primeira abordagem, o papel e a cor  dialogam com as idéias do aluno,  através de estímulos 

do ambiente de aula, quebrando qualquer preconceito de adorno em relação à cor e o lugar,  

mas sim, a conduzindo como estrutura, dando ritmo21 de trabalho para aluno. 

O diálogo desenhado 

A incorporação da cor no desenho tem uma influência fundamental no resultado que o 

aluno deseja mostrar.  No desenho, defini-se o partido do projeto e sua tipologia.  Nele, a 

cor funciona como símbolo emocional, trazendo todo o conhecimento intrínseco do aluno, 

em sintonia com o usuário e com o levantamento feito na visita ao lugar do projeto.  Este, 

também, é um processo que não deve surgir como um problema de linguagem.  Querendo 

dominar a técnica perfeita do uso do material de desenho, e do desenho em si, o aluno 

sucumbe ao uso da cor,  temendo a sua aplicação no projeto.  M esmo tendo o conhecimento 

teórico sobre o assunto, a prática no uso do material colorido ainda é difícil para o aluno 

quando pensa o projeto.  A dissociação da cor da volumetria do lugar dificulta, mais ainda, 

a sua compreensão.  Esta ruptura, que pode ocorrer nas aulas, encontra explicação no fato 

                                                 
20 Os experimentos estão no capítulo de Materiais e métodos, e são base para a el aboração dos exercícios 
propostos. 
21 Quanto mais o aluno exercita a colocação de suas idéias no tangível, mais fluidez ele terá na incorporação 
de sua imaginação criadora no projeto. 
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de que a cor, ainda, é encarada como elemento decorativo e considerada como segundo 

plano na ordem das necessidades a serem atendidas pelo programa do projeto. 

A metalinguagem reconhece a cor entrando na prática projetual de forma espontânea.  Ela 

surge com a simplicidade do saber intrínseco,  construindo, na imaginação,  a forma de tudo.  

Ela é entendida como o fazer, em forma de processo e, portanto, um método para projetar.  

Com ela, os sentidos humanos são vistos de maneira vertiginosa, onde a sua mistura é o 

grande diferencial.  Na imaginação, o homem cria o  seu próprio mundo, experimentando, 

através das diferentes sensações, uma realidade imaginada.  “A impressão de uma cor não é 

apenas um mecanismo da visão, mas também é uma sensação ou um sentimento que 

acontece simultaneamente com os  nossos pensamentos e o nosso mecanismo cognitivo” 22.  

A representação desta imaginação (no caso do desenho) é um desafio  que está sempre 

presente em sala de aula.  O que f ica evidenciado, na aula prática, é a expressão da idéia e o 

material utilizado, que devem contribuir para a fluidez do diálogo professor-aluno. 

Foi pensando neste diálogo que propomos uma série de exercícios originados nos 

experimentos desenvolvidos nesta pesquisa.  O objetivo principal é propor uma 

metalinguagem através dos resultados, facilitando o diálogo entre o aluno e o professor.  

Este princípio de linguagem não verbal,  que fala do que ele está projetando, motivou o uso 

de diferentes meios de expressão nos exercícios: desenhos, fotografias e modelos 

tridimensionais, mesclam-se para a construção do partido do projeto.  É importante que, ao 

longo deste processo prático, o uso do material colorido permita a fluência do pensamento, 

sempre acompanhado da crítica e da análise, mantendo a reflexão sobre o  que está sendo 

proposto em sala de aula.  Nas práticas, o professor, incentivando o uso da cor, está 

facilitando a sua compreensão sobre o todo idealizado pelo aluno, permitindo o 

enriquecimento da comunicação e do desenvolvimento das idéias.  Este mapeamento feito 

através dos exercícios aqui propostos, gera possibilidades que são criadas, também, pelas 

experiências anteriores dos alunos. 

A cor, em todas as práticas desenvolvidas, tem como objetivo colocá-la no surgimento do 

projeto, quebrando o paradigma de elemento decorativo.  Ela é aqui encarada como 

condutora do olhar  numa textura sutil, que revela as intenções do projetista, mostrando e 

                                                 
22 MAHNKE, 1996: 7. 
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desnudando desejos, receios e emoções.  Esta impressão colorida que imaginamos, é uma 

prática pouco usada na aula de projeto.  Pensando na dinâmica em sala de aula para a 

incorporação da cor no ensino de projeto, foi desenvolvida uma série de exercícios onde,  

em um crescendo de aprendizado, o aluno vai adquirindo mais segurança no uso da cor nos 

projetos.  Fica a critério de cada professor, dependendo do perfil de cada turma, colocar os 

exercícios na ordem que melhor lhe convier, pois eles não possuem, num momento 

específico, a definição engessada da colocação de cada um pois, tolheria a própria 

criatividade do professor.  Fica como sugestão a aplicação das práticas em um plano de aula 

proposto no capítulo 7. 

1. Exercício com desenho: 

Utilizando o mesmo princípio teórico e prático do experimento 3, descrito no capítulo sobre 

os materiais e métodos desta pesquisa.  Neste primeiro exercício, propomos a execução de 

um desenho, onde o aluno utilizará a polarização das cores de Goethe23 no momento da 

idealização do desenho.  A sugestão, para o professor, é que ele deve colocar,  para cada 

aluno, um dos conceitos de Goethe, para que seja traduzido através de um desenho colorido 

de um lugar proposto no exercício  dado 24.  Estes conceitos devem ser escolhidos pelo 

professor para cada aluno, entre as seguintes opções: aconchego, afastamento, compulsivo, 

moderado, fr io, quente,  calmante, estimulante.  A  definição destas palavras foi baseada nas 

pesquisas de Goethe e não possuem nenhum propósito de pesquisa semântica, apenas de 

utilização da cor para tradução de uma emoção. Esta possibilidade do aluno trabalhar a 

emoção do lugar surge como uma intenção primeira de projeto, quando ele coloca o 

signif icado da palavra escolhida pelo professor em um desenho colorido.  Sugere-se, a fim 

de se evitar bloqueios de desenho, que o aluno não trabalhe com lápis e borracha, mas, 

diretamente, com o material colorido.  Como finalização, o professor deve colocar para o 

grupo, os desenhos no formato de uma pequena exposição em sala de aula, incentivando 

uma enquete sobre que conceito pertence a qual desenho.  A cada conclusão do grupo, o 

professor revela a palavra-conceito trabalhada e discute o resultado, fazendo, 

simultaneamente, a avaliação.   Este tipo de exercício  traz, para a discussão em sala de aula, 

                                                 

23 GOETHE, 1993. 
24 O exercício pode ter di ferentes temas.  A p referência é para utilizar temáticas ligadas ao p rojeto de estudo 
da disciplina. 
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as intenções do aluno através de seu desenho (forma e cor)  e, também, res gata o 

conhecimento sobre cor, que adquiriu ao longo do curso e sua aplicação na proposta.   O 

professor de projeto, também pode, neste momento, colocar  a teoria da interação 25 das 

cores e pedir  um trabalho extraclasse, a fim de sedimentar o conhecimento desenvolvido 

em sala de aula.  Esta teoria, desenvolvida por Albers, traz para o aluno o descobrimento de 

muitas possibilidades de se trabalhar efeitos ópticos no projeto, transformando alguns 

aspectos volumétricos da proposta. 

2. Outro exercício proposto com desenho: 

O desenho, também, pode ser explorado através de impulsos gerados por desafios.   

Utilizando, como fundamentação teórica, as zonas de desenvolvimento proximal (ZDP) de 

Vygotsky, o professor de projeto pode “soltar” as amarras do aluno do papel branco, 

utilizando apenas o material colorido 26.  O exercício pensado tem como base um desafio 

qualquer (essência da ZDP).  A sugestão que propomos, até como integração inicial da 

turma, é pedir previamente, que cada aluno traga a foto de uma paisagem que seja 

prazerosa para ele.   Em sala de aula,  o professor pode criar duplas de diálogo,  onde eles 

troquem as fotos. 

A proposta/desafio que o professor deve lançar  é pedir, para cada aluno, através de recortes 

de revista, a colagem de imagens, que tracem o perfil comportamental do colega.  Neste 

painel de recortes ou colagem, devem constar gostos e desejos, tais como: lugares que 

freqüenta, comidas preferidas, carro desejado, viagens, objetos de desejo, etc. Após a 

confecção deste painel, o aluno deve retirar uma cartela de cores, onde exista uma 

hierarquia de predominância das cores nas imagens do painel.  Após a montagem desta 

cartela, o aluno deve desenhar o quarto dos sonhos do colega, já dispondo as cores em 

zonas (definição das áreas que serão destacadas ou integradas em um projeto).  

Dependendo do programa da disciplina,  o tema do desafio pode variar: quarto, loja,  

escritório, área de lazer, etc. Este é o início, da montagem da rede sócio-técnica em sala de 

aula, que poderá ser  bastante utilizada pelo professor nas orientações do projeto-tema de 

sua disciplina. 

                                                 
25 ALBERS, 1976. 
26 Este material pode ser o que o aluno tenha mais intimidade de uso. 
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Fig. 71: Colagem 

Exemplo de colagem desenvolvida por alunos do 

Curso de Pós-graduação em Design de Moda da 

faculdade SENAI/CETIQT em novembro de 2006. 

 
A idéia da colagem de perfil comportamental é colocar o  aluno diante do ser  humano e,  ao 

mesmo tempo, desafiá-lo a integrar  usuário e ambiente construído.  Através das imagens de 

revistas variadas27, a cor  surge despreocupadamente, integrada à forma.  Retirar a cartela 

desta montagem é importante para o aluno perceber como pode trabalhar a incorporação da 

cor através de hierarquias predominantes nas imagens e, também, desenvolver o conceito 

de zoneamento de cor.  O lugar a ser trabalhado pelo exercício  será, então, impregnado dos 

desejos de cada aluno, proporcionado um resultado variado por toda a turma. 

É importante que o professor faça um “fechamento” 28 do exercício novamente, através de 

uma pequena exposição na sala de aula,  evidenciando as diferenças, a aplicação das cores e 

as variadas soluções que surgirem, em virtude dos diferentes perfis ali expostos.  Em 

seguida, o professor pode pedir para os alunos separarem os trabalhos em grupos de 

semelhanças utilizando, para isso, as colagens de perfis comportamentais.  Este processo de 

separação exercitará,  nos alunos, a percepção em relação a grupos sociais e definição de 

parâmetros, que poderão ser utilizados em diferentes projetos que vislumbrem múltiplos 

usuários de perfis comportamentais diferentes. 

                                                 
27 O professor pode montar um acervo de revistas doadas pelos próprios alunos. 
28 Diálogo do professor com a turma onde ele analisa os resultados de um exercício. 
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Fig. 72 e Fig. 73 Exercício de maquete conceitual 

Colagem de perfil de comportamento feita para gerar uma maquete conceitual de uma loja de óculos, feita por 

aluna do curso de Cor Aplicada à Arquitetura da Faculdade SENAI/CETIQT em junho de 2006. 

Para fundamentação teórica dos perfis sociais deste exercício, encontramos em M ahnke29, o 

estudo sobre a cor na percepção ambiental.  Esta abordagem é necessária para dar suporte 

ao professor no desenvolvimento de sua aula e, também, passar para o aluno este novo 

conhecimento e seu impacto nos projetos de arquitetura.  Na pesquisa de Mahnke sobre a 

linguagem das cores, mais especificamente com sua pirâmide das cores, podemos entender 

como se dá a percepção humana nos ambientes. 

 

 
Fig. 74: Pirâmide de relação do ser humano com a cor. 

                                                 
29 MAHNKE, 1996. 

Relacionamento Pessoal  

Influência de tendências, moda e estilo 

Influência dos Modos e Costumes 

Simbolismo Consciente - Associações 

Inconsciente Coletivo 

Reações biológicas aos estímulos da Cor 
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Nesta pirâmide vemos, em seu percurso de subida, um estreitamento das emoções até o 

nível mais alto, onde se dá o relacionamento pessoal de cada sujeito com a cor.   Cada nível 

desta pirâmide tem um signif icado,  cujo conhecimento é importante para o projetista.  A 

cada patamar subido, melhor definimos o grupo de usuário(s) do projeto.  São eles:  

1. Reações biológicas aos estímulos da Cor - parte da radiação solar é a luz visível em 

cores. 

2. Inconsciente Coletivo - são as imagens primeiras, sem relação com o consciente e 

inconsciente pessoal.   

3. Simbolismo Consciente/associações - associamos conscientemente as impressões das 

cores com uma interpretação universal (vermelho/paixão).  

4. Influência dos M odos e Costumes - conscientemente associamos com experiências 

coletivas culturais (laranja/espiritualidade oriental).  

5. Influência de tendências, moda e estilo - mudanças sazonais de cores são importantes 

para marcar períodos de tempo particulares e quebrar a monotonia consumista.  

6. Relacionamento Pessoal - está ligado à forma como experimentamos a cor  e 

interligamos os níveis da Pirâmide.  

Em um projeto, onde predominam os desejos de, apenas, um indivíduo, o projetista deve se 

concentrar no nível mais alto da pirâmide, o de relacionamento pessoal com a cor.  O que 

não invalida os outros, pois cada indivíduo faz parte de um todo social.  Quando o projeto 

contempla um grupo de usuários, o projetista deve ficar atento a três níveis importantes da 

pirâmide: simbolismo consciente; associações, influência de modos e costumes; e 

influência de tendências, moda e estilo.  O aluno pode trabalhar orientado pelo professor, 

que não segregue nenhuma informação comportamental, por mais supérflua que possa 

parecer.  Nelas podem estar contidos conceitos definidores de um partido projetual. 

3. Exercício de aplicação da cor: 

O aluno pode ser mais exercitado na aplicação da cor, com exercícios de intervenção para 

que, desta forma, ele possa sentir como as interferências coloridas modificam a volumetria 

original e, também, a dimensão simbólica do lugar.  Como prática para o aluno, nas 

diferentes aplicações da cor em volumes construídos, o professor pode trabalhar com a 

interferência em fachadas,  através de reproduções gráficas.  Primeiramente, o professor faz 

uma seleção de imagens de coloridas, referentes às construções conhecidas ou não,  onde 
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seus alunos farão as interferências propostas, com lápis de cor.  Na proposta do exercício,  

estas interferências devem modificar a volumetria original da imagem.  O objetivo é 

desconstruir o volume, reconstruindo-o com um conceito diferente através da cor.  

Sugerimos que o professor faça uma análise de cada trabalho, comparando os diferentes 

resultados ressaltando, na teoria das cores, os diferentes efeitos de expansão e contração e 

de realce e disfarce das propostas cromáticas.  Utilizando os exemplos das intervenções de 

fachadas realizadas pelos alunos do curso de Cor Aplicada à Arquitetura da Faculdade 

SENAI/CETIQT , no Rio de Janeiro, em junho de 2006, sobre um projeto do arquiteto Joel 

Abrão em São Paulo (figura 75), foi proposto um exercício onde deviam ser consideradas 

as seguintes características: 

• A modificação do conceito do edifício e a análise do impacto de sua volumetria em 

relação ao entorno.   

• A definição do partido a ser tomado no projeto cromático em sintonia com o 

arquitetônico e o seu impacto na percepção ambiental.   

Utilizando, novamente, a pirâmide das cores de Manhke, o professor pode colocar  a 

importância da cor  no nascimento do projeto para a construção de sua personalidade e 

relacionamento do mesmo com o entorno, seus usuários e passantes.  Ele pode abordar 

questões simbólicas das cores para a construção de uma identidade local com o edifício. 

Em uma intervenção impactante como o projeto de João Abrão, colocados no exemplo, as 

cores podem transformar o relacionamento dos usuários do lugar com a construção.  Ao 

observarmos os resultados de três alunos do exemplo na figura 75, percebemos no desenho 

à esquerda, que os vidros coloridos caracterizam o volume como inusitado, despertando a 

curiosidade e a atenção dos habitantes e transeuntes para a sua função e marcando a obra 

como ponte de referência.   A proposta do meio emprega um caráter mais sóbrio, cr iando 

uma imediata identificação funcional de trabalho com os usuários do edif ício e um destaque 

frio do entorno singelo de casas.  O estudo à direita, define um ponto de atenção central 

com a tonalidade vermelha, chamando atenção e acentuando a verticalidade da obra, 

sufocando totalmente o entorno. 
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Figura 75 – Coloração de alunos sobre cópia fotográfica.  Edifício em São Paulo.  Arquiteto João Abrão 

Pensando em questões de revitalização de centros urbanos degenerados, o professor 

pode,também, colocar o mesmo exercício de intervenção em fachadas, para destacar ou 

acentuar características das edificações.  No exemplo abaixo foi utilizada uma foto do 

centro de Havana em Cuba, colocada como proposta de estudo volumétrico aliado ao 

cromático, para os alunos da Faculdade SENAI/CETIQT.  Nestes exemplos, a mesma 

edificação ganha diferentes conceitos: mais discreta à esquerda, destacada no centro e a 

direita.  Aqui, o professor pode abordar aspectos relacionados à luminosidade das cores e 

seus diferentes cromas e de que forma, eles destacam as sacadas dos prédios (à direita).  

Como o brilho e a luz do amarelo transformam todos os detalhes em um mesmo bloco (no 

centro). 

   

Fig. 76: Coloração de alunos sobre cópia fotográfi ca.  Exercício de intervenção  em fachadas  sobre fotografia do  

centro de Havana, Cuba.  Fonte: www.ruavista.com 
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As Narrativas Imagéticas 

Como parte do desenvolvimento de uma nova abordagem no ensino de projeto, existe outro 

momento que deve ser exercitado como processo projetual do aluno.  Na disciplina de 

projeto, na visita ao lugar destinado à construção, o levantamento fotográfico é uma prática 

onde é priorizado apenas o registro do lugar, sem nenhuma impressão emocional do local 

pelo aluno.  Propomos aqui que o professor inverta esta situação, incentivando o aluno a 

colocar  suas impressões, narrando as emoções sentidas durante o primeiro contato com o 

lugar e seu entorno.  O propósito desta inversão é colocar uma possibilidade de narrativa, 

além das fotografias de registro, como foi comprovado no experimento 2 (capítulo 3).  

Nesta visita, a narrativa imagética do lugar, abre para uma nova topografia, além das 

plantas de nível.  Esta nova topografia é remontada, mostrando formas e cores que 

constroem a psicogeografia30 do lugar.  Sensibilizando os sentidos, permitindo ao 

observador participar do percurso construído com um sentimento de pertencimento.  Isto é 

importante para colocar o aluno em um papel participativo da pesquisa do lugar,  

proporcionando uma vivência onde ele poderá descobrir elementos ocultos pelas plantas 

topográficas. 

Quando as imagens sofrem a interferência do olhar, permitem o devaneio que constrói 

(poético), invadindo os sentidos.  Ela deixa o olhar perceber os detalhes, e remontar sozinha 

à consciência afetiva31.  Desta forma, os hábitos que poderiam parecer estranhos para um 

projetista, tornam-se gradativamente costumeiros, contribuindo para o processo projetual 

do aluno.  Os cantos e detalhes do lugar observado podem conter o mundo 32, despertando o 

interesse de “viver a multiplicidade de seres de um lugar” 33, levando a um maravilhamento 

inexplicável. 

Na técnica da Deriva encontramos a fundamentação teórica para o procedimento da 

narrativa imagética.   Este sentido que a Deriva possui, de cortar as amarras, permite a 

criação de uma dimensão simbólica.  Ela é, aqui, utilizada por se tratar de uma abordagem 

                                                 
30 Na Internacional Situacionista vista no capítulo referente aos experimentos, a psicogeografia do lugar é 
constituída pelo relevo das cidades com correntes, pontos fixos e turbilhões. 
31 BARTHES, 1984. 
32 BACHELARD, 1993. 
33 MAFFESOLI, 2001: 90. 
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que vê o lugar como um ambiente variado e que o explora observando a multiplicidade de 

seres, elementos urbanos e arquitetônicos com o olhar nômade que tende ao enraizamento 

dinâmico, isto é, se fixa sem perder a sua mutabilidade.  Este olhar pertence àqueles que, 

por algum motivo, se atraem pelo lugar. Esta atração motiva o exercício  proposto para o 

primeiro contato com o lugar que receberá o projeto.  Tratamos, aqui, de uma atração pelo 

novo, pelo desafio e por um lugar de aventuras.  É importante que os alunos sejam 

motivados a ter o olhar da deriva, o mesmo do turista, do transeunte sem um rumo aparente, 

mas que persegue o contato com o lugar e o seu reconhecimento, criando vínculos 

emocionais.  O acaso da deriva percorre o lugar do projeto, descobrindo e construindo os 

atrativos psicogeográficos do percurso.  Nesta construção do ambiente é importante que, o 

sujeito aprendiz, utilize a fotografia como registro das emoções despertadas pelo lugar, 

criando um ensaio fotográfico que poderá ser  utilizado na definição do projeto cromático e 

no partido projetual. 

4. Exercício com ensaio fotográfico: 

O aprendizado que aconteceu com o experimento 2, despertou a possibilidade de um 

exercício diferenciado,  no momento em que o aluno vai investigar  o lugar do projeto.  Este 

momento, dentro do programa da disciplina,  coloca o aluno diante de um mundo novo onde 

ele se vê em diferentes situações.  Observar a topografia do lugar, insolação e direção dos 

ventos, assim como a interferência do entorno no projeto, etc.  A proposta deste exercício  é 

colocar  o registro fotográfico de lado e partir para uma pesquisa de observação 

participativa, que, integre o aluno ao lugar.  A opção encontrada no experimento 2 foi o 

traçado pscicogeográfico do lugar.   A construção deste traçado é, aqui, proposta em 

formato de ensaio fotográfico.  A orientação do professor deve ser para a utilização da 

técnica da deriva aliada à fotografia.  Esta pesquisa iconográfica é feita durante o  passeio à 

deriva, onde, a máquina fotográfica é acionada para registrar algo que chamou a atenção do 

aluno, retirando da deriva por um momento.  A  montagem da colagem desta pesquisa 

iconográfica do lugar é construída em sala de aula com a orientação do professor.  Estes 

fragmentos fotográficos emocionais vão aparecer como material, para ser posteriormente 

trabalhado pelo aluno em sala de aula, remontado o percurso, sobrepondo imagens, 

recortando e reformatando o lugar.   Neste momento o professor pode perceber as intenções 
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do projeto. Cores e formas surgem espontaneamente do lugar percorrido e,  a partir delas, o 

aluno constrói a tipologia e o projeto cromático. 

A caminhada à Deriva pode ser feita sozinha, mas, a experiência em dupla ou em trio, é 

mais rica devido às trocas de impressões, funcionando como uma zona de desenvolvimento 

proximal.  A duração do exercício é quanto durar o percurso, pode se utilizar um período do 

dia para isso, dependendo do tamanho do lugar onde será alocado o projeto.  O resultado é 

um ensaio fotográfico que, monta a psicogeografia do lugar, apontando direções projetuais, 

recantos a serem trabalhados e lembrados, ao longo do desenvolvimento do projeto.  Esta 

pesquisa iconográfica, quando trazida para dentro da sala de aula, possibilita ao professor 

dialogar imageticamente com o aluno analisando o seu ensaio fotográfico.  Esta análise, 

levar em consideração, aspectos importantes de atração do olhar  através do ensaio 

fotográfico.   O professor começa a trabalhar com o aluno o projeto cromático, que surge 

com os estudos volumétricos, e serão vistos mais adiante na proposta do exercício de 

maquete conceitual.   Este projeto cromático,  retirado do ensaio fotográfico, pode ser 

trabalhado com o sentido de definir  os objetivos do projeto, destacando a construção de seu 

entorno ou integrando-a. 

Por ser a fotografia inclassificável34, uma nova leitura é feita sem a justificativa do registro, 

mas com a liberdade da expressão das emoções sentidas no percurso.  O percurso 

reconstruído através do ensaio fotográfico,  revela diferentes formas de ver o  lugar.   O 

campo onde se pesquisa as imagens é o  ponto de partida do projeto, explorando as 

possibilidades ocultas pelas curvas de nível.  Quanto à análise do ensaio fotográfico, 

utilizamos para esta experiência,  a mesma abordagem que Roland Barthes coloca em seu 

livro “A câmara Clara” 35. 

O punctum, que surge como detalhe, um objeto parcial36, torna-se uma força de expressão.  

O paradoxo do punctum é que, ao mesmo tempo em que permanece um detalhe, preenche 

toda a imagem.   O studium como a aplicação de uma coisa,  é o  gosto por alguém ou algo,  

                                                 
34 BARTHES, 1984. 
35 Idem, 1984. 
36 Idem, 1984. 
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uma espécie de investimento geral ardoroso da foto.  Reconhecer o studium é encontrar as 

intenções do aluno, compreendendo-as, discutindo-as. 

  
 

Fig. 77 e Fig. 78: colagens  

Nas figuras 78 e 79 percebemos duas psicogeografias diferentes de um mesmo lugar, a 

Urca na cidade do Rio de Janeiro.  Na figura 78, existe uma leitura verde do bairro,  

misturada a sua urbanidade, com interferências ao acaso do click.  Percebemos detalhes das 

edificações e da natureza caída nas ruas.  No projeto, esta linguagem nos leva a um tipo de 

abordagem, que já surge na construção do esquema cromático.  Na figura 79 a solidão e o 

afastamento do azul refletem o isolamento tanto das cadeiras vazias, que formam o studium 

do ensaio,  quanto para as portas e gradis que,  demonstram uma diferença clara de intenção 

de projeto, com o ensaio da figura 78. 

No conhecimento colocado pelo professor em sala de aula, ele pode utilizar indutores de 

emoções permitindo a incorporação da imaginação do aluno em seus esboços de projeto.  

Os elementos comunicadores podem ser objetos, desenhos, maquetes, fotografias, 

referências visuais ou teóricas, que causem diferentes impressões.  Exercícios podem ser 

utilizados para incentivar o aluno no uso da Metalinguagem, onde a cor é um dos elementos 

construtores.  Estímulos como uma aula de desenho, livre de idéias, utilizando material 

colorante, tem como objetivo tornar o aluno íntimo da sua própria expressão gráfica.  

Incentivando a exuberância visual, na generosidade da cor e da área, este é o processo, que 

leva à cor.  A sua existência está ligada ao seu uso, base para a atividade da expressão do 

lugar. 
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Ao questionarmos conceitos rançosos, introduzimos uma postura inquiridora no aluno, 

expondo a idéia e o conceito do projeto expressado em narrativas fotográficas que, 

constroem uma psicogeografia do lugar, traduzindo para o mundo perceptível a imaginação 

criadora37 do aluno.    Analisando os resultados desta linguagem podemos categorizar um 

perfil de polaridade emocional.  Isto permite uma análise de diferentes áreas do ambiente 

de sala de aula, identificando-as e apontando as necessidades que precisam ser  preenchidas, 

para tornar o ambiente ideal e funcionando como direcionamentos projetuais e expectativas 

em relação ao ambiente de aprendizado. Desta forma, o  professor pode atuar diretamente 

nos pontos desfavoráveis, melhorando a qualidade emocional do ambiente didático-

pedagógico, e dos resultados esperados do aluno. É importante que o ambiente didático-

pedagógico permita um fluxo de idéias e que elas sejam incorporadas através de rabiscos,  

desenhos, cores e modelos tridimensionais, para que o aluno, através desse processo, reflita 

sobre o que está fazendo, enriquecendo o projeto, sem pensar em soluções geniais,  mas em 

situações próximas da realidade do lugar que onde ele fará a interferência. 

5. Exercício para projeto cromático a partir do ensaio fotográfico 

Utilizando a metodologia de Lenclos38, este exercício surge para a definição do projeto 

cromático e propostas de harmonias.  Com o ensaio fotográfico finalizado, o aluno faz uma 

análise das cores predominantes, através de desenhos coloridos.  Estes estudos serão a base 

para a construção das cores e também para a identificação das áreas predominantes de 

cores.  A conclusão é uma cartela onde poderão ser definidos os materiais naturalmente 

coloridos e, também, a coloração das superfícies no volume e nas fachadas 39. 

O modelo conceitual 

Na incorporação do que imaginamos, as cores rompem a representação do “desenhar bem” 

e realizam a visualização do lugar imaginado pelo projetista.  Através das três dimensões da 

cor – tom, luz e croma – podemos trilhar diversos caminhos que podem ser explorados 

                                                 
37 Imaginação que constrói e poetiza as imagens através de um devaneio criador.  A imaginação do sujeito 
cria uma realidade sonhada, construindo o mundo.  Forma onde a m ente interage com o meio num processo 
iniciado no tangível e que reverbera no sujeito. 
38 LENCLOS, LENCLOS, 2004. 
39 Neste ponto do exercício,  o professor pode refazer o estudo das fachadas com difernetes intervenções de 
cores colocando o conhecimento sobre os efeitos ópticos. 
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através de características específicas da representação40: 1. Linha: caracteriza-se pela 

medida (curta, longa, angulosa); 2. Tonalidades (claro e escuro): relacionam-se com o 

sentido de peso e 3.  Cores são qualidades da representação que passaremos a chamar de 

incorporação. 

Saindo dos condicionamentos e deixando o conhecimento atuar livremente, o professor 

incentiva a vontade de aprender do aluno.  Com um exercício de liberdade ele descobre a 

sua expressão e o seu próprio processo projetual, sem se amarrar a regras utilizadas e 

aprovadas.  Isto não significa uma ingenuidade da busca do novo, mas, a construção de uma 

linguagem multifuncional, uma M etalinguagem, que supera uma única forma de expressão 

e utiliza diferentes meios.  Este ecletismo da linguagem lança uma questão perturbadora: 

não estaria o  professor desviando o foco do projeto, direcionando o emocional do aluno, 

para a representação da idéia? 

O ponto chave para a resposta é definir qual é o foco.  O projeto é a conseqüência, o foco 

passa a ser a concepção que se dá ao longo do processo projetual.  Com este pensamento, o 

uso de uma Metalinguagem se faz necessário e ao longo de sua utilização, a ação é 

pontuada pela reflexão,  tanto do aluno, quanto do professor.  Ela contribui para a 

capacidade sensorial do aluno, encharcado por suas imagens mentais e mergulhado no 

dilema da representação.  O professor, por seu lado, res gata o aluno deste “mergulho”, 

trazendo-o para a superfície das idéias, e incentivando-o a torná-las visíveis.  Cria-se então 

um canal para a empatia no grupo de alunos.  Neste turbilhão, os exercícios são importantes 

porque trazem o fazer do aluno de maneira orgânica,  natural, sem a imposição do programa 

do projeto, evitando armadilhas comuns41 ao longo do processo. 

Na incorporação de um lugar no processo projetual, o olhar toca o desenho que, ao ser 

tocado, transforma-se em visível, e incorpora toda a reflexão e os sentimentos do projetista.  

“É preciso que nos habituemos a pensar que todo visível é moldado no sensível” 42.  A 

forma ganha contornos com a cor que expõe o seu conteúdo interior (caráter interior).  A 

mão que realiza a representação funciona como ligação entre o que está na imaginação 

criadora do projetista e como ele quer que isto seja percebido.  Em exercícios, onde as 

                                                 
40

 KLEE, Paul, 2001. 
41 Utilização de repertório de tipologias que não seja construído pelo aluno. 
42 MERLEAU-PONTY, 2000: 131. 
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idéias são palpáveis, se desperta a espontaneidade do aluno crescendo com próprio caminho 

da aprendizagem.  Apela-se para os sentidos, incentivando e estimulando sensorialmente o 

aluno.  A música, a luminosidade, a temperatura e o aroma, são instrumentos que devem ser 

utilizados no ambiente de aprendizado.  O ambiente da sala de aula, também, faz parte da 

Metalinguagem, incluindo o seu mobiliado que, também, contribui para criar afetividade 

com o lugar da aula. 

No uso da M etalinguagem as superfícies são delimitadas, preenchidas e acrescidas de peso 

pelas cores, são “habitadas por um tato, uma visão, portanto sensível, exemplar, que 

capacita a quem o habita e o sente de sentir tudo o que de fora se assemelha” 43.  Ao 

permitirmos que aluno faça um mergulho nas suas imagens mentais para projetar, 

admiramos na representação de seu projeto, ou mesmo ao fazer esta representação, a 

emoção advinda antes da consciência, e que inicia o processo das imagens mentais.  A 

consciência acontece, quando o aluno emerge e transforma as emoções sentidas neste 

mergulho em sentimentos expressos na metalinguagem.  A essência destas emoções f lui, 

através da visão-tato (do olhar que toca) no desenho e, desta forma, o “outro” (o usuário) 

vive e participa do mundo do projetista, ali, refletido como um espelho.  Esta construção 

evoca sentimentos decorrentes das emoções despertadas pelo modelo em linguagem não 

verbal.  O modelo resultante da imaginação criadora mostra as emoções que construíram os 

sentimentos do autor.  Esta é uma prática onde a vivência do aluno se mistura a do 

professor, na interatividade em sala de aula.  Esta múltipla vivência coexiste no meio (a 

sala de aula), e reverbera nas redes de relacionamento ali construídas. 

Diante do olhar reflexivo, conscientizamo-nos da experiência do “outro” (usuário) mesmo 

sem vivenciá-la.  Constrói-se, assim, uma empatia, fazendo com que a representação ou o 

projeto seja a expressão visível das emoções do projetista.  “A tinta de escrever, por suas 

forças de alquímica tintura, por sua vida colorante, pode fazer  um universo, se apenas 

encontrar um sonhador.” 44, sonhador-usuário se sente no projeto edificado em suas 

imagens mentais, originadas na sua imaginação criadora.  Este estado onde a mente e o 

                                                 
43 Idem, 2000, 132. 
44 BACHELARD, 1985: 46 



 

 168 

A Cor Incorporada ao ensino de projeto – Cap.6: Uma metalinguagem para o projeto 

corpo se incorporam ao meio, também, acontece com o aluno ao expor suas imagens 

mentais através da representação do projeto que pode ser tocado pelo olhar.   

A transformação das imagens ganha palavras e gestos no diálogo em sala de aula.   O ato de 

construir do projeto, em sua série de desenhos e modelos, passa a ser a síntese imagética da 

Metalinguagem.  Ápice das idéias, que solucionaram o programa, os desafios topográficos, 

os processos construtivos e os objetivos do professor, conduz o aprendizado, culminando 

com a solução projetual.  Este processo cria um lugar pleno de significados e possibilidades 

que desfilam diante dos sentidos, tanto do professor quanto do aluno. 

Nas práticas com modelos tridimensionais, o professor se utiliza da desenvoltura adquirida 

nos exercícios práticos com desenhos coloridos, e coloca também a cor nos estudos 

volumétricos dos modelos.  As maquetes brancas, onde a forma impregna a visão do 

projeto, dificulta posteriormente, a escolha do aluno dos materiais construtivos e 

revestimentos, incluindo suas cores.  Neste sentido, propomos o desenvolvimento prático 

de estudos volumétricos, onde o conceito do projeto esteja presente.  Não necessariamente 

quer dizer que, o estudo seja o projeto em si, mas neste construir em sala de aula, surgem 

idéias e se redefinem conceitos.  É a concepção que acontece ao longo do processo 

projetual. 

5. Exercício proposto com modelo: 

Utilizando o projeto cromático decorrente do exercício proposto com ensaio fotográfico, o 

aluno passa a utilizar as cores em experimentos tridimensionais.  Como fundamentação 

deste exercício, encontramos o processo projetual de Hundertwasser45.  Pintor vienense, 

Hundertwasser nasceu em 1928 e deixou, além de suas obras pictóricas, um grande legado 

para arquitetura, através de mais de 50 projetos espalhados pela Áustria e Nova Zelândia.  

Este volume de sua obra,  também, tem registro em maquetes e pinturas que retratam todo o 

seu poder conceptivo.  É através deste processo que propomos uma abordagem diferenciada 

para as maquetes conceituais.  O exercício prático do estudo volumétrico ganha uma nova 

dimensão através das mãos de Hundertwasser, inspirador deste exercício.   A proposta é que 

o professor trabalhe com seus alunos o volume, através de caixas de fósforos.  Este objeto 

tão comum em nosso cotidiano coloca o aluno à vontade para construir os volumes, ao 

                                                 
45 RESTANY, 1999. 
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Fig. 79: maquetes.  Maquete definitiva e estudo volumétrico com caixas de fós fo ro da Hundertwasser 

contrário das placas de isopor, sabão de coco ou mesmo papel pluma.  A montagem de 

estruturas, em um exercício semelhante a blocos de construir, torna o exercício lúdico.  Esta 

prática pode ser feita em duplas, o que reforça as redes de relacionamentos, ao mesmo 

tempo em que integra as idéias.  

Montada a estrutura efêmera de caixas de fósforos, os alunos colocam o projeto cromático 

retirado do ensaio fotográfico realizado anteriormente.   Neste momento o conhecimento 

teórico sobre cor pode ser solicitado pelo professor, definindo o conceito principal entre 

forma e cor, para estruturar o volume-conceito.  Deste estudo, os alunos podem retirar 

fragmentos de idéias, recompondo-as em estudos de perspectivas, plantas e fachadas, em 

coerência com as curvas de nível, insolação e direcionamento dos ventos.  Assim como, 

circulações externas e internas e análise sobre a percepção ambiental do projeto e seu 

entorno.  Para esta análise, utilizamos os estudos dos psicólogos suecos Jan Jansen e Rikard 

Kürler46, que tem trabalhos publicados sobre percepção ambiental da cor, na biblioteca 

virtual do IAPS – International Assocition for People-enviroment Studies; no VISTIA – 

Advanced Visualization Techniques and Societal Visioning and Design; Papeles del 

Psicólogo, revista digital do General de Colegios de Pscicólogos de España.  

No estudo da percepção da cor no ambiente, devem ser  observadas as diferentes dimensões 

que se formam inicialmente, quando o projetista define o conceito do projeto e deseja que 

ele seja percebido pelos seus usuários.  Dependendo dos objetivos do projeto, podemos 

utilizar mais de uma dimensão.   São elas: 

                                                 
46 Esta análise foi desenvolvida a partir das notas de aula com o Prof. Dr. Jan Jansen no Workshop sobre cor 
do Scandinavian Color School feito em Gripsholm, Suécia em junho de 2006. 
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1. Prazeroso - beleza, estimulante, segurança. 

2. Complexidade - complexo, vivo, composto. 

3. Unidade – funcional, puro estilo, consistente. 

4. Enclausuramento - fechado, demarcado, escuro. 

5. Potência - masculino, força. 

6. Status social - caro, esplêndido, bem colocado. 

7. Afeição - não moderno, antigo, atemporal. 

8. Originalidade - curioso, não usual, surpreendente, especial. 

Podemos perceber, em exercício realizado pelos alunos do curso de cor aplicada à 

arquitetura da Faculdade SENAI/CETIQT- RJ em junho de 2006 (figura 80), que o estudo 

volumétrico assumiu um peso inesperado pelos alunos.  A reação foi de surpresa, ao 

perceber o destaque das cores em relação ao entorno sugerido.  Durante o processo, os 

alunos tomaram o partido de duas estruturas interligadas por rampas, dando a sensação de 

flutuação.  A cor amarela e a roxo escuro intercaladas, acentuou a ação de flutuar, 

enfatizada pelas rampas laranja, integradas ao plano de suporte dos volumes estudados.  A 

análise desta maquete conceitual, utilizando os estudos de Jansen e Küller, coloca o modelo 

dentro da dimensão de originalidade, onde o não usual surpreendente o observador.  Deste 

experimento, os alunos perceberam detalhes que podem ser utilizados em outros projetos, 

tais como: interferências de planos, contrastes na luminosidade das cores para “suspender 

formas” e diferenças de materiais variando entre fosco e brilhoso. 
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Devemos salientar que a análise feita ao longo dos exercícios descritos neste capítulo, não 

encerra em si os parâmetros para um projeto.  Ela é uma experiência explicada e aceita 

pelos alunos.  “As explicações são reformulações da experiência, mas nem toda 

reformulação da experiência é uma explicação. Uma explicação é uma reformulação da 

experiência aceita por um observador” 47.  Isto significa que a análise feita pelo professor só 

é válida, se os alunos (observadores e participadores da experiência) aceitarem a análise e 

se identificarem com ela, absorvendo assim o seu conteúdo de conhecimento. 

As práticas durante as aulas de projeto podem estar ligadas à vida cotidiana dos alunos.  

Esta vida cotidiana está representada por objetos pertencentes ao seu conhecimento, aliados 

aos outros novos objetos, reconhecendo a novidade em seu processo projetual.  Através 

desta troca – vida cotidiana e vida acadêmica – o professor coloca o aluno conectado com 

as questões que terá de resolver em seus projetos profissionais, lidando com usuários reais.  

Este caminho de experiência e explicação desenvolve no aluno critérios que o fazem sair do 

gosto pessoal, e analisar objetivamente a sua vivência.  Esta suposta48 objetividade valida 

aquilo que a turma apreender.  Este caminho de experiência e explicação constrói a 

realidade dos alunos que o adotam como método natural no processo projetual.  Tal 

procedimento reforça a ação na reflexão,  vista em Schön 49, por isso, esta série de 

exercícios, tem como objetivo, colocar para o professor, possibilidades de incorporar a cor 

                                                 
47 MATURANA,  2001: 29. 
48 Falamos aqui em suposta porque a objetividade só existe através do reconhecimento do aluno. 
49SCHÖN, 2000. 
 

Fig. 80: Maquete. Curso de cor aplicada à arquitetura da Faculdade SENAI/CETIQT – RJ em Junho 
de 2006. 
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no ensino de projeto.  Desta forma, ela será trabalhada pelo futuro projetista, não como 

elemento decorativo, que pode ser trocado, mas como elemento essencial para a definição 

da forma, que sem ela seria invisível. 
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Uma proposta para a cor incorporada à aula de projeto 

Após os estudos, os experimentos e as reflexões sobre a cor e o  ensino de projeto, a sua 

incorporação no processo projetual passa pela afirmação feita por Mattiello1 de que “é mais 

importante desenvolver a capacidade perceptual do aluno pela observação,  do que atordoá-

lo com informações esquemáticas, facilmente esquecidas”.  Na especificidade desta 

pesquisa, vamos mais além e colocamos a importância que tem o professor de projeto, ao 

resgatar, em sala de aula, a utilização de conhecimentos sobre cor,  que o aluno adquiriu  ao 

longo do curso de arquitetura.  A ênfase dada na percepção da cor para os alunos de projeto 

pode ser um caminho interessante, quando se quer resgatar  um conhecimento adquirido em 

um nível desconhecido de informações.  Através da abordagem desta percepção no grupo 

de alunos,  o professor pode sensibilizar conceitos inconscientemente reconhecidos pelo 

grupo e fazê-los refletir, utilizando-os no processo de aprendizagem de projeto. 

Smedal2 menciona que o nível do conhecimento de cor está diretamente ligado à profissão 

onde ela será utilizada.  Ela questiona, também, qual seria a melhor forma de ensiná-la: se 

utilizando um método mais prático ou teórico ou uma mistura dos dois.  Independentemente 

da resposta em relação ao método, a experiência do professor, nas aulas de projeto, 

contribui para os resultados de seus alunos, proporcionando diferentes caminhos para o 

aprendizado.  Isto significa dizer que não existe a resposta, pois muitas variáveis são 

colocadas na sala de aula, principalmente a humana.  O importante é estimular o interesse 

dos alunos pela cor em seus projetos, através de sua premissa básica, a de que ela é, 

primeiramente, uma sensação visual e, portanto, apta a ser percebida e, posteriormente 

como um estímulo ao corpo como um todo, fazendo-o interagir com o meio. 

Ao se utilizar a ênfase da percepção para a incorporação da cor no projeto, podemos 

explorar a imaginação do aluno e sua criatividade.  Citamos, novamente, Mattiello, quando 

ela define três zonas distintas no processo de aprendizagem e que coexistem sem provocar 

conflitos.  São elas: 

                                                 
1MATTIELLO, in AIC Color 89.  , 1989: 202. 
2SMEDAL, in AIC Color 89, 1989: 198. 
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1. Uma zona inicial, que reflete conhecimentos anteriores dos alunos, requeridos para a 

aquisição de novos conhecimentos.  Este conceito é visto em Vygotsky, quando ele coloca 

as Zonas de Desenvolvimento Proximal (ZDP) exploradas nos capítulos 2 e 6.   A ZDP 

regata as relações sociais dos alunos de projeto, suas experiências de vida e diferentes 

conhecimentos prévios, ao mesmo tempo em que os novos são colocados em sala de aula.  

Alguns exercícios na aula de projeto podem ser utilizados neste sentido, como o do 

“arquiteto-farol”, que falaremos, detalhadamente, mais adiante.  Em um plano de aula,  

outra opção para o professor, é a utilização de palestras com especialistas, atuando como 

elemento externo ao ambiente da sala de aula de projeto.  As palestras trazem novas 

informações para o ambiente de sala de aula e, se utilizadas como instrumento pedagógico, 

devem ser acompanhadas de exercícios programados, onde os alunos pratiquem os novos 

conhecimentos produzidos com base nos desafios lançados pelo palestrante.  Este 

procedimento, também, é um exemplo das ZDP’s de Vigotsky. 

2. A outra zona, criativa, envolve a imaginação dos alunos.  Bachelard menciona a 

imaginação criadora como construtora.3 Este sentido construtor, quando explorado em sala 

de aula, torna o programa do projeto rico e dinâmico para permitir novas soluções.  O 

professor de projeto, explorando esta zona, aplica desafios em sala de aula, que fazem os 

alunos praticarem e refletirem sobre o projeto.  Um método já utilizado por Rheingntz em 

suas aulas de projeto é o “Poema dos Desejos” 4, onde os alunos são incentivados a cr iar 

um projeto5.  Esta é uma prática que é utilizada para que o aluno pense de uma forma mais 

global e exploratória, contribuindo para novas abordagens projetuais em relação ao 

programa proposto pela disciplina. 

3. E, por fim, existe uma zona onde os alunos se empenham em solucionar o programa do 

projeto, fazendo com que a sala de aula seja utilizada como um meio de aprendizado, “...é 

na produção de atividade (contexto) que ocorrem a aprendizagem e o desenvolvimento”6.  

                                                 
3BACHELARD, 1993. 
4“Wish Poem”, método criado por Sanoff.  Ver em  School Building Assessment Methods. Disponível em 
http://www.edfacilities.org/pubs/sanoffassess.pdf, s/d,  acessado em maio de 2007 
5A escolha deste lugar cabe ao pro fessor, e está baseada no conteúdo programático da disciplina. 
6
NEWMAN, HOLZMAN, 2002: 90. 
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Schön 7 fala na dinâmica em sala de aula, valorizando o diálogo professor-aluno em 

diferentes formas de linguagem, incentivando o uso da diversidade de expressão, para que o 

processo do aprendizado de projeto se complete em soluções advindas das idéias dos 

alunos.  Estas questões foram abordadas nos capítulos 1 e 2.  

O professor, ao enfatizar a área criativa na imaginação do grupo nas aulas de projeto, 

desestabiliza as emoções dos alunos, provocando reações pró-ativas em relação às soluções 

concretas.  A imaginação, sendo trabalhada para a realização prática dos procedimentos 

didáticos, pode contribuir para o uso do conhecimento técnico e para as experiências 

prévias nas soluções projetuais.  Utilizar as três zonas com equilíbrio  é uma forma de 

incentivar a experiência vivenciada do aluno, contribuindo para que ele encontre novas 

soluções e não, apenas, siga regras pré-estabelecidas, sem, pelo menos,  criticá-las para 

validá-las em seu conhecimento.  Nos procedimentos didáticos, o professor pode utilizar 

exemplos de outros projetos para explorar a experiência cromática do aluno, analisando os 

seus efeitos na volumetria e no seu entorno.  Esta pode ser uma forma, em um primeiro 

momento, de resgatar o conhecimento, ou até mesmo, nivelá-lo  dentro do grupo de alunos.  

O objetivo de um programa pedagógico para o ensino de projeto, que atua com as três 

zonas do processo de aprendizado, visto em Mattiello, pode ser o de despertar o interesse 

do aluno de projeto para as soluções novas, sem negligenciar as cores e utilizando soluções 

já vistas em exemplos realizados. 

O Plano de aula 

A incorporação da cor no ensino de projeto provocou o desejo de estruturar um plano de 

aula com os exercícios práticos para incentivar o uso da cor, a partir da percepção que os 

alunos têm da volumetria colorida nos projetos. Aqui abordaremos, especificamente, uma 

turma da disciplina PROJETO DE ARQUITETURA 3 8 da Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro.  A escolha desta abordagem fica a 

critério do docente e a sua colocação em sala de aula tem como objetivo enriquecer  a 

experiência didática,  proporcionando diferentes métodos projetuais para uma futura escolha 

                                                 
7SCHÖN, 2000. 
8Disciplina direcionada aos alunos do 5o período do Curso de Arquitetura e Urbanismo. 
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do aluno e, de forma alguma, pretende ser substituta de alguma abordagem, mas, sim, co-

existir como mais uma opção no ensino de projeto de arquitetura. 

Nesta proposta, o professor se coloca como educador,  que incentiva o  aluno como um 

sujeito sócio-histórico 9 do seu processo de aprendizado.  A abordagem adotada é a da 

construção do conhecimento crítico pelo aluno, com prioridade na interação professor-

aluno, de modo a facilitar o diálogo.  Esta postura didático-pedagógica contribui para a 

liberdade de trabalhar com abordagens, que incentivem a discussão compartilhada das 

idéias, abrindo espaço para uma metalinguagem10 em sala de aula. Como a proposta para a 

disciplina, coloca o conhecimento anterior  do aluno como base para a aquisição do novo,  é 

importante, para a incorporação da cor, que o professor resgate este conhecimento através 

de exercícios práticos, relacionados ao projeto de arquitetura, solicitando um projeto 

cromático, onde ambos sejam permeados por abordagens teóricas discutidas em sala de 

aula.   

O que tornou esta disciplina estudo de caso nesta pesquisa, foi a inserção da teoria e da 

prática, conforme as necessidades do professor e de sua turma, neste caso, com a clara 

intenção da incorporação da cor como um dos elementos possíveis de serem utilizados, por 

se tratar de um projeto para uma escola de ensino fundamental. 

Além da complexidade que o programa da disciplina exige, é incentivada a colocação do 

humano como centro do projeto, no sentido de tornar o lugar pleno de relações que dêem 

signif icados culturais e sociais, não só para o  aprendizado das crianças, mas, também, para 

os educadores e os que convivem na vizinhança.  O plano de aula, atualmente utilizado, 

possui 3 módulos com exercícios específicos, incluindo a construção do projeto.  Um dos 

exercícios é o levantamento de dados do terreno e do entorno.  No caso estudado, o projeto 

de uma escola de ensino fundamental, com capacidade para até 560 alunos e duas turmas de 

cada série – 1ª, 2ª e 3ª séries do 1o Ciclo e 1ª e 2ª sérias do 2º Ciclo – em terreno localizado 

na Cidade Nova Rio de Janeiro, RJ, na Praça Onze, em terreno próximo à estação do M etrô.  

Nele, em uma das tarefas, o aluno relaciona o partido projetual com contexto cultural e 

                                                 
9Vygotsky, neste sentido, menciona a experiência que o aluno trás de vida, a sua própria história, que não 
deve ser desprezada pelo docente. 
10Assunto contemplado no capítulo 6. 
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geográfico do terreno estudado, elaborando um “catálogo” gráfico dos elementos 

morfológicos do entorno11.  Este exercício permite uma primeira colocação da forma e da 

cor.  Nesta etapa, as narrativas imagéticas 12 aparecem como uma possibilidade de uso na 

composição do “catálogo” do aluno para o seu projeto. 

Através de um ensaio fotográfico, elementos formais e de cor do entorno surgem de forma 

espontânea.  O aluno pode detectar o partido de seu projeto cromático, conforme os 

objetivos que desejar, seja o de destacar  ou o de integrar o  projeto ao entorno.  Este projeto 

cromático também é utilizado para os ambientes internos do edifício e contribui para 

reforçar os aspectos sócio-culturais do entorno e de seus usuários.  Neste exercício  de 

levantamento de campo, o ensaio fotográfico pode ser utilizado pelo professor, também, 

para os aspectos formais de futuros estudos volumétricos que poderão contribuir para a 

definição do conceito do projeto, formando o partido adotado.  Neste caso, a cor contribui 

para trabalhar o volume do projeto, caso ele não possa ser modificado ou tenha pouca 

possibilidade de diferenciação em suas três dimensões.  A cor proporciona, através do 

conhecimento, uma possibilidade de modificação deste entorno, sem mexer nas proporções 

volumétricas, provocando uma alteração através da aproximação ou afastamento dos 

elementos formais ou diminuição ou aumento de seu peso compositivo, como visto no 

capítulo 2. 

Com o entendimento da cor do entorno, o aluno, utilizando o seu conhecimento prévio 

sobre o assunto e os novos adquir idos durante as aulas, utiliza as suas próprias idéias no 

projeto.  Esta cor do entorno não está apenas nos aspectos arquitetônicos, tipologias ou 

mobiliário urbano, ela aparece nas pessoas que por ali circulam, nos carros e muros da 

cidade, nos grafismos das lojas, cartazes, letreiros, ambulantes e tudo mais que caracterize 

o ambiente e lhe dê uma personalidade própria.  É ela que, muitas vezes, dá forma ao gosto, 

desgosto e desejos das  pessoas que ali convivem.  Latour13 fala em uma coletividade,  onde 

humanos e não humanos provocam o aparecimento de novos objetivos em uma ação,  

                                                 
11 Índices/ parâmetros urbanísticos, tipos de edifícios, de lotes, de quarteirões, de fachadas, de traçado de ruas, 
de monumentos, árvores e vegetação, e de mobiliário urbano 
12 Detalhadas no capítulo 6 
13LATOUR, 2001. 
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modificando o lugar.  “O par humano-não-humano não constitui uma forma de ‘superar’ a 

distinção de sujeito-objeto, mas uma forma de ultrapassá-la completamente” 14.   A relação 

entre humano e não humano, que, a princípio, pode parecer distinta para cada sujeito, é 

mesclada e cria um novo coletivo, podendo ser explorada pelo aluno em diferentes 

aspectos, um deles é colocá-la como reflexo da criatividade coletiva que circula pelo lugar, 

através de sua cor e de sua forma.   Esta criatividade coletiva brota no exercício com ensaio 

fotográfico 15 proposto para a disciplina de projeto.  Na leitura das imagens, podemos 

perceber cores espontâneas, que delimitam áreas individuais, territórios comuns e aspectos 

coletivos do lugar, permanentes ou passageiros.  Ela, também, aparece nas pesquisas com 

as crianças que, a partir da realização do projeto, também são parte do “coletivo” da 

paisagem urbana desta área do centro da cidade. 

A avaliação dos projetos realizados 

Diante do andamento dos exercícios executados pela turma e do projeto desenvolvido,  

surge para o professor as dificuldades da avaliação.  Primeiramente, entendemos, aqui,  a 

avaliação como Luckesi, onde ela é vista como “um juízo de qualidade sobre dados 

relevantes para uma tomada de decisão” 16, isto faz com que haja uma mudança de 

abordagem, que transforma a avaliação em algo mais abrangente do que premiação ou 

punição.  O primeiro passo é o entendimento do que é a avaliação dos resultados de um 

aluno para um professor, seja qual for o nível de escolaridade em questão. “O termo 

avaliação deriva da palavra valer, que vem do latim valere e refere-se a ter valor, ser válido. 

Conseqüentemente, um processo de avaliação tem por objetivo averiguar o "valor" de 

determinado indivíduo”.17  Quebrando preconceitos e paradigmas de exemplos vivenciados 

pelo docente no período em que assumia o papel de discente, “é impossível pensar numa 

avaliação tradicional, onde se mede a quantidade de conteúdos que o aluno "aprendeu", seja 

por um teste, uma prova ou um trabalho feito em casa e apresentado na escola.”18  Esta 

                                                 
14Idem, 2001: 352. 
15Experimento detalhado no capítulo 6 
16LUCKESI, 1996: 9 
17http://www.ufrgs.br/tramse/med/textos/2004_07_20_tex.htm 
18Maria Isabel Guimarães in http://www.escola2000.org.br/pesquise/texto/textos_art.aspx?id=78 
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afirmação tem especial significado quando está em questão, na avaliação, as soluções 

projetuais encontradas, o processo criativo, a evolução do aluno no aprendizado, além de 

todas as questões técnicas e mensuráveis em um projeto de arquitetura e cromático para a 

geração de um valor ou nota na qualificação de um aluno, tornando-o apto a prosseguir no 

curso. 

As questões sobre a avaliação envolvem a objetividade da medição em sintonia com a 

subjetividade e o significado dos resultados, culminando em uma análise desta medição em 

relação aos objetivos propostos pela disciplina.  A diversidade de instrumentos para a 

avaliação permite ao professor diferentes abordagens, que dão continuidade ao aprendizado 

de seus alunos e de seu próprio desempenho como docente.  Sobre avaliação, Luckesi fala 

que a “necessidade de uma compreensão mais fundamental sobre essa prática”, levou-o a 

diferentes abordagens, “a partir de perspectivas diversas.” 19 Longe dos autoritarismos de 

outrora, a avaliação pode ser vista, acima de tudo, como uma forma de conscientizar o 

grupo de alunos sobre a postura como discente, ref letindo no comportamento profissional 

dos futuros arquitetos.  Evitando a disputa pela nota, vamos ao encontro da tendência atual 

nas avaliações, que leva em consideração as questões sociais, políticas, psicológicas e 

pedagógicas20 inseridas no processo de aprendizagem.  Propomos, assm, uma avaliação que 

não privilegia o certo do errado, mas que destaca os pontos fortes para, desta forma, 

incentivar a melhoria dos pontos fracos, contribuindo com o objetivo de formar 

profissionais autônomos, construtores de suas próprias idéias e humanizando os 

educandos 21.  Pensando assim, colocamos  o valor da nota como secundário, pois o que nos 

interessa é o crescimento de cada aluno em seu processo de aprendizado.  A nota, grau ou 

conceito dado,  refletirá esta evolução,  construída em cima dos dados relevantes para o 

conteúdo programático proposto pela disciplina. 

Quando se trata de disciplinas como projeto de arquitetura, é importante que o professor 

trabalhe diferentes avaliações, conforme a diversidade de exercícios e seus formatos, em 

                                                 
19AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: compreensão e prática.  Acessado em 

http://novaescola.abril.uol.com.br/, acesso em 02/06/2007. 
20

Idem. 
21LUCKESI, 1996: 31. 
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acordo com uma pedagogia libertadora22, permitindo uma transformação cultural do grupo.  

Para isso ocorrer é importante a avaliação contínua feita ao longo das aulas, permeada por 

práticas e observações do professor.  Esta é uma boa maneira de formar um juízo de valor  e 

não, apenas, a medição de conceitos na busca da premiação com a nota 10, o “Olimpo” 23 

dos alunos.  Na proposta do plano de aula,  colocamos várias práticas que constroem o 

projeto de arquitetura e o cromático, definido pelo programa da disciplina.  Para cada um, 

trabalhamos uma avaliação própria. 

Segundo Luckesi24, para a definição do tipo de avaliação que será feita, o professor deve 

lidar com três elementos que compõem uma avaliação: 

1. Comparar os resultados dos alunos com aqueles que ele espera após o aprendizado em 

sala de aula.  O professor deve estipular o mínimo25 e o máximo aceitável de 

rendimento de seus alunos.   

2. Avaliar os dados relevantes para o aprendizado, isto é, não exigir do aluno o que não foi 

dado em sala de aula e o que não é importante para o projeto de arquitetura da 

disciplina. 

3. Decidir o que fazer após o registro dos resultados, se, simplesmente, ignorar as 

dificuldades dos alunos com resultados insatisfatórios ou torná-las um incentivo para 

que estes alunos verifiquem suas fraquezas e melhorem seus resultados futuros. 

“O professor, na medida em que está atento ao andamento de seus alunos, poderá, 
através da avaliação da aprendizagem, verificar o quanto o seu trabalho está sendo 
eficiente e que desvios está tendo.  O aluno, por sua vez, poderá estar 
permanentemente descobrindo em que nível de aprendizagem se encontra, dentro 
de sua at ividade escolar, adquirindo consciência de seu limite e das necessidades de 
avanço”.26 

No plano de aula proposto, o projeto é feito em grupo, por isso, na avaliação, levamos em 

consideração os seguintes aspectos: 

                                                 
22FREIRE, 1996. 
23Referência à morada dos deuses gregos, jamais freqüentada pelos mortais, alvos de suas iras e amores. 
24LUCKESI, 1996: 70-71. 
25 Este mínimo deve possuir um grau satisfatório de resultado projetual . 
26 LUCKESI, 1996: 83. 



 

 181 

A Cor Incorporada ao ensino de projeto – Cap.7: O plano de aula 

• Definir e expor, previamente, as etapas e os procedimentos para a realização do 

trabalho e a sua apresentação.  

• Atribuir os valores para as diferentes etapas do projeto, incluindo os exercícios 

propostos no plano de aula. 

• Observar, sistematicamente, os trabalhos práticos do grupo e de seus componentes, 

individualmente. 

Nos exercícios deste plano de aula, as avaliações assumem diferentes abordagens e 

configurações, mantendo o objetivo da continuidade do aprendizado.  Elas definem 

posturas dos grupos em relação ao projeto e ao professor. Neste contexto, a avaliação das 

atitudes dos alunos pode ser utilizada pelos professores no auxílio à atualização da 

disciplina de projeto.   

As práticas incorporando a cor ao projeto 

O objetivo principal da disciplina é elaborar um projeto de arquitetura para uma escola de 

ensino fundamental, com alta complexidade para as soluções projetuais. Este fim exige uma 

série de ações chamadas secundárias ou específicas, que delineiam o dia-a-dia em sala de 

aula. No programa proposto para o projeto de uma escola de ensino fundamental,  é 

importante estudar o espaço e os elementos da arquitetura de uso coletivo para o ensino, 

principalmente àqueles que tratam do ensino fundamental. Para tanto, conhecer os 

mecanismos projetuais relacionados com escolas e salas  de aula,  assim como analisar  tipos 

e modelos de construções, contribui para a definição do partido projetual, relacionando-o 

com contexto do ambiente. 

Outros parâmetros entram na delineação das idéias do projeto.  Relacionar a forma e os 

usos das salas de aula e demais ambientes, com os objetivos pedagógicos da escola, vai 

além da função e da técnica na resolução de projetos.  Colocar  o lugar como fomentador do 

aprendizado é o grande desafio  do partido projetual.  Este contexto contribui para a 

incorporação da cor na construção deste lugar, já que a percepção da criança está muito 
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mais voltada para cor do que para forma, diferentemente do que acontece com o adulto, 

quando ele está suscetível mais à forma do que à cor.27  

Os conteúdos teóricos, práticos e tecnológicos contemplados neste plano de aula,  serão 

desenvolvidos e aplicados na resolução de exercícios propostos ao longo da disciplina,  que 

contribuíram para a elaboração do projeto.  Como primeira abordagem, as análises de 

projetos de escolas de ensino fundamental, torna-se importante para fomentar a crítica da 

turma.  A seqüência dos exercícios sugeridos não é uma obrigatoriedade e pode variar 

conforme o plano de aula e as necessidades de cada projeto da disciplina. 

Exercício “a escola colorida” 

Neste exercício prático proposto, o professor apresenta projetos, onde seja possível abordar 

as diferentes implicações dos partidos adotados, o uso da cor e seus efeitos, vantagens  e 

desvantagens em relação à linha pedagógica adotada pela escola e a percepção deste 

ambiente colorido para adultos e crianças.  Neste ponto, o professor pode explorar as 

teorias abordadas por Kuller28.  Como passo seguinte, o estímulo ao esboço do que seria a 

escola colorida com a aplicação de exercício  específico.  Nele,  propomos a execução de um 

desenho colorido de um dos ambientes da escola.  A sugestão para o professor, é de que ele 

convide um palestrante especialista no assunto cor, direcionando o tema para o ambiente 

escolar.  Este exercício é o primeiro passo para o aluno refletir sobre o seu projeto. 

Roteiro do exercício 

A intenção é que o professor convidado, após a sua palestra, proponha um desafio para a 

turma.  Com base no conteúdo da palestra, os alunos devem propor um desenho colorido 

representativo de um projeto no exercício proposto pelo professor29, utilizando a teoria 

sobre as oito dimensões trabalhadas na percepção ambiental de Küller30, onde as cores 

contribuem na delineação da identidade do lugar.  A teoria da cor,  neste momento, coloca a 

percepção ambiental como aliada do aluno na elaboração do projeto sugerido pelo 

                                                 

27 BIRREN, 1955. 
28 Psicólogo Sueco, especialista em Percepção Ambiental. 
29 O lugar pode ser sugerido pelo professor.  Por exemplo, uma sala de aula, a bibliotaca, sala de leitura, etc. 
30 Esta teoria de Rikard  Küller foi apresentada por Jan Jans en e retirada das notas de aula em curso feito no 

Scandinavian Colour Institute, Stockholm, Suécia em junho de 2006. 
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exercício.  Ele é um exercício simples na execução,  mas de grande complexidade teórica, 

pois envolve o entrelaçamento dos conhecimentos sobre cor e forma, para construir o 

partido tomado para o projeto.  As oito dimensões (informação verbal) retiradas da teoria 

de Küller para os alunos de projeto trabalhar, são:  

1. Prazeroso - beleza, estimulante, segurança. 

2. Complexidade - complexo, vivo, composto. 

3. Unidade – funcional, estilo, consistente. 

4. Enclausuramento - fechado, demarcado, escuro. 

5. Potência - masculino, força. 

6. Status social - caro, esplêndido, bem colocado. 

7. Afeição - não moderno, antigo, atemporal. 

8. Originalidade - curioso, não usual, surpreendente, especial.  

Podem ser utilizadas uma ou mais dimensões, conforme o objetivo do ambiente escolhido 

para o exercício.  Esta prática mostra uma intenção primeira de projeto do aluno, 

estimulando a delineação do conceito do projeto de arquitetura e o cromático,  através do 

signif icado da dimensão escolhida pelo aluno, traduzida em um desenho colorido.   

Como finalização,  o professor pode organizar uma pequena exposição, incentivando uma 

enquete sobre as diferentes dimensões exploradas pelos alunos, seguida de uma análise 

sobre como a cor contribuiu para esta percepção.  Dando prosseguimento, sugere uma 

discussão com a turma sobre: inserção no entorno, forma/estética, cor, funcionalidade,  

exeqüibilidade construtiva, detalhamento, instalações e conforto. 

Outra proposta para substituir o exercício da “escola colorida” é o exercício sobre a escola 

dos sonhos, inspirado no “Poema dos Desejos” de Sanoff31.  Nele, o professor incentiva 

seus alunos a imaginar uma escola de seus sonhos.  Para isso acontecer,  é proposta uma 

pergunta simples a ser respondida de maneira informal, através de um desenho e/ou texto 

                                                 
31SANOFF, H. School Building Assessment Methods.  Disponível em 
http://www.edfacilities.org/pubs/sanoffassess.pdf, s/d,  acessado em maio de 2007. 
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capaz de exprimir os desejos e as emoções dos alunos de projeto.  Na disciplina PROJETO 

DE ARQUITETURA 3, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, é sugerida uma reflexão dos alunos sobre sua vivência na escola 

de ensino fundamental, identificando as principais qualidades a serem observadas no 

projeto da sua Escola dos Sonhos. A partir desta reflexão,  o aluno “escreve uma breve frase 

– a frase-conceito – representativa de suas idéias ou desejos, seguida de um conjunto de 10 

(dez) desejos – o  Poema dos Desejos –, que sua Escola dos Sonhos deve atender” 32.  É 

interessante que o professor peça aos alunos de projeto para que, além do poema, seja feito 

um desenho lúdico desta escola dos sonhos e que ilustre o seu texto, incentivando-os a 

pensarem as cores em relação á volumetria e, desta forma, incorporar a cor ao ensino de 

projeto. 

Avaliação do exercício  

Sugerimos para a avaliação do exercício que o professor, primeiramente, incentive uma 

troca de impressões sobre os diferentes resultados em formato de mesa redonda.  Para a 

complementação do trabalho,  um relatório de cada grupo sobre os pontos fortes e os fracos 

da proposta poderá prover o docente de um bom material para avaliar a coerência entre os 

relatórios e o  resultado efetivo do exercício.  Estes procedimentos podem enriquecer o 

conhecimento sobre os alunos de projeto, contribuindo para futuras tomadas de decisão 

pelo professor. 

Exercício “arquiteto-farol” 

No andamento do programa da disciplina de projeto, é importante que, após a idealização 

de um ambiente escolar, o professor incentive seus alunos a “sentirem-se aptos a aprender, 

a compreenderem, a se expressarem, a agirem, a realizarem, a criarem.” 33 Para isto 

propomos o exercício do arquiteto-farol, proposto por Rheingantz34, inspirado em 

                                                 
32Esta descrição foi retirada do corpo do MÓDULO 1, EXERCÍCIO 2: “ A ESCOLA DOS SONHOS” 
33 Rheingantz, P. A. Exercício n°  03 –  Leituras de Arquitetura, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Departamento de Planejamento de Arquitetura, Projeto de Arquitetura 
I – 2002-2 – Turma FAC. 

34 Snyders in Rheingantz e Rheingantz, 1998. 
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Synders35.  O objetivo deste exercício  é, principalmente, “sistematizar atitudes críticas para 

leitura e análise de projetos”, além de “possibilitar que os alunos descubram, admirem e 

critiquem as grandes obras relacionadas com o tema” 36.  As obras-primas escolhidas 

devem pertencer a arquitetos brasileiros ou estrangeiros e contribuir com o tema do projeto, 

no caso presente, uma escola para o ensino fundamental.  Ao incorporar a cor como um dos 

itens desta análise, o aluno se vê diante da necessidade de recorrer ao seu conhecimento, de 

modo a contribuir para a construção do ambiente de aprendizagem, como, por exemplo: de 

que forma foi utilizada a cor para dinamizar, sinalizar e delimitar o ambiente. Outros 

objetivos são propostos neste exercício: 

1.Identificar elementos estéticos e funcionais, que englobem forma, cor e matéria-prima. 

2.Construir um repertório projetual, a partir da identificação e análise de diferentes 

elementos estéticos e funcionais existentes em outros projetos já construídos.   

Roteiro do exercício 

Este é um exercício  de análise visual desenvolvido em grupos de três a quatro alunos, onde 

são analisados projetos de escolas, feitos por arquitetos brasileiros ou estrangeiros e que 

sejam reconhecidos como obras-primas.  Os arquitetos-farol podem ser definidos pelo 

professor, de comum acordo com os alunos ou, até mesmo, pelos próprios alunos.  Na 

análise visual, que inclui o projeto cromático, o aluno é incentivado a identificar o partido 

do projeto em relação ao entorno, se é destacado ou integrado e o porquê disso. 

Para a análise de cada projeto, os alunos constroem uma ficha técnica indicando: data e 

local da obra, área construída e algum comentário da obra extraída da literatura 

especializada. Para uma melhor análise, é importante, na medida do possível, a 

apresentação da planta de situação e/ou de localização, planta dos pavimentos, planta de 

cobertura, corte e fartura de fotografias ou perspectivas internas/externas 37.   

                                                 
35 SNYDERS, 1993. 
36 Rheingantz, P. A. Exercício n°  03 –  Leituras de Arquitetura, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Departamento de Planejamento de Arquitetura, Projeto de Arquitetura 
I – 2002-2 – Turma FAC. 
37 RHEINGANTZ, P. A. Exercício n° 03 – Leituras de Arquitetura, Rio de Janeiro:  FAU/UFRJ  
Documento complementar ao Plano de Ensino da Disciplina Projeto de Arquitetura I – 2002-2 – Turma FAC. 
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Na análise da obra, a exposição de seu contexto contribui para um melhor entendimento da 

proposta.  Desta forma, os aspectos estéticos contribuirão para determinar a identidade da 

construção e suas possíveis influências nos projetos de cada grupo.  Ao final do exercício, 

cada grupo deve “definir uma PALAVRA ou FRASE que caracterize, numa pequena 

expressão, a identidade da obra do arquiteto-farol.” 38 

Avaliação do exercício  

O estudo sobre a obra-prima é uma prática utilizada para colocar o aluno em um estado 

feliz39.  Este estado, estimulado por uma visão objetiva, coloca a turma em contato com a 

prática projetual consagrada pelo meio acadêmico e profissional, provocando a discussão 

sobre as soluções relativas ao tema do projeto proposto pelo programa da disciplina.  Este 

exercício é mais bem apresentado na forma de seminário, contribuindo para a avaliação do 

processo de cada grupo. 

A vantagem do formato de seminário  é que este permite que cada grupo pesquise, a fundo, 

a obra-prima, exigindo organização e pesquisa, assim como o planejamento da exposição 

oral.  Ele também coloca a turma, na apresentação dos trabalhos, em contato com várias 

soluções projetuais, contribuindo para a construção do conhecimento do grupo e do 

repertório projetual de cada indivíduo da turma. 

 Na avaliação desta prática, sugerimos que o professor coloque,  primeiro,  as regras do 

seminário e quais os itens que serão avaliados e seus respectivos pesos na nota do grupo.  

Na elaboração desta avaliação, deve ser levado em consideração, apenas, os fatos 

relacionados ao tema e a participação de cada aluno do grupo.  Recomendamos anotações 

relevantes em cada item da avaliação, colocadas em uma tabela especifica referente a cada 

grupo.  Para esta tabela ser um auxílio na avaliação, ela pode conter uma escala de 

classificação, atitudes, habilidades e competência de cada fase do processo. 

Exemplo de matriz morfológica que pode ser aplicada no exercício “arquiteto-farol” para a 

avaliação do grupo: 

 
                                                 
38Idem., p.2. 
39SNYDERS, 1993. 
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Grupo: 

 Muito Fraco (1) Fraco (2) Fraco (3) Regular (5) Bom (6) 

Pesquisa Não pesquisou 

temas relevantes 

Pesquisou temas 

sem relevânci a 

Pesquisou pouco, 

e com pouca 

relevância 

Pesquisou pouco 

mas com 

inform ações 

relevant es 

Pesquisou 

muita 

inform ação 

relevante. 

Cumprimento 

dos prazos 

Não cumpriu o 

prazo 

Não cumpriu o 

prazo  

Respeitou pouco 

o prazo 

Esteve quase 

sempre em dia 

Esteve sempre 

em dia 

Desenv. das 

tarefas 

Não 

desempenhou as 

tarefas 

Não 

desempenhou as 

tarefas 

Desempenhou 

poucas tarefas 

Desempenhou 

quase todas as 

tarefas 

Desempenhou 

todas as tarefas 

Apresent ação 

visual 

In formação 

insuficient e  

In formação com 

baixa qualidade 

Pouca 

inform ação, mas 

relevant e 

Algumas 

inform ações, mas 

com relevância 

Muita 

inform ação 

relevante 

Apresent ação 

oral 

Baixa qualidade e 

pouca informação 

Alguma 

informação, com 

baixa qualidade 

Pouca 

inform ação, mas 

com qualidade 

Alguma 

inform ação com 

qualidade 

Muita 

inform ação 

com qualidade 

Total de pontos:  

Para que a avaliação seja efetiva, o  grupo de alunos precisa estar ciente do cumprimento 

das regras.  Recomenda-se que elas sejam apresentadas com clareza e de forma objetiva, 

observando os seguintes itens: 

• Qualidade da apresentação: imagens e pranchas; 

• Organização; 

• Conhecimento do assunto; 

• Tempo utilizado em conformidade com as regras da apresentação. 
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Exercício “levantamento de campo” 

A visita ao terreno é um dos momentos mais importantes na aula de projeto.  Nela, o aluno 

identifica a tipologia do entorno e verif ica as condições do terreno.  Para os trabalhos de 

observação e registro dos alunos terem o maior proveito, sugerimos que, neste exercício, 

também, seja colocado o uso da cor no entorno para a definição do projeto cromático. 

Primeiramente, o professor poderá orientar seus alunos para que durante o levantamento do 

terreno, eles atualizem as informações contidas no desenho fornecido do sítio urbano, 

viabilizando a elaboração da maquete do entorno, na escala 1:250.  Posteriormente, ao 

longo de outras visitas, os alunos podem elaborar um catálogo gráfico com os  principais 

elementos morfológicos do lugar, tais como: tipo de traçado e caixa de vias, tipos de 

lotes/parcelas e de edifícios, de quarteirões, de elementos fachadas, marcos, limites, 

vegetação e mobiliário urbano.  Para a melhor adequação deste catálogo, sugerimos um 

exercício com levantamento fotográfico através de um ensaio,  onde será, também, definida 

a cor local, delineando o projeto cromático e alguns elementos morfológicos 

influenciadores. 

O levantamento fotográfico, no formato, de ensaio coloca o simples registro fotográfico de 

lado e incentiva uma observação participativa, que integra o aluno ao ambiente onde vai 

interferir com o seu projeto.   A opção que encontramos e que prossegue com uma 

abordagem criativa, é a execução de um traçado pscicogeográfico 40 do lugar.  A orientação 

do professor se torna interessante quando ele incentiva que seus alunos façam um percurso 

não estruturado, em uma espécie de deriva, aliando o click fotográfico a qualquer elemento 

do lugar que chame sua atenção,  ligando o aluno ao meio, quando a sua emoção é 

despertada.  O material resultante, as fotografias, deve ser trabalhado livremente pelo aluno 

em uma colagem lúdica do lugar.  Nela, tanto o professor, quanto o aluno, perceberá cores e 

harmonias, morfologias aparentemente ocultas, luminosidade e volumes diferenciados,  

percebendo a identidade do coletivo.  Utilizamos, aqui,  o coletivo no sentido dado por 

                                                 
40 Na Teoria da Deriva a psicogeografi a do lugar é constituída pelo relevo das cidades com correntes, pontos 
fixos e tu rbilhões e que relata as emoções do observador de um percurso qualquer.  Este assunto está no 
capítulo 6. 
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Latour, como “ao contrário de sociedade, que é um artefato imposto pelo acordo 

modernista, esse termo se refere às associações de humanos e não-humanos”41 

Roteiro do exercício 

1. M ontar a maquete do entorno com toda a turma. 

2. M ontar exposição nas paredes da sala de aula com todos os levantamentos fotográficos  

e projetos cromáticos de cada grupo. 

3. Fazer um debate, incluindo considerações volumétricas da maquete e das cores do 

entorno e dos grafismos vistos nos levantamentos fotográficos. 

Avaliação do exercício  

A construção da maquete e do levantamento fotográfico trabalhada pelos alunos e colocada 

pelo professor em formato de exposição, estimula o debate na turma.  Alguns pontos 

precisam ficar claros para o grupo de alunos: 

• A construção da maquete – cada grupo deve ser responsabilizado por uma área. 

• O levantamento fotográfico – a exposição do material, incluindo a diagramação, 

limpeza e cumprimento do cronograma, deve ser levada em consideração na avaliação 

do exercício. 

• O debate – cada grupo posiciona-se sobre o  ensaio e projeto cromático que produziu 

para, em seguida, abrir o debate para toda a turma. 

A importância do debate na construção do aprendizado da turma está apoiada na exposição 

de diferentes pontos de vista e fundamentada na pesquisa de campo.  Este procedimento 

estimula a habilidade do aluno em expor oralmente as suas idéias, assim como, também, a 

escutar.  O professor, neste tipo de prática, possui um papel de mediador,  colaborando para 

a dinâmica do exercício e estimulando a participação de todos os alunos. 

                                                 
41LATOUR, 2001: 346. 
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A avaliação neste procedimento está baseada em dois itens: (a) um relatório do grupo, 

contendo todos os tópicos discutidos e (b) a observação do professor, atribuindo valores e 

pesos diferentes para cada intervenção e o cumprimento das regras do debate. 

Avaliação sugerida para a apresentação do projeto 

Ao final da disciplina, a exposição oral do projeto, juntamente com as pranchas 

desenvolvidas em sala de aula, colabora com o desenvolvimento de uma postura pró-ativa 

do aluno, formando uma aprendizagem em duas mãos, onde quem apresenta e quem ouve, 

crescem no processo.  Na abordagem da avaliação, o processo projetual, assim como o seu 

resultado é que está em prioridade.   O seminário final de apresentação dos  resultados de 

cada projeto contribui para o crescimento do grupo, mas é cada projeto, exposto em 

pranchas, que o professor coloca o maior peso em sua avaliação.  Algumas ações podem ser 

implementadas pelo professor: (a) as regras de cada apresentação final e (b) definir os itens 

que serão avaliados no projeto.  Como proposta, colocamos alguns parâmetros já testados e 

praticados em sala de aula de projeto: 42 

• Viabilidade técnico-construtiva. 

• Adequação ambiental. 

• Aspectos físico-funcionais. 

• Apresentação do projeto (diagramação, limpeza gráfica e clareza na representação das 

idéias). 

• Processo projetual, também avaliado ao longo dos exercícios. 

• Processo criativo e proposta de originalidade. 

• Aspectos estéticos: a relação da volumetria e do projeto cromático com o entorno 

urbano e a proposta do partido projetual. 

 

                                                 
42Retirado do exercício n° 03 – Leituras de Arquitetura, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo, Depart amento de Planejamento de Arquitetura, Projeto de Arquitetura I – 2002-2 
– Turma FAC. 
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Avaliação sugerida para as colocações e atitudes dos alunos. 

Partindo do princípio de que cada aluno é único, a observação do indivíduo pelo professor,  

apresenta-se como um bom método para que seja colocado o crescimento do aluno em seu 

processo de aprendizagem.  O contato contínuo do professor com seus alunos em sala de 

aula é um material rico para a consolidação deste método, principalmente se colocada a 

observação participativa43, que aqui surge para sua utilização constante em sala de aula.  É 

importante colocar que este método não é recomendável para grupos muito grandes, pois 

torna mecânico o trabalho de catalogação e indiferentes os comentários do professor. 

Na abordagem da avaliação por observação participativa, o professor deve estar despido de 

preconceitos, assumindo um lugar no grupo observado, sem dar a entender que está no 

processo avaliativo.  As práticas em sala de aula, onde cada grupo está envolvido com os 

modelos, desenhos e definições projetuais, são as mais propícias para este método.  Nelas, 

os alunos trocam impressões, se ajudam e se desentendem, colocam e viabilizam as idéias,  

planejando o projeto como um todo.  Esta troca mostra as relações e as posturas de cada 

indivíduo, dando ao professor um rico material para o melhor (re)conhecimento de seus 

alunos.  Neste processo, o professor assume um papel social de integração,  compartilhando 

os anseios de cada indivíduo e vivenciando suas ações.  Escutar as conversas, perceber o 

gestual, sentir o mesmo suor do trabalho da disciplina,  entendendo as dif iculdades e as 

vantagens que cada aluno apresenta, são as ferramentas indispensáveis deste método. 

Ao reconhecer os significados  de cada aluno, o professor realiza uma justa avaliação em 

relação à evolução de cada um no aprendizado.  Durante o processo avaliativo da 

observação participativa, o aluno fica mais conhecido, menos impessoal, mostrando para o 

professor onde ele quer ser ajudado e onde ele é mais habilidoso e versado.   Colocamos, 

aqui, uma sugestão para a matriz de avaliação, com alguns formatos e parâmetros, visando 

o melhor aproveitamento da por observação participativa. 

• Parâmetros de competência pessoal: (a) habilidades pessoais na prática, (b) 

expressão e colocação de idéias. 

                                                 
43Denominação desenvolvida pelo grupo Pró-lugar do PROARQ/FAU/UFRJ, que coloca o observador como 
participador do processo, evidenciando resultados que poderiam permanecer ocultos no distanciamento do 
simples procedimento de observação em campo, mais comumente utilizada. 
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• Parâmetros de competência Produtiva: (a) contribuição nas tarefas, (b) criatividade. 

Aluno:  

 1º Bimestre 2º Bimestre 

 Nenhum Pouco Razoável Ótimo Nenhum Pouco Razoável Ótimo 

Habilidades 

pessoais nas  

práticas 

        

Expressão e 

colocação das  

idéias 

        

Contribuição 

nas tarefas 

        

Criatividade         

Comentários 

 

 

 

 

Sugestão para um cronograma de plano de aula 

O plano de aula é um instrumento importante na sistematização do aprendizado e, portanto, 

ele deve ser divulgado para os alunos.  Desta forma, cr ia-se um compromisso do grupo com 

os resultados da disciplina.  A fixação do plano de aula em lugar visível e de fácil acesso 

pelos alunos confirma a intenção do professor em compartilhar a disciplina no caminho da 

construção do conhecimento pelo grupo.  Cria-se um coletivo integrado com os objetivos 

traçados para a disciplina. 

A quantidade de aulas proposta por este plano é igual à existente na disciplina PROJETO 

DE ARQUITETURA 3,  do Curso de Arquitetura e Urbanismo, Faculdade de arquitetura e 

Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro em 2006 44. 

 

 

                                                 
44 Cedido por Rheingantz. 
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AULA ATIVIDAD E 

01 Apresentação das turmas e dos professores.  Conteúdo programático. Avaliação. 

Contextualização do projeto.  Definição dos parâmetros para a apresentação dos 
trabalhos.  Formação dos grupos e parâmetros para o levantamento de campo. 

02 Exercício “a escola colorida” ou “a escola dos sonhos”. 

03 Exercício “a escola colorida” ou “a escola dos sonhos”.  Palestra com 
especialista em cor.  Estudos cromáticos 

04 Exercício “a escola colorida” ou “a escola dos sonhos”.  Aplicação de estudos 
cromáticos nos projetos. 

05 Exercício “a escola colorida” ou “a escola dos sonhos”.  Seminário para 
apresentação dos trabalhos e justificativa sobre partido e estudo cromático. 

06 Exercício “levantamento de campo”: visita ao terreno, dando início ao 
levantamento: para registro (fotos, mapas, plantas, etc.).  Ensaio fotográfico e 
projeto cromático.  

07 Exercício “levantamento de campo”: estudo sobre arquitetura escolar 
relacionando com idéias pedagógicas.  Visita à Escola  

08 Exercício “levantamento de campo”: apresentação do ensaio fotográfico com 
cartela de cores.  Colocação em exposição na sala de aula para comparação e 
debate na turma com mediação do professor.. 

09 Palestras com especialista em educação. 

10 Palestras com especialista em arquitetura escolar. 

11 Exercício “arquiteto-farol”.  Definição de um arquiteto por grupo.  Aula teórica 
onde o professor expõe o conceito de obra-prima e sua função influenciadora de 
novos projetos.  Como analisar valores estéticos e funcionais. Exercício 
“arquiteto-farol”: desenvolvimento do exercício com a análise das obras-primas 
segundo os aspectos estéticos.  M aterial fotográfico e de desenhos em 
perspectiva. 

12 Exercício “arquiteto-farol”: desenvolvimento do exercício com análise 
funcional. 

13 Exercício “arquiteto-farol”: desenvolvimento do exercício. 

14  Exercício “arquiteto-farol”: apresentação em forma de seminário para debate em 
sala de aula. 

15 Início do ante-projeto da escola para o ensino fundamental, resgatar o resultado 
do exercício “lugar de desejo”.  

16 Desenvolvimento do projeto.  Colocar os elementos levantados pelo grupo no 
exercício “levantamento de campo”, incluindo a cartela de cores. 
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17 a 26 Desenvolvimento do projeto. 

27 Entrega do projeto com seminário de apresentação. 

28 Avaliação dos projetos pelo professor e auto-avaliação pelos alunos.   Validação 
dos resultados. 

Sugestão para a utilização da auto-avaliação em sala de aula 

Este método, por ser considerado de difícil aplicação por muitos professores, acaba sendo 

colocado de lado, o que leva a uma perda qualitativa para o aprimoramento do docente e de 

sua disciplina. “Qualidade é de estilo cultural, mais que tecnológico, artístico, mais que 

produtivo, lúdico, mais que eficiente, sábio, mais que cientifico” 45.  Sugerimos que a 

simples aplicação de um questionário avaliativo com critérios colocados no início  da 

disciplina a meses atrás seja evitado.  Isto causaria confusão nos alunos, que insistiriam em 

se auto-premiar em vez de se auto-avaliar para crescer. 

No plano de aula, sugerimos que, ao final da disciplina, o professor promova a auto-

avaliação pelo grupo, para a validação dos resultados de cada projeto. Neste momento é 

importante que os alunos sejam introduzidos à ficha de auto-avaliação através de um 

exemplo, onde todos coloquem suas opiniões e percebam o peso do critério e seus 

diferentes níveis de classificação, tornado o exemplo referência para os outros itens que 

serão avaliados.  Em um momento seguinte, cada grupo reunido inicia a auto-avaliação do 

projeto em relação a cada critério, assinalando uma nota, grau ou conceito estipulado na 

ficha distribuída pelo professor. 

Este instrumento coloca a avaliação como um processo de aprendizagem e incentiva a 

inovação pedagógica do docente que, desta forma, completa o plano de aula da disciplina, 

verificando onde o processo de aprendizado foi mais entendido e onde falhou.  Esta é uma 

forma de aprimorar o plano de aula e os exercícios em uma constante evolução e 

aprendizado do docente. 

As colocações sobre avaliação pretendem contribuir para o  professor, que se depara com 

questões técnicas e subjetivas em um projeto de arquitetura.  Este momento é muito difícil 

                                                 
45 DEMO, 2005: 13 
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para o docente, que às vezes cai na armadilha de fórmulas prontas sobre premiação e 

punição, não ajustando a sua avaliação à realidade de cada turma, do projeto e dos objetivos 

da disciplina.  Quando a avaliação passa a ser percebida como um instrumento de 

aprimoramento do conteúdo programático e didaticamente colocada para o aprendizado do 

aluno, o plano de aula torna-se dinâmico a cada resultado alcançado. 
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Considerações Finais 

Na tendência usual sai o discípulo, porque o educador de modo geral mais impõe e 
molda do que motiva o processo de autopromoção.  Mas pode sair o novo mestre, se o 
educando amanhecer para a conquista de si mesmo, como sujeito de seu 
desenvolvimento.1 

Nesta frase de Demo, quando ele fala da “conquista de si mesmo”, está uma das 

respostas às questões feitas no início desta pesquisa: “É esta a melhor forma de 

solucionar este projeto?”.  Os obstáculos encontrados em sala de aula, envolvendo, tanto 

o aluno quanto o professor, motivaram os resultados encontrados nos experimentos 

feitos, inspirando um plano de aula diferenciado, onde a aplicação da cor produz uma 

modificação qualitativa na postura dos alunos de projeto.  O preconceito sobre o uso da 

cor e o pouco conhecimento teórico sobre o assunto, ficaram claros em palestra dada a 

alunos de arquitetura e design, através das perguntas formuladas e a falta de referências 

sobre o assunto mencionado.  Sem querer questionar a qualidade do ensino de cor nos 

cursos de arquitetura e design - o que não vem ao caso nesta pesquisa – percebemos, em 

contato com alunos, um ponto positivo, o de que a cor, mesmo que às vezes, esteja 

envolta em mistérios, é um assunto que interessa a todos.  Um dos problemas apontados 

é que a sua aplicação é pouco incentivada nas aulas de projeto, tornando-a uma mera 

curiosidade, sem a devida conscientização de sua melhor aplicação na arquitetura.  

Como vimos na Parte II, ela é importante e pouco usada nas aulas de projeto.  A 

preocupação na pesquisa foi a de colocar o conhecimento sobre cor para alunos de 

arquitetura, utilizando conhecimentos relevantes para o uso profissional na área.  Esta 

abordagem foi baseada, principalmente, no aprendizado na academia.  Acreditamos que, 

ao incorporarmos a cor à concepção no processo projetual, ela se torna indissociável na 

geração da forma na volumetria do projeto, consolidando-se como um método plausível 

de ser usado.  A cor, participando do aprendizado projetual do aluno, tende a quebrar o 

receio de usá-la e, como conseqüência, torna-se um conhecimento intrínseco, fluindo 

facilmente na concepção projetual do aluno.  Ao longo dos exercícios testados em 

experimentos e propostos em um plano de aula (Capítulo 7), a aplicação da cor está, 

sempre, vinculada às questões levantadas pelo programa da disciplina de projeto.  Ao 

mesmo tempo, a abordagem dos exercícios manteve uma preocupação em tornar o 

                                                 
1 DEMO, 2005: 61 
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assunto atrativo, eliminando qualquer aridez no seu conhecimento.  Esta postura tem o 

objetivo de motivar o aluno para saber mais sobre cor, incentivando a pesquisa. 

O ensino de projeto utilizando a cor como um dos métodos para atender ao programa da 

disciplina, propõe uma abordagem projetual, onde o aluno e o professor construam o 

entendimento em um caminho diferente.  A aplicação da matéria colorante em 

edificações, nos experimentos feitos durante esta pesquisa, relatados no capítulo 3, e a 

sua influência na percepção e o entendimento do lugar, mostrou outro caminho para o 

ensino de projeto.  Sem grandes mudanças conceituais, apenas colocando o assunto em 

sala de aula e orientando as dúvidas dos alunos, o professor pode resgatar o 

conhecimento sobre cor, incentivando o interesse pelo assunto.  Neste processo, o 

conteúdo pedagógico coloca-se claro, através de exercícios de projeto ou mesmo através 

de palestras com especialistas na área.  Paralelamente, o acompanhamento pelo 

professor, dos resultados nas práticas utilizadas, é um fator que está diretamente ligado 

ao método da incorporação da cor no projeto.  A avaliação constante dos exercícios e do 

processo projetual, em um sentido de aprendizado, não de premiação ou punição, 

influencia a aceitação da cor incorporada e o entendimento sobre o seu sentido 

transformador.  A inclusão no plano de aula de exercícios orientados e, posteriormente, 

aplicados nas soluções projetuais em relação à cor e à forma, coloca o professor em um 

papel-chave de incentivo à autonomia do aluno, visto nas palavras de Demo2 (capítulo 

7) e de Freire3 (capítulos 1 e 2). 

Diante de tal desafio, as questões que surgiram, em relação à realidade em sala de aula de 

projeto com a cor ou de como aliar isto ao conhecimento já adquirido pelo aluno e sua aplicação 

no projeto, contribuíram para mostrar a relevância da inclusão da cor no ensino de projeto de 

arquitetura.  O conhecimento teórico sobre cor, baseado em questionamentos direcionados para 

o aluno de arquitetura e no interesse objetivo da aplicação da cor em lugares construídos e em 

projetos, direcionou a escolha dos teóricos, especialmente Itten, Goethe e Albers, que 

contribuíram para o conhecimento com uma linguagem acessível às primeiras incursões do 

aluno curioso sobre o assunto.  O desenvolvimento dos exercícios teve como objetivo colocar a 

cor no processo diário das aulas, estimulando a percepção do grupo e acrescentando aos 

métodos conhecidos um assunto muitas vezes misterioso. Lidar com a cor na sala de aula torna-

                                                 
2 DEMO, 2005. 
3 FREIRE, 1996. 
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se uma situação propícia para colocar e exercitar conhecimentos vistos no curso de arquitetura 

de forma direcionada. 

Através das práticas, o professor pode provocar momentos de imaginação para a criação 

de projetos utilizando a cor.  Em contrapartida, as dúvidas sobre como aliar isto ao 

conhecimento da matéria colorante, já adquirido pelo aluno, transformam-se em um 

obstáculo projetual.  O professor de projeto pode se deparar com diferentes 

conhecimentos sobre o assunto entre os alunos.  Esta situação heterogênea é vista como 

enriquecedora do ambiente didático, levando o professor a agrupar alunos com 

diferentes origens de formação, contribuindo para a troca de conhecimentos4. 

As diferenças encontradas em sala de aula surgem provocando, em cada aluno, a 

vontade de criar e de colocar as soluções de volumetria e cor do projeto diante do grupo.  

Percebemos que, com esta efervescência criadora, o professor coloca-se em uma 

posição delicada, onde a sua orientação pode contribuir para formação de um arquiteto 

autônomo e criativo nas decisões, minimizando o impacto das incertezas e, ao mesmo 

tempo, incentivando a autonomia do aluno.  Neste contexto, a cor, como um item de 

incerteza, incentiva a reflexão teórica, abordando um conhecimento que, por vezes, é 

deixado de lado. Este é um caminho onde ela é conscientemente aplicada nos projetos.  

A abordagem lúdica, aliada à sua colocação técnica, define metodologicamente a forma 

como ela é incorporada em sala de aula, passando a ser um assunto tão importante 

quanto o estudo volumétrico em maquetes brancas.  O aluno, conhecendo melhor o 

assunto, passa a se interessar em aplicar a cor no volume das maquetes5, estudando os 

resultados perceptivos.  Neste ponto do programa da disciplina, o professor pode 

incentivar a aplicação da cor em diferentes idéias, levando o grupo a encontrar uma 

solução consensual.   

Para um melhor resultado dos exercícios lúdicos, Varela Thopson e Rosch6, foram 

essenciais com sua abordagem de incorporação do sujeito com o meio, apontando 

diferentes caminhos nesta relação, onde o exercício lúdico se mostrou o mais apropriado 

às questões de cor, criação, ensino e projeto.  Esta abordagem, em um sentido mais 

                                                 
4 Esta prática é muito comum entre os professores de projeto, como foi observado na sala de aula do Prof. 
Paulo Afonso Rheingantz na FAU/UFRJ. 
5 No capítulo 6, este assunto foi tratado partindo da análise de resultados de experimento feito com um 
grupo de arquitetos e designers na Faculdade SENAI/CETIQT. 
6 VARELA, TOMPSON, ROSCH, 2003 
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amplo, sem se ater a questões didáticas, enriqueceu a visão sobre a postura didático-

pedagógica do professor.  Nela, Vigostky7, Schön8 e Freire9, contribuíram para firmar a 

posição na troca de experiências entre o professor e os alunos, entendo como se dá o 

diálogo em sala de aula (Capítulos 2 e 6).  Estes capítulos compuseram uma fase 

importante da pesquisa, contribuindo para a fundamentação da construção do plano de 

aula e na elaboração de um espaço pedagógico plural.  Nele, a Metalinguagem, 

(Capítulo 6), se mostrou essencial,  pois ela, sem definir as regras, incentiva a criação 

dos parâmetros de cada aluno para a melhor exposição de suas idéias.  Neste sentido, 

Schön10, colocado logo no primeiro capítulo, fundamenta na ação-reflexão a base para 

incentivar o aluno autônomo. 

Falar sobre assuntos tão diferentes, mas, ao mesmo tempo complementares, teve como 

catalisador, o interesse pela cor e a sua utilização em projetos de arquitetura, 

motivadores essenciais desta pesquisa.  Apesar das dificuldades, resistências e dúvidas 

sobre o assunto, que espero que continue como estímulo ininterrupto, o resultado 

refletido no plano de aula é simples em essência, mas complexo na aplicação.  Ele 

requer do docente uma constante avaliação de seu desempenho, em paralelo com o dos 

alunos, para o contínuo aperfeiçoamento do método da cor incorporada ao ensino de 

projeto e sua real implantação nas aulas de projeto. 

Quanto à incerteza sobre a possibilidade e a viabilidade da incorporação da cor no 

ensino de projeto e a sua eficácia como método didático, os resultados alcançados em 

experimentos realizados e descritos no capítulo 3 mostraram que a cor pode ser 

trabalhada nas aulas de projeto, alcançando resultados positivos em relação às soluções 

encontradas para os projetos. 

As dúvidas sobre a relevância da incorporação da cor nos projetos de arquitetura 

esclareceram-se ao longo dos capítulos 4 e 5, que abordam a importância da cor no 

estudo volumétrico e seu impacto na percepção das propostas projetuais.  A constatação 

de que a cor, quando trabalhada na conceituação do projeto, integra-se à forma e 

                                                 
7 DELGADO, 2003. 

8 SCHÖN, 2000. 
9 FREIRE, 1996. 
10 Idem, 2000. 
 



 

 200

A Cor Incorporada ao ensino de projeto – Considerações f inais 

enriquece as soluções encontradas.  Quando colocada no ensino de projeto, os trabalhos 

práticos com uma abordagem lúdica da cor apresentam para o aluno as possibilidades 

do projeto arquitetônico aliado ao cromático.  Estas constatações contribuíram para a 

pesquisa realizada pelo grupo de pesquisa Pró-lugar do PROARQ/UFRJ sobre a 

construção do lugar e o ensino de projeto. 

A importância do trabalho com cor nas aulas  de projeto, também, foram confirmadas 

nas participações em eventos da área11, onde pudemos constatar o trabalho realizado em 

outros paises e a sua eficácia no aprendizado. 

No capitulo 7, com uma reflexão sobre a avaliação da aprendizagem, evidenciou-se a 

postura inicial dada a esta pesquisa em relação à construção contínua do aprendizado, 

onde a avaliação aparece como contribuição para este processo.  Neste contexto, 

percebemos a viabilidade da cor no ensino de projeto de arquitetura e que, como 

método, ela é uma forma de promover a reflexão sobre o projeto.  Ao longo dos 

experimentos e da fundamentação teórica desta pesquisa, o plano de aula proposto foi 

delineado.  Nele, os exercícios com cor foram colocados como práticas lúdicas, 

desmistificando qualquer mistério sobre o seu uso. Transformar em fácil a aplicação da 

cor na arquitetura é um objetivo do plano de aula proposto.  Sua eficácia, observada nos 

exercícios realizados em turmas de arquitetura e de Design de Interiores, tende a crescer 

durante o uso constante para o aperfeiçoamento do método. 

Entendemos que os caminhos para uma continuidade desta pesquisa, apontam para o 

amadurecimento da Metalinguagem ao longo de sua utilização e observação constante, 

visando o seu aprimoramento e melhoria de sua prática nas aulas de projeto.  Esta 

constatação mostra a necessidade de uma maior e melhor aplicação dos exercícios 

práticos delineados através dos experimentos para sua evolução e para melhorar a 

constatação sobre a sua eficácia. 

A proposta para o plano de ensino (Capítulo 7) teve como objetivo encontrar outro 

caminho que fomentasse a criatividade e a inovação nos projetos arquitetônicos, 

trabalhando a cor como assunto comum no processo e mantendo o conhecimento 

técnico, sem alimentar a receita da genialidade, mas o fazer/pensar arquitetônico.  O 

plano de aula responde às questões sobre a viabilidade da incorporação da cor no ensino 

                                                 
11 O AIC - Associacion Internacional de Couleur - em 2004 e cursosobre cor realizado no Scandinavian 
Colour Institute em 2006. 
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de projeto e sobre a autonomia do aluno para as soluções projetuais apresentadas.  

Quanto às avaliações sugeridas para os exercícios práticos que compõem o projeto, elas 

objetivam o aprimoramento do professor e do aluno, além de sua autonomia, 

contribuindo para a questão sobre a essência do encontro entre o aluno e o professor.  

Esta realidade encontrada na sala de aula de projeto alimenta a reflexão sobre a ação, 

enfatizando o conhecimento teórico em conjunto com a prática.  Como resultado, a 

avaliação trabalha os parâmetros subjetivos em parceria com a maturidade do aluno, 

convidado-o a se auto-avaliar, indo além do cumprimento do programa da disciplina. 

Quanto aos objetivos, consideramos satisfatórios os resultados alcançados.  Quando, no 

início, colocamos ser importante entender como se dá o encontro das experiências 

professor-aluno, as leituras de Schön12 e Freire13contribuíram para delinear uma postura 

didático-pedagógica nas aulas de projeto, reverberando também, nas propostas de 

avaliação (capítulo 7). 

Outro objetivo proposto foi o de colocar a experiência do aprender / fazendo na sala de 

aula de projeto.  Os experimentos feitos mostraram resultados importantes para a 

definição dos exercícios do plano de aula, que têm como base a reflexão na ação que 

promovendo o aprender / fazendo.   

Nos estudos feitos sobre a cor e suas aplicações na arquitetura, outro objetivo 

importante foi alcançado, impactando diretamente na resposta à hipótese.  Nele 

colocamos o ato de projetar utilizando a cor como instrumento projetual, dando uma 

intimidade sobre o assunto para o aluno de projeto.  Esta situação contribui para a 

naturalidade das aplicações da cor na arquitetura baseada nos estudos sobre cor.  Na 

abordagem do assunto, acreditamos que os exercícios práticos com características 

lúdicas e destinados ao projeto e inseridos no programa da disciplina, permitem ao 

professor colocar a cor nos estudos volumétricos, demonstrando que o seu uso, baseado 

no conhecimento, torna as aplicações de cores adequadas aos objetivos projetuais.  

 

 

                                                 
12 SCHÖN, 2000. 

13 FREIRE, 1996. 
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ANEXO 1 

A cor e os sentidos.  Uma Pesquisa sobre a cor, a subjetividade e o 

comportamento
1
 

Leonor ramos Chaves e M ônica Queiroz – Instituto da Cor SENAI/CETIQT 

 

Através dos cinco sentidos apreendemos o mundo e através da visão vemos as cores. A 

percepção da cor é uma experiência subjetiva. Segundo M ahnke, F. (1996) as cores não são 

apenas estímulos percebidos, elas são parte de nossa psique. Assim como percebemos as 

cores também damos cores ao mundo. 

Experimento (set. 2.004)  97 alunos da Faculdade SENAI-CETIQT (Design de M oda) e 

UFRJ (Arquitetura) Cor e sentidos: Haveria predominância de determinada cor em relação 

aos sentidos?  

Aplicação: sala aula, música ambiente, lápis cera, Papel branco.  

Resultado: há predominância de determinadas cores para os sentidos e há influência no 

comportamento humano, uma vez que aquilo que chama atenção na percepção influencia as 

escolhas. 

RES ULTADO GERAL: SENAI/CETIQT E UFRJ 

Visão: azul 36%, verde (18,9%), amarelo (17,9%), branco (8,4%), laranja (7,4%), preto 
(4,2%), outras 

Audição: preto (21,1%), azul (19,9%), verde (12,6%), amarelo (12,6%), vermelho (7,4%), 
branco (7,4%), cinza (6,3%), roxo (5,3%) 

Olfato: verde (20%), azul (14,7%), amarelo (12,2%), rosa (10,5%), laranja (8,4%), branco 
e vermelho (7,4%), marrom (6,4%) 

Paladar: vermelho (58,9%), amarelo (14,7%), laranja (9,5%), marrom (7,4%) 

Tato: amarelo (17,9%), marrom (12,6%), verde (11,6%), preto e azul (10,5%), branco 
(6,3%), rosa (4,2%) 

                                                 
1 Publicado no II Congresso Brasileiro de Psicologia - Ciência e Profissão, SP de 05 a 09 de setembro de 
2006. 
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ANEXO 2 

A IMAGIN AÇÃO E A COR NA PAIS AGEM CARIOCA2 

INTRODUÇÃO 

A disciplina de Fundamentos da Cor faz parte do currículo pleno do curso de Bacharelado 

em Design – Habilitação moda da Faculdade SENAI/CETIQT no Rio de Janeiro.  Ao se 

pensar sobre o método a ser utilizado para o ensino da cor no design de moda, partimos do 

princípio de que a matéria colorante não pode ser apreendida como algo secundário no 

projeto de design e pensada apenas como conseqüência de regras de utilização de 

harmonias equilibradas.  Como parte integrante e estrutural do objeto, a cor é essência e 

como tal deve ser trabalhada na concepção do projeto (ARAÚJO, 2003).  Toda esta 

reflexão surgiu na pesquisa iniciada no Programa de Pós-graduação da Faculdade de 

Arquitetura da UFRJ onde defendi minha dissertação de mestrado e onde atualmente 

continuo a pesquisa no programa de doutorado.  O princípio básico para tornar a cor algo 

fácil e fluente para os alunos do curso de Bacharelado em Design foi utilizar a imaginação 

inerente a cada um deles.  Conclusão simples, mas ao mesmo tempo complexa em sua 

execução em sala de aula. 

Como resultado parcial de minhas pesquisas, desenvolvi um método inovativo baseado na 

imaginação criadora de Gaston Bachelard (1993) e na sua abordagem das imagens poéticas.  

Esta prática pedagógica foi testada durante todo o ano de 2003 e para isto tive total apoio 

da Faculdade SENAI/CETIQT nos experimentos em sala de aula, necessários para a 

comprovação dos estudos fundamentados em Bachelard (1993) e também em Heiddeger 

(2002), já que ambos falam em imagens poéticas e imaginação criadora.  A liberdade 

contida na simplicidade deste pensamento incentivou os alunos a se encantarem com o 

assunto cor e a não se limitarem na teoria dada em sala de aula, buscando o complemento 

da pesquisa em livros, artigos e periódicos especializados.  A imaginação e as imagens por 

ela gerada construíram significados durante a concepção do projeto proposto, trabalhando a 

cor com uma abordagem intuitiva por parte dos alunos.  A postura da professora em sala de 

                                                 
2 Artigo publicado em formato de pôster no AIC 2004, Porto Alegre, Brasil. 
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aula foi construída a partir dos estudos de Schön (2000) quando fala no professor como 

condutor do conhecimento, sem impor idéias e incentivando o debate e a reflexão na ação. 

A reflexão filosófica de Gaston Bachelard, contida em sua obra “A Poética do Espaço”, nos 

ensina apreender o fenômeno poético do lugar através das suas imagens poéticas.  O 

entendimento destas imagens está diretamente ligado à liberdade de imaginar, cr iando 

constantemente objetos e lugares, todos eles permeados pelas suas cores, as cores da 

imaginação criadora.  Fazendo o cotidiano se tornar inesperado, usando convenções de 

forma não convencional (VENTURI, 1995), o aluno promove novos contextos para fazer e 

aplicar a cor ensinada na teoria.  O exercício com imagens e cor leva o grupo de alunos a 

encontrar o seu mundo de convívio, percebendo detalhes antes ignorados e agora com força 

poética, ganham a dimensão colorida.  Esta alquimia garante a transformação da imagem 

permitindo o surgimento da cor espontaneamente no projeto.  Esta criatividade espontânea 

compõe a estrutura principal do ensaio fotográfico proposto aos alunos da disciplina de 

Fundamentos da Cor como conclusão do programa dado. 

A M ETODOLOGIA 

Este exercício imaginativo partiu de um ensaio fotográfico colorido, feito em grupo para 

que a experiência de descoberta das imagens e a mistura das cores do lugar fossem 

coletivas.  A temática foi a cidade do Rio de Janeiro, aproveitando a vivencia de cada aluno 

no seu dia-a-dia.  O exercício aconteceu tanto na rua como em sala de aula com o 

acompanhamento da professora.  Esta prática estava baseada nos princípios da ação-

reflexão (SCHÖN, 2000) e no incentivo ao uso constante da imaginação exercitada ao 

percorrer o lugar fotografado e ao montar o ensaio. 

Levantamento fotográfico e criação de cartela de cores: 

1. Levantamento fotográfico (feito na rua). 

2. Ensaio-montagem das fotos onde os alunos trabalharam a fotografia com a imagem 

imaginada através de outros elementos além das fotos dando significado ao lugar 

(feito em sala de aula). 
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3. Criação de cartela com 20 cores, criadas a partir do ensaio-montagem e que passa a 

ter incluído, neste momento, as cores desenvolvidas pelo grupo (feito em sala de 

aula). 

A temática do Rio de Janeiro foi subdividida em cinco grupos: 

1. Rio Boêmio: lugares de encontro de amigos, músicos e poetas.  Bares e restaurantes 

tradicionais da cidade. 

2. Rio Cultural: lugares onde acontecem manifestações artísticas e onde o carioca 

troca idéias e se informa. 

3. Rio Turístico: lugares onde o carioca recebe e mostra a sua beleza. 

4. Rio Natureza: onde a cidade é exuberante. 

5. Rio Histórico: onde a cidade nasceu. 

A prática em sala de aula tanto para a montagem dos painéis fotográficos quanto para 

criação das cores, esteve sempre baseados no pensamento conceptivo, criando um mundo 

mágico e poético onde o aluno era constantemente convidado a devanear, modulando novas 

e diferentes propostas. 

O RESULTADO 

Ao observarmos o resultado desta intensa prática criativa, percebemos um pensamento 

colorante explodindo em formas e cores, traduzindo o genius locci
3
 dos vários Rios de 

Janeiro.  Esta busca da cor despertou no grupo o prazer de fazer e colorir.  Em todos os 

trabalhos os alunos demonstraram intimidade com a matéria colorante e descobriram que 

ela é parte de suas vidas.  Os resultados pedagógicos migraram também para outras 

disciplinas do curso o que demonstrou a sedimentação do conhecimento teórico da cor com 

uma prática lúdica onde o fazer torna-se prazer.  Como resultado da disciplina, o objetivo 

foi plenamente alcançado.  A cor passou a ser um entendimento do pensamento tendo a 

compreensão da imaginação criadora que concebe o projeto, possuidora de uma 

subjetividade que só mesmo a concepção imaginativa seria capaz de concentra-la no objeto.  

Para o futuro designer esta postura de cor espontânea é importante, pois ela deixa de ser um 
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elemento decorativo e passa ser estrutura do objeto projetado.  Esta concepção dá um 

envolvimento do projetista com o objeto e com quem vai usa-lo.  Na formação deste 

designer a vivência lúdica em sala de aula permite o desenvolvimento da espontaneidade de 

sua expressão, dando personalidade ao projeto.  É neste sentido que cada objeto criado é 

sem precedentes e para tanto é inovativo, quando gerado pela inspiração de uma 

imaginação criadora resultando em uma concepção imaginativa, ou seja, uma ação 

imaginante.  Ao analisarmos os resultados do exercício desenvolvido com o método 

conceptivo da imaginação criadora, verif icamos imagens e cores resultantes do prazer com 

o fazer.  “Vivemos fixações, fixações de felicidade” (BACHELARD, 1993:25).  Esta é uma 

evocação que diz respeito a cada indivíduo e principalmente ao designer que delineia o 

objeto. 
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3 O espírito do lugar que lhe dá personalidade e vida. 
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ANEXO 3 
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Building Physics Department has different lectures on color and lightning in 

undergraduate and graduate architectural education since 20 years. These lectures cover 

briefly, 

- Systems on light and surface colors 

- Interior and building facade color arrangement 

- Various theoretical and practical applications of color. 
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GLOSSÁRIO 

 

Abordagem enactiva ou atuacionista da cognição – Proposta por Francisco Varela, Evan 

Thompson e Eleanor Rosch (in A Mente Incorporada, 2003), esta abordagem recupera a 

consciência como um problema da ciência cognitiva e questiona a relação entre processos 

cognitivos e o mundo no qual a mente está incorporada e inserida, pondo em questão 

também a idéia de representação mental.  Enfatiza que a cognição emerge das interações 

recíprocas do cérebro, do corpo e do ambiente, assim a mente e o mundo, ao contrário de 

serem dois domínios independentes ligados pela representação, atuam um sobre o outro. 

Acoplamento estrutural ou entrelaçamento estrutural – o cérebro se acopla (entrelaça) 

estruturalmente ao corpo que, por sua vez, se acopla (entrelaça) estruturalmente ao 

ambiente.  O histórico dos acoplamentos (entrelaçamentos) estruturais constrói o mundo.  A 

escolha, no texto, pela utilização de entrelaçamento estrutural, foi por discordância em 

relação à tradução para o português da terminologia, na tradução do original para o 

português.  

Autopoietico - Aquilo que nós produzimos, de criação contínua, sendo feito o tempo todo 

na relação com o mundo.4  

Cognição – Processamento de informações sob a forma de computação simbólica.  

Manipulação de símbolos baseada em regras.  A cognição resulta das interações do cérebro 

com um ambiente qualquer, gerando uma experiência que, segundo Dennett5, gera uma 

autocompreensão que não se explica.  A cognição é utilizada como um modelo da mente 

computacional e considera o cérebro como um computador, um sistema físico de símbolos, 

no qual os processos mentais ocorrem pela manipulação de representações simbólicas no 

cérebro.  Apresentamos três vertentes: 

                                                 
4 MATURANA, Humberto.  A Ontologia da realidade.  Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002. 
5 Dennett apud VARELA, Fancisco J, TOMPSON Evan, ROSCH, Eleonor.  A Mente Incorporada: ciências 

cognitivas e experiência humana.  Porto Alegre: Artmed, 2003. 
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Conexionismo: Surge nos anos 1970 como um desafio à abordagem cognitivista, e 

têm como ferramenta principal a auto-organização da rede neural – não mais símbolos 

no sentido tradicional da computação, mas sistemas dinâmicos não lineares, nos quais 

ocorrem os processos mentais através da emergência  de padrões globais de 

atividades.  Como herança do cognitivismo, a mente ainda é a região das rotinas 

inconscientes e sub-pessoais, e a experiência humana continua não tendo lugar nesta 

abordagem.   

Cognição funcionalista: em seu lado mais extremo, sustenta que a incorporação é 

essencialmente irrelevante na natureza da mente.  Segundo o cognitivismo, a 

inteligência é a capacidade de resolver problemas 6. 

Cognição experiencial: esta expressão foi proposta pelo Grupo Pro-Lugar (PROARQ-

FAU-UFRJ) por sugestão da Profa. Rosa Pedro, para caracterizar sua abaordagem da 

cognição com enfoque enactivo para aplicação da observação incorporada como 

método de pesquisa sobre o ambiente construído ou sobre o ambiente urbano. 

Cosmo-análise - Bachelard fala da reação física à emoção sentida que pode ser observada e 

registrada.  A reação do observador diante de um objeto ou em um lugar. 

Cor onírica – estado da cor que pertencente à matéria de sonhos. 

Cor incorporada – o mesmo que cor-estrutura.  A cor como elemento estrutural do objeto 

e/ou lugar.  Pensar em cor incorporada é o mesmo que pensar a cor-forma. 

Emergência – o mesmo que conexionismo 

Empatia – tipo singular de experiência direta, no qual os indivíduos se relacionam e 

entendem suas experiências e sua compreensão por meio da linguagem (verbal ou não 

verbal).  Na empatia entendemos as experiências do outro intersubjetivamente – não uma 

representação delas – sem, entretanto, passarmos pela experiência diretamente. 

Imagem poética – imagens construídas na alma do ser humano e que reverberam no meio. 

Imaginação criadora - Imaginação que constrói e poetiza as imagens através de um 

devaneio criador.  A imaginação do sujeito cria uma realidade sonhada, construindo o 
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mundo.  Forma onde a mente interage com o meio num processo iniciado no tangível e que 

reverbera na alma do sujeito. 

Intersubjetividade – (Evan Thompson) relação indissociável e subjetiva que ocorre na 

interação homem-meio-outro. 

Meio – Termo usado em substituição a ambiente, no sentido de "estar inserido" (M ilton 

Santos) 

Narrativa imagética – narrativa da experiência através de imagens, desenhos ou modelos 

tridimensionais. 

Objetividade sem parênteses – No caminho da objetividade sem parênteses as coisas e os 

fenômenos ocorrem independentemente do observador – ou seja, a existência precede à 

distinção.  Nele só há uma realidade que é objetiva, independente e requer obediência e 

aceitação.7 

Objetividade entre parênteses – No caminho da objetividade entre parênteses, o 

observador não pode fazer referência a entidades independentes de si na construção do seu 

explicar, pois "a explicação é uma reformulação da experiência com elementos da 

experiência” 8. 

Observação incorporada – procedimento ou atitude que permeia todo o processo de 

análise e avaliação de um determinado ambiente ou lugar.  Nesta nova postura, o 

observador interage com o meio durante sua pesquisa.  Assume suas interferências no meio 

pesquisado, estando presentes as emoções e os sentimentos que emergem desta interação. 

                                                                                                                                                     
6 Notas de aula da Profa. Rosa Pedro na disciplina Seminários de Cognição no PROARQ/FAU-UFRJ  
7 MATURANA, Humberto.  Cognição, ciência e vida cotidiana.  Belo Horizonte: Editora UFMG, 2001. 
8 Idem. 
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Percepção – Ação orientada perceptivamente, na abordagem enactiva; como o sujeito 

percipiente orienta suas ações em situações locais, por meio de sua estrutura sensório 

motora – a maneira pela qual o sujeito é corporificado; princípios comuns ou conexões 

lícitas entre os sistemas sensorial e motor que explicam como a ação pode ser orientada 

perceptivamente em um mundo dependente de um sujeito percipiente. (Cadernos de 

Subjetividade: O reencantamento do concreto) 

Reflexão atenta, aberta - A mente deve se esvaziar sem esforço, deixar fluir e coordenar  e 

incorporar corpo e mente de forma natural, f icando clara a  atividade natural da mente de 

estar alerta e ser observadora.  Técnicas de atenção são projetadas para levar a mente de 

volta de suas teorias e preocupações, da atitude abstrata, para a situação consciente da 

própria experiência da pessoa. 

Representação – encarada pelo cognitivismo tradicional como constructo, consiste em 

construir ou representar o mundo de determinada forma (Varela et al, 2003: 144), como um 

padrão ou sistema que age com base em imagens mentais internas independentes do mundo 

vivido. 

Psicogeografia do lugar - Na Teoria da Deriva a psicogeografia do lugar é constituída pelo 

relevo das cidades com correntes, pontos fixos e turbilhões e que relata as emoções do 

observador de um percurso qualquer. 

 


