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APRESENTAÇÃO 

 

A cor como característica do espaço: 
a importância da cor nos jardins-de-infância 

 
Inês Filipa Florêncio Teixeira 

 

A vida do ser humano é composta por interacções com o meio que o rodeia e que se 

traduzem em experiencias, sendo o principal modo de interacção feito através da 

visão.  

Desde a Pré-história até à actualidade a cor tem sido utilizada dos mais diversos 

modos e de acordo com as várias sociedades e culturas que se sucederam. A cor foi 

assim utilizada desde sempre nos ambientes que nos rodeiam e na arquitectura. No 

século XVIII os estudiosos de diversas disciplinas dedicaram-se de modo exaustivo a 

este assunto, permitindo entendê-la em termos físicos, fisiológicos, biológicos, 

psicológicos, expressivos e artísticos. Percebeu-se que a cor é uma propriedade de 

toda a matéria, geradora de emoções, sensações e percepções, podendo transmitir 

mensagens, sensações e noções espaciais. Permite-nos distinguir formas, texturas e 

brilhos, podendo ser utilizada como modeladora da percepção de espaços. Os 

materiais e consequentemente as suas cores tornam-se elementos indissociáveis e 

indispensáveis à vivência de um espaço. 

A escola é um local onde se criam as gerações futuras. Sendo a criação de ambientes 

adequados, às suas utilizações e utilizadores, um ideal da arquitectura. A arquitectura 

em geral e a arquitectura dos jardins-de-infância pode ser pensada utilizando a cor de 

variados modos, permitindo que dependendo do espaço e da análise feita pelo 

arquitecto, se criem obras arquitectónicas onde a cor funciona como elemento 

essencial dos espaço e valorizando-os. Os arquitectos podem assim, utilizar os 

materiais e consequentemente as cores de modo a transmitirem os conceitos onde se 

baseiam os espaços por si projectados. 

 

Palavras-chave: Cor, Arquitectura, Jardim-de-infância 



 

  

 

 

 

 

 
 



PRESENTATION 

 

Colour as a space characteristic: 
the importance of colour in kindergartens 

 
Inês Filipa Florêncio Teixeira 

 

The life of human beings is composed of interactions with its environment and that 

translates into experiences, being the primary mode of interaction made through vision. 

From prehistory to the present time, colour has been used in various modes and 

according to the various societies and cultures time after time. Colour has always been 

used in the environments that surround us and in architecture. In the eighteenth 

century scholars from various disciplines dedicated themselves in to exhaustively 

studying this subject-matter, allowing to understand it in terms of physics, physiology, 

biology, psychology, arts and expressivity. It was noticed that the colour is a property of 

all matters, generating emotions, sensations and perceptions, allowing to transmit 

messages, sensations and spatial notions. Colour allows us to distinguish shapes, 

textures and brightness, and can be used as shaper of the perception of spaces. The 

materials and consequently their colours are inseparable and indispensable to the 

experience of a space. 

Schools are the place where future generations are created. The creation of 

appropriate environments, for their uses and users, is an architectural ideal. The 

architecture in general and the architecture of kindergartens can use colour in various 

ways, depending on the space and on the analyses of the architect, allowing to be 

created an architectural work where colour acts as an essential element of space and 

promoting an increase value to it. Architects can therefore use the materials and 

consequently there colours to transmit the concepts, which there works are based, on 

its projected spaces. 

 

Keywords: Colour, Architecture, Kindergarten 
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1. INTRODUÇÃO 

Ao longo desta dissertação serão abordados vários pontos importantes para a 

compreensão e estudo do tema proposto. 

No capítulo que se segue apresenta-se o projecto de investigação e quais os seus 

objectivos, o seu enquadramento teórico, permitindo assim a percepção da importância 

do assunto estudado, apresenta-se também as linhas gerais da investigação. 

1.1. O OBJECTIVO DA INVESTIGAÇÃO 

Este projecto analisará em particular a utilização da cor nos jardins-de-infância, tal como 

deseja determinar quais as utilizações da cor nestes espaços bem como a aplicação da 

cor na arquitectura, identificando o modo como os arquitectos utilizam as cores enquanto 

matéria de expressão, e como os utilizadores destes espaços, sentem e podem ser 

influenciados pela cor de modo positivo, negativo ou mesmo neutro, deste modo 

entendendo a importância da cor como caracterizadora do espaço. 

Existem estudos sobre o modo como a cor influencia a vida do ser humano em geral, 

estudos sobre como devemos aplicar a cor na arquitectura e como esta influencia as 

pessoas. Nestes estudos existem poucas referências directas ao modo como a cor deve 

ser aplicada em escolas, mais especificamente nos jardins-de-infância, sendo ainda 

menos comuns os estudos sobre o modo como a cor influencia directamente as crianças 

mais jovens, em idade pré-escolar e que já não se enquadram no grupo etário dos bebés. 

Quase não existem estudos disponíveis sobre este tema, apesar de comummente se 

saber que a cor tem influência na evolução destas crianças. Seria interessante estudar o 

modo como os arquitectos respondem a estes temas e como aplicam de modo 

consciente a cor nos jardins-de-infância. 

1.1.1. AS QUESTÕES DA INVESTIGAÇÃO 

Esta investigação, ao examinar a forma como a cor influencia as crianças, tem como sua 

intenção responder às seguintes questões: 

• Porque é que a cor pode ser caracterizadora do espaço? 

• Qual a importância da cor enquanto caracterizadora do espaço arquitectónico dos 

jardins-de-infância? 
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1.2. OS OBJECTIVOS DO ESTUDO 

Com esta investigação pretende-se investigar sobre qual o melhor modo de utilização da 

cor nos ambientes utilizados por crianças, assim como qual a melhor maneira de utilizar a 

cor possibilitando uma melhor aprendizagem destas, tal como uma evolução equilibrada. 

Demonstrando assim que a utilização correcta da cor na arquitectura pode ter uma 

influência positiva ou negativa no ser humano em geral. 

Outro dos objectivos desta investigação é a criação de um estudo pormenorizado da cor 

ao nível da sua utilização pensada na arquitectura. 

Pretende-se com este projecto de investigação contribuir para uma melhor utilização da 

cor, para que seja cada vez mais pensada, sendo utilizada conscientemente, contribuindo 

assim para uma melhoria da qualidade do ambiente vivido e do bem-estar das crianças e 

dos “utentes” em geral dos jardins-de-infância. 

1.3. ENQUADRAMENTO TEÓRICO E RELEVÂNCIA DAS QUESTÕES 

O nosso quotidiano sempre esteve repleto de cor. No nosso dia-a-dia a cor está presente 

em tudo o que nos rodeia, mas apesar disso é muitas vezes descurada, pois na maior 

parte das vezes nem reparamos na sua presença. Muitas vezes, não temos consciência 

do quanto e como a cor nos influencia diariamente. 

A cor e o seu estudo têm interessado pessoas de áreas completamente diferentes, desde 

pintores, historiadores de arte, arquitectos, designers, cenógrafos, fotógrafos, artistas em 

geral, até filósofos, físicos, psicólogos, pedagogos, médicos, entre outros. Isto deve-se ao 

facto do fenómeno da cor estimular interesses, atrair e fascinar o ser humano em geral. 

Quem quer que trabalhe com a cor, por exemplo, na área da comunicação, e quem a 

utiliza como um meio de expressão, ou seja, quem a utiliza como matéria de 

comunicação, entende a importância desta no processo criativo e a influência que pode 

ter no ser humano. 

No conhecimento do artista, do pintor, do escultor, do artista gráfico, do arquitecto, do 

designer, ou mesmo do trabalhador de cerâmica, têxteis ou vidro, do cineasta, do 

jardineiro ou florista, a cor e o seu entendimento, entendimento dos seus atributos, 

dimensões, harmonias e fenómenos, é muito importante, isto porque possuem uma maior 

noção do modo como a cor influencia as atitudes e a resposta do observador diante de 

objectos, mensagens visuais ou ambientes. 
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Sabe-se que a cor é geradora de emoções e sensações, logo, se utilizada de um modo 

correcto pode orientar e direccionar o observador, daí a importância e necessidade de 

existir um maior conhecimento desta matéria. 

Desde o final do século XVII, quando Isaac Newton desenvolveu as primeiras teorias 

sobre a física óptica e as cores, que as ciências e as artes relacionadas com as cores 

têm sido tratadas de modo autónomo com a sua especificidade própria, esquecendo, 

ignorando ou desvalorizando, por vezes, muitas informações de aspectos integrantes e 

multidisciplinares que são fundamentais para o conhecimento mais completo do 

fenómeno da cor. 

Com estes estudos percebemos que a cor não deve ser somente vista e utilizada de uma 

maneira intuitiva, mas devemos entendê-la para além disso, utilizando-a e discutindo-a 

de um modo científico. 

Para podermos entender a compreensão que hoje em dia temos relativamente à cor 

temos que nos virar também para a História. Desde o início dos tempos que o Homem 

utiliza a cor, um conhecimento mais aprofundado sobre o modo como a cor tem sido 

utilizada ao longo da História permite-nos entendê-la e utilizá-la com outra consciência. O 

modo de vermos e apreciarmos a cor foi-nos transmitido pelos Renascentistas, embora a 

cor já fosse anteriormente estudada. A cor começou a ser estudada enquanto fenómeno 

por volta de 492 a.C., pelos filósofos gregos Empedócles e Aristóteles, sendo o seu 

estudo continuado ao longo de várias épocas importantes da Arte e Arquitectura.  

Sendo a cor uma experiência sensorial fundamental do nosso ser, o seu conceito 

interessou muitos estudiosos, tendo sido debatida sob diferentes perspectivas e 

diferentes disciplinas, tais como, as Ciências Naturais, Filosofia, Biologia, Medicina, 

Psicologia e Arte, estando, no entanto, ainda longe de ser compreendida como um todo. 

O Homem sempre foi atraído pela cor. Uma preferência por determinadas cores e 

harmonias é algo comum nos seres humanos, sendo estes influenciados pela evolução 

dos gostos, pela arte e por factores civilizacionais, temporais e etários. A reacção de 

cada indivíduo às cores é assim influenciada por factores psicológicos, culturais, 

sociológicos, climatéricos e fisiológicos. Em suma, o estudo da cor não pode ser 

dissociado das referências e vivências individuais e de grupo na sua multidisciplinaridade. 

No entanto o estudo da cor numa perspectiva mais ligada à arquitectura, torna-se 

necessário de modo a não esquecermos que esta deve ser compreendida como algo 

multidisciplinar e utilizá-la como tal na arquitectura em geral, potenciando a sua utilização 

de um modo consciente relativamente às suas influências no ser humanos em geral. 
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1.3.1. FUNDAMENTOS DAS QUESTÕES E RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

A vida do ser humano é composta por interacções com o meio que o rodeia que se 

traduzem em experiências, sendo que o principal modo de captação dessas informações 

é através do sentido da visão. Harald Küppers (2002) chega a quantificar essa realidade, 

considerando que 80% da informação é captada através da visão, sendo processada e 

dividida em formas e cores pelo nosso cérebro, de modo equitativo. A cor assume assim 

não só uma manifestação do nosso sentido estético, como é mais usual pensar, mas 

também, uma espécie de fio condutor de toda a informação, diferenciando-a. 

É corrente olhar para a cor como passageira e não lhe dar a devida importância, mas o 

facto é que, sem ela não existia o espaço visual, dado que percorremos espaços com 

cor, vestimos e expressamos preferência segundo a cor, assim como as casas que 

habitamos e quaisquer objectos que visualizamos têm cor. No fundo, estamos tão 

habituados a conviver com a cor, que muitas vezes não reparamos mesmo nela. Para 

entendermos melhor esta quantificação feita por Harald Küppers, temos de entender que 

a cor é algo muito importante para a compreensão do mundo em nosso redor, pois sem 

esta existiriam muitas características dos objectos, por exemplo, que seriam difíceis de 

captar. Temos também de ter a noção que o preto e o branco também são cores, mas 

isso é algo que iremos abordar mais tarde noutro capítulo. 

A cor é “apenas” uma sensação provocada pela luz sobre a “visão”. Assim, quando existe 

uma variação da quantidade, da qualidade, da forma e da posição do objecto e das suas 

faces, existe também uma resposta diferente por parte dos seres humanos, sendo a 

percepção visual diferente de pessoa para pessoa. 

As sensações visuais que a cor provoca no ser humano são uma reacção do cérebro a 

algo que lhe é transmitido pela retina – a cor impressiona a retina provocando no Homem 

uma emoção, logo a cor é sentida pelo ser humano. O Homem pode então construir, 

expressar e impressionar algo que se transforma num modo de comunicação visual, 

utilizando, por vezes, somente a cor. Assim, a cor pode ser utilizada como uma 

linguagem que comunica uma ideia e não só, sendo a cor um símbolo universal de 

comunicação. 

A cor, como elemento fundamental de comunicação em geral, merece uma preocupação 

particular de quem a utiliza. Existe uma óbvia influência desta no dia-a-dia, criando 

emoções, despertando os sentidos e estimulando o intelecto, logo a utilização correcta da 



A Cor como caracterizadora do espaço: A importância da cor nos jardins-de-infância 

 

Inês Filipa Florêncio Teixeira                                                                                                                                             31 
 

cor pode levar o ser humano a percepcionar os objectos e ambientes de diferentes 

modos. 

A cada vez maior consciencialização na utilização da cor em produtos, publicidades e 

ambientes e o seu uso torna o processo de comunicação mais eficaz, provocando 

também efeitos fisiológicos no ser humano, deste modo existe uma cada vez maior 

necessidade de estudos e considerações mais detalhadas em relação ao fenómeno da 

cor enquanto característica. 

A cor pode transformar ambientes, isto é, pode tornar espaços mais ou menos amplos, 

mais altos ou mais baixos, tirando partido da capacidade de ilusões ópticas 

características da cor, podendo esta “enganar” o cérebro, rebaixando tectos ou 

levantando pisos, aproximando ou afastando paredes, ou mesmo criando efeitos de ritmo 

e relevo quando a realidade não é esta. A cor pode ainda, ser utilizada como 

representação de conceitos e ideias, transformando os espaços e a percepção que temos 

deles. 

A escolha deste tema para esta dissertação de mestrado teve obviamente a ver com 

questões que foram sendo colocadas ao longo do Mestrado Integrado em Arquitectura, 

sendo essas questões também colocadas a quando da realização do trabalho final de 

projecto do último ano deste. Questões relacionadas com materiais, ritmos conceptuais e 

construtivos e o seu destaque com a utilização da cor, fomentaram uma procura mais 

extensa sobre este tema, procurando entender a cor como tema e propriedade,  

tornando-se uma vontade que permitiu aumentar o conhecimento e consequentemente 

utilizar a cor na arquitectura de modo mais consciente, mais variado e com outros 

propósitos que não somente estéticos. 

Assim, para a criação de um ambiente e plano cromático adequado devemos, como 

projectistas, ter em consideração os conhecimentos científicos e artísticos, evitando 

basearmo-nos em modas ou tendências, meramente sazonais e por vezes até pouco 

pensadas, sendo o Homem e o seu bem-estar o principal objectivo e preocupação. 

Quando falamos da utilização da cor na Arquitectura, falamos num todo. 

Nas escolas, em geral, é comum existir um planeamento cromático para o seu exterior, e 

por vezes este é decidido pelos seus administradores, professores ou mesmo por 

departamentos de manutenção, sendo consequentemente, nestes casos, as escolas 

pouco pensadas na utilização de cores, existindo uma preocupação maior com os custos 

destes arranjos e não com os efeitos dessas escolhas nos utentes. Em Portugal, no 
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passado, existiu uma tendência para um determinado favoritismo em relação a um 

determinado grupo de cores nas escolas públicas, sendo estas repetidas vezes sem 

conta pelo país. Já nas escolas privadas existe uma tendência para a escolha de cores 

que não se associem com o ensino público, isto acontece talvez até por questões de 

orçamento, sendo que estas têm orçamentos menos contidos relativamente a estas 

questões. Contudo cada vez mais essas tendências têm vindo a diminuir, existindo uma 

cada vez maior aproximação em termos cromáticos da arquitectura escolar publica à 

arquitectura escolar privada. 

Nos interiores das escolas existe uma tendência para a utilização do mínimo possível de 

cor, pois quanto menos cores menos custos, no entanto, isto não acontece quando a 

escola é um jardim-de-infância. Existe talvez, uma noção que sendo este um tipo de 

escola que está destinada a crianças que ainda não estão em idade escolar, ou seja, que 

ainda não necessitam de estar concentradas numa matéria específica, sendo a escola 

vista como um local de brincadeira, tornando-se necessário existir uma alegria 

contagiante. Apesar de ser um local onde a cor é constante, esta é, por vezes pouco 

pensada, sendo aplicada muitas vezes de um modo desmedido e incorrecto. Os    

jardins-de-infância, embora repletos de cor, são locais onde, por vezes, a sua escolha é 

feita sem ter em conta o conhecimento psico-fisiológico, que poderia ser usado para criar 

ambientes mais adequados para o grupo etário a que se destina e para as utilizações do 

espaço enquanto jardim-de-infância. 

Devemos assim, perguntarmo quais as necessidades das crianças antes de tomarmos 

qualquer tipo de decisões, seja no seu planeamento projectual, seja no seu planeamento 

cromático, sendo um tão importante como o outro e interligando-se entre eles. 

Entendemos assim que este estudo deve ser entendido como algo necessário para 

entendermos que as escolas e, em particular os jardins-de-infância, devem ser planeados 

cromaticamente de uma forma responsável, onde o bem-estar da criança é o principal 

objectivo. 
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2. A COR: MATÉRIA DE ESTUDO E UTILIZAÇÃO NO DIA-A-DIA 

O Homem sempre teve uma grande ligação à cor, ao longo da Pré-história e da História, 

este utilizou a cor de variados modos, com variados objectivos e sentidos, por vezes 

característicos de determinados tempos. 

2.1. ESTUDO SOBRE A UTILIZAÇÃO DA COR AO LONGO DA HISTÓRIA 

Ao longo da História, a cor tem vindo a ser utilizada de acordo com as sociedades, as 

culturas e até as descobertas relacionadas ou não com a cor em si. 

Para um entendimento da utilização da cor nos dias de hoje é necessário conhecer as 

diferentes utilizações e abordagens desta ao longo dos tempos. 

2.1.1. A COR NA PRÉ-HISTÓRIA 

Já na pré-história, o Homem, utilizava a cor, exemplo disso foi a utilização de pigmentos 

naturais das zonas onde vivia, como o barro do solo, o manganésio1 e a gordura animal, 

entre outros, para a criação de pinturas rupestres (Toríbio et al., 1992, p. 40) 

policromáticas, apesar de não existirem a presença de azuis e verdes, as pinturas 

rupestres eram ricas em tons fortes de castanhos, amarelos, roxos e pretos e, 

excepcionalmente, brancos (Toríbio et al., 1992, p. 40). 

As pinturas rupestres eram representativas de vários momentos das suas vidas, com 

temáticas como os animais e o homem, surgindo a partir de certa altura também a 

utilização de símbolos (Toríbio et al., 1992, p. 41). 

O homem do Paleolítico2 utilizava a cor com um caracter simbólico, místico ou mágico, no 

entanto, apesar de ser usada principalmente nas pinturas rupestres era, também, 

utilizada na valorização de objectos (Toríbio et al., 1992, p. 43). 

 

                                                            
1 Metal de transição de coloração branco-acinzentado parecido com o ferro. 
2 Paleolítico, também conhecido como “Idade da Pedra Lascada”, teve início há cerca de 2 milhões de anos e 
estendeu-se aproximadamente até 10.000 a.C. É considerado a primeira fase da idade da pedra.  
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Ilustração 1 – Pintura rupestre nas Grutas de Lascaux, França. (Cremin, 2007, p. 127) 

No Neolítico3 começou-se a utilizar a cor como decoração (Toríbio et al., 1992, 1992, p. 

64) e mais tarde utilizava-se a cor para ornamentar os túmulos com propósitos 

decorativos e místicos (Toríbio et al., 1992, p. 95). 

2.1.2. A COR NA ANTIGUIDADE 

Por volta de 3200 a.C., com o início da monarquia faraónica, e durante três milénios, a 

civilização egípcia destacou-se por uma série de características políticas, literárias, 

religiosas e artísticas muito específicas (Pedrosa, 2003, p. 41). A sua arte servia 

principalmente a religião e a realeza, obedecendo a cânones muito precisos, 

desvalorizando-se a inovação (Toríbio et al., 1992, p. 138 e 143). A pintura era usada em 

vários objectos e edifícios, com intenções narrativas e decorativas, desempenhando 

funções simbólicas e informativas (Toríbio et al., 1992, p. 138), como era o caso do 

vermelho-acastanhado utilizado para pintar os corpos masculinos e o amarelo para os 

femininos (Pedrosa, 1977, p. 123), ou o púrpura como símbolo da terra, o azul como 

símbolo da verdade e do cosmos, e o verde como símbolo da Natureza, estas cores eram 

utilizadas sempre com contornos pretos. 

                                                            
3 Neolítico, também conhecido como “Idade da Pedra Polida”, teve início aproximadamente em 10.000 a.C. 
com o surgimento da agricultura e da sedentarização, e prolongou-se até cerca de 3.000 a.C. 
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Ilustração 2 – Interior do túmulo de Theban. (Hawass e Vannini, 2009) 

A cor era, assim, aplicada tanto em objectos de uso diário, em túmulos, templos, palácios 

e residências, sendo os egípcios os primeiros a utilizar a técnica do fresco. Na 

arquitectura, os pisos dos templos eram muitas vezes pintados de verde representando a 

fertilidade do Nilo, e os tectos de azul pontilhado de estrelas como representação do 

Cosmos, nas paredes era comum a existência de pinturas figurativas (Mella, 1981, p. 76-

78). Os temas mais recorrentes eram os retratos da família real, as batalhas, os deuses, 

as paisagens e os trabalhos do dia-a-dia (Toríbio, 1992, p. 138 e 143). 

Na Grécia antiga, contrariamente ao que comumente se acredita, a cor era muito 

utilizada. Nas ordens arquitectónicas, como nos capitéis, colunas ou frisos, ou mesmo na 

estatuária. As cores eram usadas tanto no interior como no exterior dos monumentos, 

glorificando os deuses, utilizada de modo simbólico, auxiliando o carácter narrativo e 

mitológico dos conjuntos arquitectónicos. A cor era utilizada tanto como elemento de 

expressão plástica, assim como para realçar a volumetria, valorizar a forma e até corrigir 

distorções visuais. Era comum a utilização do contraste de complementares (de que 

falaremos mais a diante) e também diversas tonalidades da mesma cor. 
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Ilustração 3 – Casa de Vetti, Pompeia. (Feisner, 2006, p. 137) 

A partir do século I com o declínio da arte grega, a arte romana tomou o seu lugar, sendo, 

no entanto, muito influenciada pelos gregos (Jordan, 1985, p. 45). A cor continuou a ter o 

papel de elemento de representação na arquitectura, já as suas esculturas eram 

monocromáticas. 

Na técnica do fresco utilizavam cores, em alguns casos, mais luminosas e mais claras 

que os gregos, cores intensas e vivas num amplo espectro de cores. Os seus edifícios 

coloridos com grande luminosidade utilizavam, para além da técnica do fresco, materiais 

como o ouro, o bronze, o mármore colorido e os mosaicos (Jordan, 1985, p. 69 e 70).  

Contudo no ano 50 a.C., Roma, que dominava o Mediterrâneo, iniciou uma decadência 

da cor onde todos os conjuntos de obras arquitectónicas, incluindo os seus detalhes, 

eram brancos, sem qualquer tipo de pinturas ou outras cores. Estas obras foram assim 

influência para esta característica ser tida como símbolo de austeridade e de poder 

durante vários séculos. 
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Ilustração 4 – Villa de Adriano, Tívoli. (Watkin, 2001, p. 44) 

Numa fusão da arte romana e grega com a luxuosa decoração oriental surgiu a 

arquitectura bizantina (Jordan, 1985, p. 71 e 72). Fundamentalmente religiosa, tinha nas 

suas igrejas, tal como acontecia nas paleocristãs, um raiar de cores refinadas e vivas, 

onde utilizando o simbolismo e a emoção, a arte e a decoração eram objectivos cruciais 

(Jordan, 1985, p.77). 

Ilustração 5 – Interior da Catedral de São Marcos,                                                                                           

Veneza. (Watkin, 2001, p. 63) 

No interior dos seus templos, de paredes sólidas e robustas, e pilastras, surgia 

revestimentos como mármores, mosaicos, pedras preciosas como o âmbar, o marfim e 

metais preciosos como o ouro, promovendo a presença de várias cores luminosas 

(Jordan, 1985, p.77 e 78). Estes revestimentos também estavam presentes nas 

abóbadas, nas cúpulas e nas portas dos templos (Jordan, 1985, p.78). Este tipo de 
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ornamentação, rico em metais e cor, foi também transmitido para as Igrejas cristãs da 

mesma época, sendo que, aqui, a cor possuía um sentido místico e simbólico, o que 

influenciou os arquitectos e artistas dessa altura. 

2.1.3. A COR NA IDADE MÉDIA 

No século XI e princípio do século XII, o românico foi caracterizado por diferenças 

regionais, mas apesar dessas diferenças, as necessidades e funções atribuídas à arte e 

arquitectura promoviam uma união da noção de arte “europeia”, sendo a igreja 

protagonista deste estilo que teve como necessidade demonstração da grandiosidade de 

Deus (Chiesi, 2011, p. 5). Na arquitectura, a cor estava presente nos mosaicos ou nos 

frescos das paredes, em cúpulas e abóbadas, as zonas mais policromáticas dos edifícios, 

exprimiam os ideais artísticos da arte românica, tendo como intuito a formação de ilusão 

transcendental de espaço e a exaltação das emoções através de um grande cromatismo. 

No início, a cor, era também utilizada na decoração de estatuária e nos adornos sagrados 

das igrejas (Chiesi, 2011, p. 179). 

Ilustração 6 – Interior da Capela Palatina, Palermo. (Chiese, 2011, p. 13) 

Na primeira metade do século XII surgiu o estilo gótico. Caracterizava-se por edifícios 

com arcos em ogiva, arcobotantes, pináculos e grandes naves (Bustreo, 2011, p. 5). 
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A cor era utilizada como estímulo emotivo com temáticas ligadas às cenas bíblicas, e 

eram aplicadas em vitrais (Bustreo, 2011, p. 5). Já na Itália continuou a utilizar-se o 

fresco (Bustreo, 2011, p. 137). 

No interior, a junção do ambiente provocado pelos tons neutros da pedra e favorecido 

pela policromia dos vitrais iluminados pela luz solar acabava por provocar um contraste 

que tinha como intuito transmitir uma sensação de clarificação da mente humana, 

elevando a ideia do sagrado que vinha da luz divina que entrava pelos vitrais (Bustreo, 

2011, p. 21). 

Ilustração 7 – Claustro da Catedral de Gloucester, Cotswolds, Reino Unido. (Bustreo, 2011, p. 67) 

A cor estava presente na estatuária, nas abóbadas pintadas de azul estrelado, ou, 

simplesmente, nos reflexos de luz colorida vinda dos vitrais que inundava outras áreas. A 

cor era assim, usada como expressão, a representação era ajudada pelo que a rodeava, 

sendo a cor produto do artista e da sua imaginação, e simbolismo do divino, porque, 

conforme a teologia neoplatónica4, Deus é luz, logo Deus é luz-colorida (Bustreo, 2011, p. 

11). 

                                                            
4 O Neoplatonismo foi uma corrente de pensamento influenciada pelos encinamentos de Platão e dos 
platónicos iniciada no século III, mas interpretando-os de formas bastante diversificadas, daí o surgimento do 
prefixo neo. 
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2.1.4. A COR NA IDADE MODERNA 

No século XV, em Itália, teve início o Renascimento e, com este, deu-se uma mudança 

em direcção aos ideais humanistas e naturalistas, num período de descoberta do Mundo 

e do Homem, iniciando-se a chamada Idade Moderna (Upjohn, Wingert e Mahler, 1965, 

p. 42). A inspiração nos antigos gregos e romanos foi marcada na arte, sendo os seus 

principais temas a natureza, a arquitectura e o homem, tendo o homem um papel 

privilegiado (Lindiger, 1978, p. 3 e 44). Numa descoberta da óptica racional e matemática 

de todos os fenómenos naturais, a perspectiva foi uma conquista que levou a pintura e 

representação a um ponto onde quanto mais realista fosse essa representação mais era 

apreciada (Lindiger, 1978, p. 3). Na pintura, o elemento demonstrativo, lógico e a cor 

eram indicativos de estados afectivos ou qualidades específicas. 

A principal técnica de utilização de cor na arquitectura do Renascimento era o fresco, que 

se tornara mais fácil de realizar com a utilização da técnica de spolvero5 (Lindiger, 1978, 

p. 43). Logo, catedrais, igrejas e residências de famílias abastadas eram adornadas e 

ornamentadas por frescos nos seus tectos. O exterior passou a ser dominado pelas cores 

naturais dos materiais utilizados na construção, sendo normal o seu aspecto neutro e 

pouco colorido (Upjohn, Wingert e Mahler, 1965, p. 46). No seu início, era comum, as 

paredes interiores serem em pedra, gesso e mármore, algumas eram policromadas e 

douradas, por vezes eram cobertas por mosaicos e pinturas usando a técnica do fresco, 

como anteriormente foi referido. Para se entender melhor o espírito da época da segunda 

e terceira fase do Renascimento podemos afirmar que “os venezianos gostavam de 

vestes sumptuosas, de arquitectura complicada, de personagens exuberantes e, 

sobretudo, de cor.” (Upjohn, Wingert e Mahler, 1965, p. 135). Tendo em conta que a 

cidade de Veneza se tornou um dos polos mais importantes de comércio, riqueza e arte 

desta altura. Eram utilizadas cores quentes, com muitos detalhes de ouro, tendo relações 

directas com a cor natural dos temas pintados. 

Esta época foi fértil em artistas geniais, tais como, Miguel Ângelo6, que com os seus 

desenhos pintou o tecto da Capela Sistina, em Roma, que marcou o apogeu da 

arquitectura Renascentista. 

                                                            
5 Spolvero – técnica que permite, no fresco, decalcar o desenho preparatório de um cartão para o reboco 
fresco, através de uma série de pequenos furos feitos no cartão, ao longo dos traços do desenho. 
6 Michelangelo Buonarroti (1475- 1564) – distinguiu-se na escultura, na pintura, na arquitectura e na poesia. 
Entre as suas obras mais conhecidas destacam-se a estátua de David e A Sagrada Família. 
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No século XVII emergiu uma nova linguagem plástica na arquitectura, o Barroco, 

perdurando até ao começo do século XVIII e dominando a arte europeia. 

Apesar de ter na sua arte e arquitectura os mesmos temas do Renascimento, o Barroco 

tinha como propósito provocar o entusiasmo nas multidões, criar admiração, 

encantamento, devendo-se esta nova faceta da arte religiosa ao surgimento da Contra-

Reforma9. A arte tendia, assim, para o espetáculo, criando espaços igualmente 

esplendorosos, daí ter sido caracterizada por um maior dinamismo, mais dramatismo, 

formas pormenorizadas e exuberantes. O Barroco pretendia, assim, enriquecer os 

ambientes que criava, com movimentos e contrastes (Upjohn, Wingert e Mahler, 1965, p. 

10). Os interiores da arquitectura Barroca eram compostos por frescos que preenchiam 

grande parte dos tectos e paredes interiores. 

Ilustração 9 – Interior da Biblioteca del Hofgurg, Viena.                                                                                      

(Watkin, 2001, p. 163) 

A arquitectura Barroca era, assim, repleta de decorações rebuscadas, jogos de luz e 

cores no interior das suas obras (Upjohn, Wingert e Mahler, 1965, p. 20). No entanto, no 

seu exterior continuou-se a utilizar cores neutras, ouro polido e mármores. 

 

                                                            
9 Contra-Reforma – movimento da Igreja Católica que surgiu como resposta às críticas dos humanistas, de 
diversos membros da Igreja e de importantes Ordens Religiosas, apelando à moralidade e ao regresso à 
pureza e austeridade. Assumindo uma vertente de Reforma Católica que procurava redefinir a Doutrina da 
Igreja e a disciplina do clero, e combater o avanço do protestantismo. 
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2.1.5. A COR NA IDADE CONTEMPORÂNEA 

No Neoclassicismo existiu um enaltecer da arte como reflexo da pureza das formas e da 

elegância da composição. Existiu também um retorno aos ideais de beleza gregos e 

romanos, deixando de parte a cultura não artística destes (França, 1987, p. 3), ou seja, a 

arte era vista como algo belo e não como uma representação de qualquer tipo de ideais 

intelectuais ou culturais. “A arte clássica que tomou consciência do próprio ser” (Panofsky 

apud França, 1987, p.13). A essência intelectual do classicismo foi, assim, deixada de 

parte, valorizando-se sobretudo a sua arte. 

No entanto, uma concepção histórica errada da arte grega e romana (França, 1987, p. 

17), levou os arquitectos da época a uma arquitectura monocromática, onde a cor era 

algo quase casual e não era usada como elemento transformador do espaço. A 

variedade de cor e pintura não eram parte integrante desta arquitectura. 

Ilustração 10 – Interior do Panteão,                                                                                                      

antiga Igreja de Saint-Geneviève,                                                                                                        

Paris. (Watkin, 2001, p. 227) 

Na passagem do primeiro para o segundo quartel do século XIX, surge a arquitectura 

Romântica. Nesta época um estudo mais meticuloso das ruínas das cidades de 

Herculano e Pompeia desenvolve um entendimento mais exacto da arquitectura romana 

e das suas características cromáticas, revelando-se a dimensão da importância que a cor 

tinha nos seus edifícios. 

A ideia de um mundo clássico rígido, metódico, lógico e monocromático foi substituída 

por uma visão mais exacta do Classicismo, mostrando-se uma época de energia e 
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sensualidade, que acabou por influenciar e fundir-se com o espírito romântico da 

arquitectura do século XIX, passando esta a estar repleta de cores vivas e intensas, que 

inundavam os seus interiores. Não se submetendo às formas, a cor era valorizada e 

engrandecida, sendo algo essencial ao sentimento e à alma do Romantismo. 

2.1.6. A COR NA TRANSIÇÃO DO SÉCULO XIX PARA O SÉCULO 
XX 

Ao longo do século XIX desenvolveram-se várias tendências estéticas, que indo buscar 

influências em movimentos passados eram chamadas de revivalistas. Isto deveu-se, em 

parte, ao facto de não existir uma linguagem adequada às inovações tecnológicas, que 

se desenrolaram nesse período de um modo acelerado comparativamente ao passado, 

ou devido a diversas razões culturais e contextuais específicas de cada local. Os 

arquitectos responderam a estas lacunas seguindo a arquitectura do passado, tanto no 

seu estudo, como na sua estética, julgando-a uma linguagem mais válida de ser 

trabalhada. A cor era, assim, utilizada conforme o movimento que servia de inspiração a 

cada estética. Exemplo destas tendências foi, o já mencionado, Neoclassicismo. 

 

Na segunda metade do século XIX, em Inglaterra, John Ruskin10 e William Morris11, 

começam a delinear uma solução para a problemática da tradição vs indústria, onde, nas 

suas opiniões existia um desrespeitar da obra do artesão (Hauffe, 1998, p. 42). O Arts 

and Crafts, propunha, assim, tornar o artesão numa figura de relevo e o principal motor 

da manufactura artesanal e essencial á produção de produtos de qualidade, valorizando 

o artesão e encarado-o como artistas, findando a distinção entre estes (Hauffe, 1998, p. 

41). Com ênfase na funcionalidade e simplicidade do produto, o Arts and Crafts tinha 

também o objectivo de despertar a honestidade na decoração. 

                                                            
10 John Ruskin (1819-1900) – escritor, pintor, crítico de arte, professor e pensador inglês. Autor de obras 
como The Poetry of Architecture e The seven Lamps or Architecture, entre outras. Ruskin desempenhou na 
sociedade Inglesa do século XIX o papel de grande pensador, activista, artista e criador genial. 
11 William Morris (1834-1896) – designer, pintor, arquitecto, escritor e socialista militante inglês. Morris foi 
considerado um dos fundadores do design moderno e o principal líder do movimento Arts and Crafts. Co-
fundador da empresa de artes decorativas Morris, Marshall, Faulkner & Co. Foi um dos principais 
impulsionadores do revivalismo Inglês. 
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Com o surgimento do estilo Art Nouveau existiu uma aceitação das novas tecnologias 

pelos artistas e arquitectos da época. Foi principalmente na sua arquitectura que se 

atribuiu dignidade aos novos materiais, como o ferro, o aço, o betão e o vidro (França, 

1987, p. 183). Caracterizada por formas tridimensionais delicadas, ondulantes, sedutoras 

e assimétricas, a sua arquitectura era repleta de exotismo nos seus interiores (Hauffe, 

1998, p. 44). O estilo Art Nouveau valorizava, assim, o decorativo, o ornamental e 

contrariava, tal como o Arts and Crafts, as formas rígidas e a produção em massa do 

industrialismo (Hauffe, 1998, p. 52). As cores utilizadas, presentes nos azulejos e em 

outros elementos desta arquitectura, eram fortes, quentes, apelativas e ricas, 

valorizando-se a presença de vidros com várias cores (Hauffe, 1998, p. 44). 

Ilustração 12 – Hotel Tassel, Victor Horta, Bruxelas. (Tietz, 2011, p. 10) 

Em termos de cor, um dos trabalhos mais imaginativos desta época é a arquitectura de 

Gaudí13, que também estava repleta de texturas específicas deste autor, incomparáveis 

na arquitectura europeia (Hauffe, 1998, p. 53). 

 

Como resposta ao desenvolvimento tecnológico proporcionado pela indústria, após a 

Primeira Grande Guerra a arte e a arquitetura aceitaram finalmente a produção industrial 

                                                            
13 Gaudí (1852-1926) – arquitecto catalão.Caracterizou-se pelo seu estilo distinto, pela liberdade das formas, 
abundância de cores, texturas voluptuosas e unidades orgânicas. A sua obra mais conhecida é o Templo da 
Sagrada Família, que nunca terminou. 
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como tal, integrando-a e evoluindo com esta num processo de onde emergiu o chamado 

movimento moderno. Com um conhecimento mais profundo da natureza e psicologia do 

homem, este passou a encarar as formas e a cor de maneira diferente, com novas 

orientações, fosse na arte fosse na arquitectura. Emergiram então múltiplas escolas 

deste movimento durante o século XX, tais como o Art Déco, o De Stijl, a Bauhaus, o 

Funcionalismo e o Organicismo, entre outros. 

2.1.7. A COR NO SÉCULO XX 

Ao longo do século XX muitos têm sido os estilos e movimentos da arquitectura, e 

consequentemente a utilização da cor de modo a transmitir ideais e conceitos 

fomentadores desses mesmos estilos e movimentos. De seguida passaremos a estudar 

alguns desses estilos e movimentos do século XX. 

2.1.7.1. ART DÉCO 

Com origem em França, o Art Déco, teve o seu apogeu na Exposição Internacional de 

Paris, denominada de Artes Decorativas e Industriais, em 1925. No entanto, manifestou-

se entre a Primeira e a Segunda Grande Guerra (Chilvers, 2004, p. 34).  

Numa abordagem essencialmente luxuosa, a Art Déco distinguiu-se por uma decoração 

considerada maioritariamente supérflua e muitas vezes elitista. 

Na era do “vapor e da máquina”, este era o principal tema de inspiração, existindo 

também uma tendência para o exotismo de outras culturas, como a arte mexicana, 

egípcia, africana, entre outras. Tal como na arte, também na arquitectura era dada uma 

grande importância às linhas geométricas e às cores, sendo elementos básicos de uma 

obra típica deste estilo (Chilvers, 2004, p. 34). A arquitectura, abundante em decorações, 

destacou-se em termos de cor com a utilização de tons pastel e metálicos, fazendo 

lembrar a máquina, tanto nos exteriores como nos interiores dos edifícios. Já na sua 

decoração, nos interiores, era comum a utilização de cortinas ou tapeçarias que 

utilizando os tons anteriormente referidos e que se distinguiram também pelas suas ricas 

texturas (Chilvers, 2004, p. 34).  
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2.1.7.2. DE STIJL 

Em 1917, Piet Mondrian14e Theo Van Doesburg15 fundaram o grupo a que chamaram De 

Stijl, acabando por iniciar um movimento artístico, baseado em alguns ideais 

Construtivistas16, devido à influência que Mondrian teve do vanguardista Bart van der 

Leck17, publicando em Leyden, nos Países Baixos, uma revista com o mesmo nome, De 

Stijl (Rickey, 2002, p. 56). 

Esta revista tornou-se o ponto de coesão de artistas, divulgando ideias e teorias sobre a 

uma forma de concepção artística, denominada de Neoplasticismo (Tietz, 2000, p. 32). 

Entre 1921 e 1925 este movimento teve o seu auge e Theo Van Doesburg convidou 

vários artistas a participar na De Stijl. Surge também uma tendência para a adesão dos 

mestres da escola alemã Bauhaus, de que falaremos em seguida, tornando este 

movimento internacional. 

Em 1924, Mondrian cortou as suas ligações com o De Stijl. Isto deveu-se ao facto de 

Doesburg ter introduzido a diagonal nas suas obras (Rickey, 2002, p. 57). Mondrian 

(apud Rickey, 2002, p. 57), declarou mais tarde: “Após sua correção arbitrária do 

Neoplasticismo, tornou-se impossível para mim qualquer colaboração, de qualquer 

espécie”. De acordo com Mondrian, o construtivismo tornou-se homogéneo com o 

Neoplasticismo, havendo contudo diferenças de pontos de vista como a insistência no 

vertical-horizontal e nas cores primárias e puras como meio de expressão do Neoplástico 

defendido por Mondrian e a aceitação das diagonais no Neoplasticismo, defendido por 

Doesburg (Rickey, 2002, p. 57). 

Numa linguagem formal tipicamente modernista, o grupo holandês De Stijl, planeava 

interiores de linhas e ângulos rectos, com influências da pintura de Mondrian, onde as 

formas rectangulares eram enfatizadas pela utilização de cores primárias, que se 

destacavam com a combinação do preto, do branco e do cinzento. Aqui a cor era vista 

como promotora de ideias e parte integrante dos projectos (Tietz, 2000, p. 31). 

                                                            
14 Pieter Mondrian (1872-1944) – mais conhecido por Piet Mondrian, artista holandês. Fundou o 
Neoplasticismo, com obras abstractas geométricas com cores primárias, sendo que Mondrian as considerava 
como as cores elementares do universo.  
15 Theo Van Doesburg (1883-1931) – pseudónimo de Christian Emil M. Küpper, arquitecto, artista plástico, 
pintor e teórico de arte Holandês. Identificou com o Dadaísmo assim como com o Neoplasticismo.  
16 Movimento de vanguarda, surgido na Rússia na década de 10 do século XX e difundido pela Europa 
devido ao exilio de alguns dos seus artistas. Propunha uma arte não-figurativa, geométrica e autónoma, de 
ordem matemática. 
17 Bart van der Leck (1876-1958) – arquitecto holandês. Juntou-se ao Neoplasticismo, movimento que assim 
baptizou quando passou um período com Mondrian. Na fase inicial do movimento De Stijl colocou muita 
ênfase na colaboração entre a arquitectura e a pintura, tendo afirmado que a pintura moderna tinha chegado 
a um ponto em que podia finalmente iniciar a sua colaboração com a arquitectura.  
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 Ilustração 13 –Casa Schröder, autoria de G. T. Rietveld, Utreque, Países Baixos. (Khan, 2001, p. 19) 

Apesar do De Stijl e do Neoplasticismo terem influenciado várias artes, foi na arquitectura 

e no desenho industrial que se tornou mais explícita a sua influência, em grande parte 

devido à adesão e ao intercâmbio entre este movimento e a Bauhaus. Assim, os ideais 

neoplasticistas, tornaram-se muito utilizados e produzidos em peças industrialmente 

fabricadas, ganhando um carácter “moderno” e futurista. 

Após um enfraquecimento das suas teorias, em 1928, a revista “De Stijl” finalizou a sua 

publicação e em 1931 com a morte de Theo Van Doesburg, o Neoplasticismo e o De Stijl 

teve o seu ponto final. 

2.1.7.3. BAUHAUS 

Por volta de 1918, Gropius18, numa perspectiva de uma nova fase do mundo, idealiza que 

o Homem deveria procurar solucionar os seus problemas, em grande parte em termos 

sociais. Assim, na perspectiva de criar uma arte democrática, que resolvesse alguns dos 

anseios social-democratas da nova Republica de Weimar, é criada em 1919, a Bauhaus, 

                                                            
18 Walter Gropius (1883-1969) – arquitecto alemão. Trabalhou com Peter Behrens (1868-1940), arquitecto e 
designer alemão, fundador da Werkbund. Projectou em 1910 a Fábrica Fagus, na Alemanha, considerada a 
primeira obra do estilo Moderno. Em 1934 é pressionado pelos Nazis e abandona a Alemanha. 
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uma escola estatal assente nos conceitos da Werkbund19, resultado da fusão de duas 

escolas de artes, e dirigida inicialmente por Gropius (Barros, 2006, p. 27 – 30). 

Ao assumir a direcção da Bauhaus, Gropius tinha como principal intenção tornar a escola 

numa academia de artes que reunisse o desenho industrial, a pintura, a escultura, o 

artesanato e a arquitectura, visionando a arte como arte útil e social, criada para resolver 

os problemas da sociedade e do Homem. Em termos artísticos, numa primeira fase, a 

Bauhaus demonstrou ligações ao expressionismo, devendo-se estas ligações à 

prioridade que era dada à expressão emocional e individualidade dos estudantes (Barros, 

2006, p. 27 – 30). 

Entre 1919 e 1923, o Vorkurs20, era leccionado por Itten21, que com os seus 

conhecimentos profundos de cor, sendo influenciado por Adolf Hölzel22, acabou por 

influenciar de maneira muito clara o modo como os alunos utilizavam a cor e a forma. 

Essa influência era promovida por uma consciencialização da cor e da forma, onde as 

suas potencialidades tinham um papel fundamental como instrumento de criação, tanto 

em termos teóricos como em termos práticos. Apesar de, muitas vezes, se pensar que 

existia uma tendência de Itten para ensinar uma correspondência literal entre uma 

determinada cor e uma determinada forma, isso não podia estar mais errado. Para Itten 

todas as pessoas tinham uma tendência natural para a compreensão da harmonia das 

cores, existindo até uma tendência individual para uma determinada cor que o ajudava a 

compreender a personalidade de cada um, o que era algo inovador para a época, já que 

a Psicologia ainda não tinha encontrado esta ligação entre cor e personalidade (Barros, 

2006, p. 59 – 104). 

No círculo mais próximo de Gropius havia quem estivesse de acordo com as ideologias 

do De Stijl, existindo mais tarde uma transformação de mentalidades que promoveu uma 

mudança de mestres e ideologias na escola alemã. Em 1923 Itten foi substituído por 

László Moholy-Nagy23 e devido a isso foi deixada a estética expressionista. O 

                                                            
19 Associação de artistas e artesãos, fundada em Munique em 1907, com o objectivo de melhorar o seu 
trabalho de acordo com a educação, e através da acção conjunta da arte, da indústria e do artesanato. 
20 Curso preliminar que, com a aprovação de Gropius, Itten estruturou, tendo como objectivo identificar as 
aptidões do aluno orientando-o na sua vocação, sendo que após a realização do Vorkurse, os alunos 
optavam por uma especialização. 
21 Johannes Itten (1888-1967) – mestre suíço, pintor e pedagogo. Elaborou uma das mais importantes 
Teorias da cor da Bauhaus. Publicou em 1961, o livro Kunst der Farbe (A arte da cor) onde expõe as suas 
experiências teóricas e praticas sobre as cores. 
22 Adolf Hölzel (1853-1934) – pintor, estudioso e teórico da cor alemão. Foi influenciado pelo impressionismo 
e mais tarde pelo abstracionismo, reflectindo o seu interesse pelos princípios da Teoria da cor de Goethe. 
Lecionou na Academia de Estugarda, onde foi professor de vários artistas consagrado, entre eles figura Itten.   
23 László Moholy-Nagy (1895-1946) – designer, fotógrafo, pintor e professor húngaro. Defendia a integração 
da tecnologia e industria no design e nas artes. Aderiu ao Construtivismo quando se exilou em Berlim na I 
Grande Guerra. Em 1937, um grupo de industriais norte-americanos decidiu fundar uma escola de design, a 
New Bauhaus, mais tarde chamada de Institute of Design e Moholy-Nagy foi dirigi-la. 
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formas elementares austeras e lisas e coberturas planas. Os seus edifícios eram quase 

sempre paralelepipédicos, rebocados de branco, com bandas de janelas que 

estruturavam as fachadas, que eram muitas vezes em vidro, permitindo uma grande 

luminosidade e uma ligação entre o interior e o exterior. 

Em termos da utilização da cor na Bauhaus, apesar de os princípios e a psicologia da cor 

ter sido estudada e estivesse inserida nos programas pedagógicos da escola, durante 

todo o tempo em que a Bauhaus esteve activa, a presença de cores, que não fossem 

características dos materiais e o branco, foi principalmente sentida em trabalhos de 

autores como Paul Klee25, Josef Albers26 e Johannes Itten. 

2.1.7.4. FUNCIONALISMO 

A arquitectura moderna durante a década de trinta, destacou-se enquanto estilo 

internacional, dentro deste estilo existiram várias tendências, entre elas estava o 

funcionalismo. O funcionalismo começou a ser debatido como movimento estético. O seu 

princípio fundamental era a criação de uma arquitectura que, quando projectada, deveria 

ser baseada na sua finalidade como edifício. Tal princípio tinha sido discutido e analisado 

durante vários anos, com origens que remontam à época de Vitruvius27 e aos três pilares 

fundamentais da arquitectura: “utilitas” (comodidade ou utilidade), “venustas” (beleza) e 

“firmitas” (solidez), sendo que os funcionalistas acreditavam que a palavra “utilitas” 

deveria ser traduzida como utilidade, justificando os seus ideais e demonstrando a 

antiguidade da sua forma de criar arquitectura (Argan, 2002, p. 264). 

A famosa frase de Sullivan28 (apud Frampton, 2000, p. 58), “a forma segue a função” foi 

muitas vezes assumida como princípio dos ideais funcionalistas, entendendo-se que a 

dimensão, volume, a distribuição do espaço e outras características do edifício surgiriam 

logicamente de acordo com a sua função final, aparecendo no decorrer desse processo a 

beleza da arquitectura de forma natural. 

                                                            
25 Paul Klee (1879-1940) – pintor e artista gráfico expressionista, naturalizado alemão, mas nascido na Suíça. 
Integrou o grupo Der Blaue Reiter (O Cavaleiro Azul). Depois de sair da Bauhaus ensinou na Academia de 
Düsseldorf, na Alemanha, que acabou em 1933, quando as suas obras são confiscadas pelo regime Nazi. 
26 Josef Albers  (1888-1976) – professor, pintor e teórico da cor alemão. Em 1933 é radicado para os Estados 
Unidos da América, onde a partir de 1950 preside o Departamento de Design da Universidade de Yale. Em 
1963 publica “Interaction of Color”, a sua teoria sobre as cores. 
27 Marcus Vitruvius Pollio (~70-25 a.C.) – arquitecto, engenheiro e estudioso romano. Escreveu o tratado De 
Architectura, obra de estudo e referência incontornável muito valorizada na antiguidade clássica e que foi 
estudada até ao século XIX. Para Vitruvius tudo o que o homem construía devia ter como escala o próprio 
corpo humano e como valores de referência as proporções humanas, relacionando-as com a arquitectura. 
28 Louis Sullivan (1856-1924) – foi um dos mais importantes representantes da Escola de Chicago. Trabalhou 
com William Le Baron Jenney (1832-1907), arquitecto do primeiro arranha-céus. Uma das suas obras mais 
conhecidas é o Auditorium Building (1889), em Chicago, projecto realizado pela firma Adler & Sullivan, atelier 
fundado pelo próprio Sullivan e Dankmar Adler (1844-1900). Sullivan idealizou, também, o Wainwright de 
Saint Louis (1900), cuja estrutura constituiu o modelo clássico dos arranha-céus. 
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Ilustração 16 – F. L. Wright, Casa da Cascata, Pensilvânia, EUA. (Gössel et al., 2002, p. 118) 

Wright, que tinha iniciado a sua carreira sob a alçada de Sullivan, acreditava que a 

arquitectura deveria ter como objectivo responder às necessidades dos seus utentes. 

Deveria também integrar-se nos ambientes que a envolviam, numa ligação entre o 

Homem e a natureza que levava o primeiro a uma vivência muito mais harmoniosa e 

natural (Frampton, 2000, p. 58 - 63). Ele acreditava que os edifícios e a sua arquitectura 

influenciavam intimamente quem usufruía desse espaço. Partindo desse princípio, 

Wright, tirava partido das cores originais dos materiais que utilizava nas suas 

construções, sendo que a sua arquitectura era rica na utilização de diversos materiais. 

A arquitectura orgânica é considerada, de certo modo, uma reacção à arquitectura 

racionalista do estilo internacional que surgiu na Europa e que englobava o Movimento 

Moderno e todas as suas vertentes (Frampton, 2000, p. 66 – 68). 

 

 

                                                                                                                                                                                    
da arquitectura orgânica, exemplificada pela Casa da cascata (1936), um desdobramento da arquitectura 
moderna que se contrapunha ao International style europeu. 
32 Hugo Alvar Henrik Aalto (1898-1976) – arquitecto finlandês. Cuja obra é considerada exemplar na vertente 
orgânica da arquitectura moderna da primeira metade do século XX. Também se notabilizou como designer, 
em áreas como o projecto de mobília, tecidos, cristais, entre outros. 
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2.1.7.6. PÓS-MODERNISMO  

Nos anos 60 iniciaram-se as críticas à arquitectura moderna. Várias figuras da 

arquitectura e sociedade em geral criticavam a arquitectura moderna, afirmando que esta 

era a principal razão para uma desagregação das comunidades e das relações humanas, 

sendo que a expressão inicial do pós-modernismo teve uma grande ligação ao 

movimento de contracultura dos anos 60 (Portoghesi, 2002, p. 30 e 31). 

Apesar desta relação, este movimento não estabelecia uma ligação coesa nos seus 

princípios teóricos, tal como acontecera em movimentos anteriores. O pós-modernismo 

tinha como principal ligação entre as várias tendências individuais, uma crítica à 

desvalorização e estandardização da arquitectura moderna, provocando uma monotonia 

e falta de originalidade nas obras. Criticavam, também, o modernismo, de ser 

tendencioso, no entanto “o pós-modernismo é mais evolucionista que revolucionário; não 

nega a tradição moderna mas a interpreta de forma livre, a integra e revê criticamente 

sues erros e acertos.” (Portoghesi, 2002, p. 61). Deste modo o pós-modernismo não 

constituiu um estilo homogéneo, reuniu várias correntes com o princípio básico de critica 

do modernismo. O Pós-modernismo tornou-se individualista, com vários arquitectos a 

avançarem para linguagens muito pessoais e características. 

Apesar de este movimento se ter iniciado nos anos 60 do século XX, quando pensamos 

em pós-modernismo associamos este movimento principalmente à década de 80 do 

mesmo século. Foi nesta década que se desenvolveu mais este movimento, sendo os 

edifícios construídos principalmente na década de 80 que deram a este movimento uma 

estética facilmente reconhecível. 

Em termos cromáticos existia uma tendência para a utilização de cores fortes e 

contrastantes, sendo recorrente a utilização de materiais como os granitos, os mármores 

e vidros, tal como nas obras de Charles Moore33, considerado um dos fundadores do pós-

modernismo (Delius et al., 2000, p. 85). No entanto, tais tendências, dependiam 

sobretudo das tendências pessoais de cada arquitecto. Alguns arquitectos deste 

movimento, como Robert Venturi34, tinham como cor dominante das suas obras o branco 

e tonalidades semelhantes (Delius et al., 2000, p. 84). 

                                                            
33 Chares Moore (1925 – 1993) – arquitecto norte-americano. Ph.D em História da Arquitectura pela 
Universidade de Princeton. É considerado um dos fundadores da arquitectura pós-moderna e uma das suas 
obras é a Piazza d’Italia (1978), onde se destacam a riqueza de materiais e corres, assim como uma 
linguagem arquitectónica monumental e revivalista. 
34 Robert Venturi (1925-) – arquitecto norte-americano. Vencedor do prémio Pritzker em 1991. Em 1966 
publicou o seu manifesto Complexidade e contradição na Arquitectura. 
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Com uma nítida tendência para a evocação emocional, o pós-modernismo recorreu à 

monumentalidade e exuberância, sendo este objectivo atingido pela escolha de materiais 

exóticos e caros que tornam este tipo de arquitectura comunicativa e geradora de 

polémica. 

Ilustração 17 – Charles Moore, Piazza d’Italia,                                                                                              

Nova Orleães, EUA. (Tietz, 2000, p. 85) 

Hoje em dia quando pensamos em Pós-modernismo em Portugal, a primeira imagem que 

nos vem à memória é certamente o complexo comercial e habitacional das Amoreiras 

(1985), do arquitecto Tomás Taveira35, ou a Sede do Banco Nacional Ultramarino (1989), 

na Avenida 5 de Outubro em Lisboa, hoje agência da Caixa Geral de Depósitos, repletos 

de frontões e colunas de um colorido incrível, mas muitas vezes contestado. 

Independentemente de se achar que este tipo de utilização da cor, seja correcto ou não, 

o que está certo é que tal facto fez despertar nos portugueses da época um gosto pela 

monumentalidade e pela exuberância. 

2.1.7.7. A CONTINUAÇÃO DO MODERNISMO 

Após o alvoroço inicial do pós-modernismo, surgiram várias tendências para a 

revitalização dos princípios do modernismo, dando origem a várias correntes. Entre elas 

figura o modernismo tardio, ou, Twenties Revival. Esta corrente teve origem nos anos 60 

e retomava os princípios da Bauhaus e de Le Corbusier, mas distinguia-se destes pela 

adaptação aos novos contextos sociais e tecnológicos. A modernidade moderada integra 

a maior parte da produção a partir de 1980 e manteve-se fiel aos princípios modernistas, 

                                                            
35 Tomás Taveira (1934-) – arquitecto e designer português. É da sua autoria o conjunto de edifícios 
residenciais das Olaias, em Lisboa, que receberam o prémio Valmor em 1983. 
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tratando-se da maior corrente desta tendência. Esta corrente apoiava-se na rigorosa 

adequação dos meios e na clareza construtiva, não deixando de lado um certo 

estruturalismo (Delius et al., 2000, p. 86 e 87). 

Outra corrente é a arquitectura que se ligou à alta tecnologia (High Tech) e ao tecnicismo.  

Ilustração 18 – Richard Rogers e Renzo Piano, Centro Pompidou, Paris, França. (Tietz, 2000, p. 79) 

O seu espírito high tech e experimental proveio da energia tecnológica que se vivia entre 

o século XIX e a Revolução Industrial, onde a arquitectura tinha explorado os novos 

materiais que nessa época surgiram, a pré-fabricação e estandardização dos elementos 

construtivos, que visavam a economia de meios, a rapidez construtiva e as soluções 

técnico-formais arrojadas para a época (Delius et al., 2000, p. 80 - 82). Partindo destes 

mesmos princípios, arquitectos como Frei Otto36 ou Norman Foster37 concretizaram obras 

onde materiais e recursos técnicos avançados são usados, deixando complexas 

estruturas construtivas propositadamente à vista (Delius et al., 2000, p. 80 e 81). 

 

 

                                                            
36 Frei Otto (1925-) – arquitecto e engenheiro civil alemão. Em 2005 recebeu a Gold Medal da RIBA (Royal 
Institute of British Architects). Entre as suas obras estão a cobertura do Estádio Olimpico de Munique (1972) 
e o Pavilhão da Alemanha Ocidental na Expo67 de Montreal, no Canadá. 
37 Norman Foster (1935-) – arquitecto ingles. Em 1999 recebeu o prémio Pritzker. Em 2004 foi atribuído à sua 
obra do Edifício 30St. Mary Axe, em Londres, o prémio Stirling da RIBA (Royal Institute of British Architects). 
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2.1.8. A COR NA ACTUALIDADE 

A arquitectura desde os anos 70 até à actualmente foi e é constituída por variadas 

vertentes e estilos, deste modo a cor é utilizada dependendo do tipo de arquitectura com 

o seu projectista mais se identifica. 

2.1.8.1. NEO-MODERNISMO 

Paralelamente ao pós-modernismo, no final dos anos 70 e início dos anos 80, vinha 

surgindo um movimento que procurava novas bases formais e abstractas para o 

desenvolvimento de novos projectos. Assim a mais recente tendência arquitectónica, foi 

ganhando terreno para o gradual esgotamento pós-modernismo, e no final da década de 

80, início da década de 90 substituir o pós-modernismo. O neo-modernismo torna-se 

assim, uma reacção a todas as tendências anteriores e numa atitude inovadora voltada 

para o futuro, onde o carácter experimental da arquitectura é aceite, rejeitando a criação 

rígida com regras e leis fixas. 

Nesta tendência arquitectónica podemos destacar a corrente desconstrutivista com 

expressão do pluralismo moderno. 

2.1.8.2. DESCONSTRUTIVISMO 

No final dos anos 80 surge uma orientação arquitectónica que passa a desafiar a ordem 

anteriormente estabelecida, designada de desconstrutivismo. As formas rectilíneas e as 

linhas orientadoras verticais e horizontais do modernismo, e as harmonias das suas 

variantes mais recentes, são criticadas a favor de formas, que podem parecer distribuídas 

ao acaso sem qualquer preocupação ao nível do conjunto. Os desconstrutivistas têm em 

comum a utilização de uma grelha conceptual. De alguma maneira, esta arquitectura 

acaba assim por estabelecer uma continuidade da base formal do modernismo, sendo 

por isso integrada no conceito de neo-modernista (Delius et al., 2000, p. 92). O 

desconstrutivismo parte assim, de transformações e distorções dessa grelha que 

produzem formas causando sensações de desequilíbrio. Os seus projectos baseiam-se 

na rotação de corpos geométricos em ângulos agudos, na decomposição das estruturas 

construtivas até ao limite e no carácter aparentemente provisório das construções. A cor 

passou a ser utilizada como mais um elemento intensificador desse “desequilíbrio” visual 

das formas. 
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 Ilustração 19 – Instituto de Pesquisa Hysolar, Universidade de Estugarda, Behnisch, F. Stepper e A. Ehrhardt          

(Gössel et al., 1996, p. 366) 

O desconstrutivismo engloba arquitectos das mais variada origens, onde cada um tem 

uma linguagem própria, mas que esquecendo diferenças fundamentais e transformando 

os esforços individuais tornam o desconstrutivismo uma corrente genérica e homogénea 

(Delius et al., 2000, p. 93).  

Dentre vários arquitectos, podemos destacar o arquitecto Frank Gehry38, que liderou, de 

certo modo, esta corrente e que foi seguido por arquitectos como Peter Eisenman39 e 

Bernard Tschumi40, por exemplo. 

 

 

                                                            
38 Frank Gehry (1929-) – arquitecto nascido em Toronto e tornado cidadão norte-americano em 1954. Em 
1989 foi-lhe atribuído o prémio Pritzker. Uma das suas obras é o Museu Guggenheim (1993-1997) em Bilbau. 
39 Peter Eisenman (1932-) – arquitecto norte-americano. Destacou-se também pelos seus manifestos contra 
as correntes arquitectónicas estabelecidas. Autor de obras como o Centro Wexner da Universidade de Ohio 
(1983-1989) ou o Greater Columbus Convention Center (1989-1993), ambas no estado americano do Ohio. 
40 Bernard Tschumi (1944-) – arquitecto, escritor e pedagogo suíço. São vários os escritos deste arquitecto, 
entre eles está Architecture and Disjunction, publicado no MIT Press, Cambridge, em 1994. Entre as suas 
obras arquitectónicas estão o Parc de la Villette (1983-1998) em Paris, o Alfred Lerner Hall (1999) na 
Columbia University, em Nova Iorque, e o Vacheron Constatin Headquarters (2004) em Genebra, Suíça. 
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2.1.8.3. O PLURALISMO MODERNO 

O termo Pluralismo moderno não pode ser utilizado para caracterizar uma corrente 

propriamente dita, isto porque o pluralismo é apenas uma expressão de reúne estilos 

pessoais inovadores dos jovens arquitectos de finais do século XX e inícios do século 

XXI. Tem como elo a rejeição dos neo-historicismos e uma postura eclética que os leva a 

reunir, numa mesma obra, elementos da arquitectura da alta tecnologia e 

desconstrutivista, assim como inovações pessoais (Delius et al., 2000, p. 100 - 111). 

Entre eles destacam-se Itsuko Hasegawa41, Owen Moss42, Peter L. Wilson43, Jo Coenen44 

e Enric Miralles45 e Carme Pinós46. 

Como tal a cor acaba por ser utilizada conforme o estilo próprio de cada arquitecto, sem 

seguir uma tendência exacta, mas que por vezes pode ter determinadas tendências em 

determinadas zonas geográficas ou mesmo ao longo do tempo. 

2.2. UM POUCO SOBRE COR 

Apesar de a cor estar presente na nossa vida no dia-a-dia, existe uma falta de atenção 

constante sobre a forma como esta influencia a nossa vida, seja em termos físicos seja 

em termos psicológicos. Para uma melhor compreensão destas influências decidiu-se 

neste capítulo escrever sobre vários temas relacionados com a cor que têm vindo a 

preocupar vários entusiastas do estudo da cor, sendo abordada neste capítulo para uma 

compreensão de determinados temas mais específicos, sendo necessário para um 

aprofundamento destas temáticas um estudo mais profundo e especializado com recurso 

a outros livros dedicados somente a cada um destes temas. 

No entanto existe uma necessidade de uma compreensão de tudo o que foi estudado e 

descoberto sobre a cor até agora, para assim abordarmos o tema principal desta 

dissertação de uma forma mais conhecedora e entendida do tema geral da cor. 

                                                            
41 Itsuko Hasegawa (1941-) – arquitecto japonês. Ao longo da sua carreira tem recebido vários prémios, é 
membro honorário da RIBA (Royal Institute of British Architects). Algumas das suas obras são o Himi Seaside 
Botanical Garden (1995) e o Yamanashi Fruit Museum and Garden (1995), ambos construídos no Japão. 
42 Eric Owen Moss (1943-) – arquitecto californiano. Em 2011 recebeu o Jencks Award atribuído pela RIBA 
(Royal Institute of British Architects), entre outros prémios. O Beehive Studio Buiding (1996) em Culver, na 
Califórnia, e o Umbrella Buiding (1999) também em Culver, fazem parte das suas obras. 
43 Peter L. Wilson (1950-) – arquitecto australiano. Dos seus projectos fazem parte a Torre de Controlo de 
Roterdão (1998), na Holanda, e a Casa Suzuki (1993) em Tóquio. 
44 Jo Coenen (1949-) – arquitecto e urbanista holandês. Em 1995 ganhou o prémio BNA Kugus. Entre os 
seus trabalhos estão o Netherlands Architecture Institute (1993), em Roterdão, e o Plano Urbano de Ilha 
KNSM (1990), em Amesterdão. 
45 Enric Miralles (1955 —  2000) – arquitecto espanhol. Entre as suas obras estão o Parlamento da Escócia 
(1999-2004), em Edimburgo, e a Escola de Música para a Juventude, em Hamburgo. 
46 Carmen Pinós (1954 - ) – arquitecta espanhola. Entre as suas obras estão a Pasarela a Petrer (1999), em 
Alicante, Espanha, e a Torre Cube (2004), em Guadalajara, México. 
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2.2.1. DEFINIÇÃO DE COR E COMO ESTA SE PERCEPCIONA 

Segundo estudos realizados pelo secretariado da Exposição Internacional da Cor em 

Seul na Coreia do Sul (Seoul International Color Expo) e que se realizou no ano de 2004, 

84,7% das pessoas na hora de tomar um decisão em relação à compra de um produto 

tem como o factor mais importante a cor, provando esses estudos que “os seres 

humanos julgam subconscientemente uma pessoa, um ambiente ou um item nos 

primeiros noventa segundos, e nesse lapso de tempo entre 62% e 90% do julgamento é 

baseado unicamente na cor” (Morton, 2010). Poder-se-ia defender que para um 

aproveitamento mais puro de uma obra arquitectónica, a utilização do branco seria o 

ideal, pois, com a utilização deste, não existiriam distracções em termos cromáticos e o 

utilizador desse espaço arquitectónico ir-se-ia centrar no aspecto formal e construtivo do 

mesmo. Para uma discussão mais académica desta questão é necessário e 

extremamente importante compreendermos os fundamentos da cor, para após o 

entendimento de toda uma série de questões ligadas à mesma, definir adequadamente 

as características que queremos transportar ou salientar num determinado objecto, 

edifício ou espaço. 

2.2.1.1. PERCEPÇÃO VISUAL DA COR 

Em termos científicos, a cor é uma percepção visual da luz captada pelos nossos olhos e 

interpretada pelo nosso cérebro. Esta interpretação só é possível através do tipo de 

radiação electromagnética, onde se insere a luz. A cor é uma resposta fisiológica da 

retina à luz e desta forma, para podermos entender a cor, temos de falar antes da luz. 

A radiação electromagnética pode ser entendida como a deslocação de pequenas 

partículas, dentro do ponto de vista quântico, chamadas fotões. A existência de ondas 

electromagnéticas foi prevista por James Clerk Maxwell47, físico e matemático britânico, 

conhecido por ter dado a sua forma final à teoria moderna do electromagnetismo, unindo 

a electricidade, o magnetismo e a óptica, e confirmada através de experiencias por 

Heinrich Hertz48 (Bernardo, 2009, p. 610). 

                                                            
47 James Clerk Maxwell (1831-1879) – apresentou uma teoria detalhada da luz como efeito electromagnético, 
isto é, que a luz corresponde à propagação de ondas eléctricas e magnéticas, hipótese que tinha sido posta 
por Faraday (um dos cientistas mais influentes de todos os tempos). Desenvolveu um sistema triangular de 
“notação” baseado nas três cores primárias do sistema aditivo (cor-luz). Desenvolveu, também, o “Disco de 
Maxwell”, que contem varias cores e quando girado obtêm-se diferentes misturas de luzes espectrais. 
48 Heinrich Rudolf Hertz (1857-1894) – físico alemão, que demonstrou a existência da radiação 
electromagnética criando aparelhos emissores e detectores de ondas de rádio. Em 1883 descobriu a 
produção e propagação das ondas electromagnéticas. 
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As radiações electromagnéticas são ondas que se auto-propagam pelo espaço, 

classificadas de acordo com a frequência da onda49, que, em ordem crescente da 

duração da onda, são (Byrne e Hilbert, 1997, p. XI): 

Ilustração 20 – Representação das ondas electromagnéticas                                                                                 

existentes e do espectro visível. (Ilustração nossa, 2012) 

Tal como vemos no quadro, o espectro visível, ou simplesmente luz visível, é apenas 

uma pequena parte de todo o espectro de radiação electromagnética, sendo a luz visível 

a única captada pela visão humana (Byrne e Hilbert, 1997, p.xii). Dentro do espectro 

visível, as ondas anteriormente referidas, têm picos e vales, que conforme o comprimento 

de onda50 define qual a cor a ser vista pelo olho humano. A sensação provocada pelos 

diferentes comprimentos de onda, que nos permitem ver cor, possibilitam-nos a 

percepção com maior precisão e diferenciação dos objectos no espaço. 

A percepção visual que temos da cor é-nos possibilitada através de células 

especializadas do olho que nos ajudam a determinar o comprimento de onda da radiação 

electromagnética que estamos a captar. Na parte da frente dos nossos olhos encontra-se 

a íris, que, funcionando como um diafragma, limita os raios luminosos que atravessam o 

interior do olho e afectam a retina, sendo esta composta por células especializadas em 

cor. 

Estas células especializadas são divididas em dois tipos, os cones e os bastonetes, 

existindo cerca de sete milhões de cones e cem milhões de bastonetes nos nossos olhos. 

Os primeiros são os principais responsáveis pela visualização de cores, como o azul, o 

vermelho e o verde (Pedrosa, 2003, p. 105). Isto processa-se da seguinte forma: quando 

os comprimentos de onda provocam sensações na retina, pelos fotões, os cones 

respondem enviando informação através do nervo óptico e do sistema nervoso ao 

cérebro. Estes são portanto, capazes de distinguir diferentes cores, existindo três tipos de 
                                                            
49 Número de vibrações do raio luminoso num segundo. 
50 Divisão da velocidade de propagação da luz pela frequência de vibração do raio luminoso, sendo: λ   
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cones nos nossos olhos, tornando os seres humanos tricromatas51 estando cada um 

deles especializado em diferentes tipos de comprimentos de onda, os curtos (S), os 

médios (M) e os longos (L), esta teoria é chamada de “Young-Helmholtz theory” 

(GUIMARÃES, 2004, p.33 - 34). Os três tipos de cones presentes no olho humano 

respondem, assim, a diferentes comprimentos de onda: vermelho e laranja; verde e 

amarelo; azul e violeta. O primeiro é denominado R (do inglês Red = Vermelho) ou S (do 

inglês Small = Pequeno), o segundo é denominado G (do inglês Green = Verde) ou M (do 

inglês Medium = Médio), sendo o último B (do inglês Blue = Azul) ou L (do inglês Large = 

Grande), eles originam assim o chamado sistema RGB. É no conjunto destes três tipos 

de cones, que nos é possível definir e interpretar todas as cores que vemos. A retina 

apresenta os cones distribuídos de forma irregular, sendo cerca de 94% destes do tipo R 

ou S e G ou M e apenas 6% do tipo B ou L, isto deve-se à recente mudança do ser 

humano passar de dicromata52 para tricromata, o que nos proporcionou uma melhoria na 

percepção de contrastes. É de referir, que apesar de existirem cones mais especializados 

para cada tipo de comprimento de onda, cada tipo de célula não se especializa apenas 

numa cor, mas numa gama de comprimentos de onda, com níveis variáveis de 

sensibilidade (Guimarães, 2004, p.33 e 34).  

Apesar de os cones serem os principais responsáveis pela percepção visual da cor, a 

nossa retina contém também células denominadas bastonetes, que são especializadas 

em situações de pouca intensidade de luz, ou seja, os bastonetes permitem-nos ver em 

situações onde a luz é pouco presente como situações nocturnas, isto deve-se à sua 

capacidade de medição da luminosidade e diferenciação entre o claro e o escuro. Os 

bastonetes não percepcionam a cor, no entanto são indispensáveis para a nossa 

sobrevivência. É na colaboração entre estas células, que o olho humano permite a 

passagem de informação ao cérebro da visão do mundo que nos rodeia (Guimarães, 

2004, p.32 e 33). 

Para uma percepção visual do mundo é necessária a existência de três componentes, um 

observador, um objecto e luz. O espectro de luz visível pelos seres humanos é 

basicamente composto por comprimentos de onda que nos levam da cor vermelha até ao 

violeta, passando por todas as outras cores perceptíveis pelo Homem. Para entendermos 

melhor esta afirmação temos de compreender que cada cor é definida por um 

comprimento de onda, assim, diferentes cores possuem comprimentos de onda 

                                                            
51 É a capacidade do animal de perceber três tonalidades distintas de cores:  azul,  verde e vermelho. Para 
que se tenha esta visão colorida, são necessárias múltiplas células sensoriais, que possibilitarão filtrar as 
diferentes intensidades do espectro luminoso. A presença de diferentes tipos de cones na retina dos animais 
permite a diferenciação no tipo de visão dos mesmos. 
52 É a capacidade do animal de perceber duas tonalidades distintas de cores. 
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diferentes. Considerando as cores como luz, a luz branca, normalmente encarada como 

“sem cor”, é na realidade a junção de todas as cores do espectro visível, assim uma luz 

branca pode ser decomposta em todas as cores por meio de um prisma. Na natureza 

esta decomposição origina o arco-íris. A luz branca, praticamente a totalidade da luz 

proveniente do sol, é composta pela radiação de todos os comprimentos de onda do 

espectro visível, ou seja, todos os comprimentos de onda captados pelos nossos olhos. 

Isaac Newton53 deixou isso bem claro em 1666, quando numa experiência com dois 

prismas de vidro, descrita na sua obra intitulada “Óptica”, observou que a luz solar ao 

atravessar o primeiro prisma se dividia e permitiam a visualização individual de todas as 

cores do arco-íris (vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta e roxo) e que estas 

seguiam em diferentes direcções, e ao atravessarem o segundo prisma existia uma 

junção das cores anteriormente refractadas e o aparecimento da luz branco (Newton, 

2002, p.67). Isto deve-se à composição de cada uma das cores que devido aos seus 

diferentes comprimentos de onda, medidos em nanómetros54, e às suas diferentes 

velocidades que se dividem. 

Ilustração 21 – Representação da experiência de Newton. (Ilustração nossa, 2012) 

                                                            
53 Isaac Newton (1643-1727) – cientista inglês, mais reconhecido como físico e matemático. 
Entre 1670 e 1672, Newton trabalhou intensamente em problemas relacionados com a óptica e a natureza da 
luz. Em 1704, Isaac Newton escreveu a sua obra mais importante sobre a óptica, chamada Opticks, na qual 
expos as suas teorias e a natureza corpuscular da luz, assim como um estudo detalhado sobre fenómenos 
como refracção,  reflexão e dispersão da luz. 
54 Nanómetro – 1 nanómetro corresponde a 1 milionésimo de milímetro. 1nm = 0,000001 mm 
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Podemos assim afirmar que a luz branca resulta da sobreposição de todas as cores do 

espectro visível, enquanto o preto é a ausência de luz, logo de cor (partindo do princípio 

de que estamos a falar somente de luz e mistura aditiva, que à frente iremos explicar). 

2.2.1.1.1. PROPRIEDADES DAS SUPERFÍCIES COLORIDAS 

Tal como foi referido anteriormente, para uma percepção visual do mundo é necessário 

um observador, um objecto e luz. Mas se a cor é luz e a luz se movimenta pelo espaço, 

como é que um objecto tem cor? 

A maioria das superfícies tem propriedades de reflexão que são selectivas. Estas, 

absorvem determinados comprimentos de onda da luz que incide sobre elas. A 

composição da luz incidente é diferente da posteriormente reflectida. Esta luz reflectida 

permite a nossa interpretação da cor de uma superfície, por exemplo, quando uma luz 

branca atinge um determinado objecto, este absorve alguns comprimentos de onda 

(cores) e reflecte outros. Somente os comprimentos de onda reflectidos nos possibilitam 

a interpretação da cor. Para um objecto ter uma determinada cor, este não irá absorver 

os comprimentos de onda respectivos a essa mesma cor, assim, um objecto azul absorve 

os comprimentos de onda de todas as cores excepto o comprimento de onda que 

corresponde ao azul (Byrne e Hilbert, 1997, p.318). 

De que maneira isto se processa? Os objectos têm determinadas propriedades, 

pigmentos, que funcionam como espelhos e repelem uma determinada cor, por isso a luz 

proveniente do sol ou de uma lâmpada ao atingir um determinado objecto irá ser 

absorvida e os pigmentos contidos nesse objecto reflectiram um determinado número de 

cores que seguiram para várias direcções, inclusive para os nossos olhos, daí a nossa 

percepção de cor desse objecto (Pedrosa, 2009, p. 20). Todas as substâncias são 

compostas por partículas portadoras de uma carga eléctrica (núcleos positivos e 

electrões negativos) que geram ondas electromagnéticas invisíveis, quando ondas 

electromagnéticas visíveis, oriundas de fontes energéticas (luz) incidem sobre os átomos 

e moléculas fazem vibrar as partículas carregadas de electricidade a energia das ondas 

incidentes vê-se dispersas, absorvida e reflectida simultaneamente em diferentes graus, 

de acordo com a composição molecular da superfície atingida. O fenómeno da coloração 

percebida sobre os corpos (substância) é o resultado desta reacção das partículas diante 

da acção da onda electromagnética incidente (luz). Entende-se, assim, que as matérias 

(objectos ou corpos) não têm cor, o que têm é a capacidade de absorver, refractar ou 

reflectir determinados raios luminosos que sobre elas incidem. Podemos então concluir, 

que a cor que um objecto emana é proveniente da luz que o intercepta, se um objecto for 
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colocado num local sem luz, este passa a ter uma interpretação ao nível da cor diferente, 

isto porque com a ausência de luz existe ausência de comprimentos de onda, e o objecto 

é entendido pelos nossos olhos como preto, por não reflectir qualquer comprimento de 

onda (Pedrosa, 2009, p. 28 e 29). 

 Ilustração 22 – Representação do modo como a matéria reflecte cor e como adquire esta propriedade. (Ilustração nossa, 

2012) 

Do ponto de vista físico, as cores existem, pois existem comprimentos de onda que, ao 

serem captados pelos nossos olhos, são convertidos em impulsos eléctricos específicos 

que o nosso cérebro interpreta, logo, se falarmos com rigor, um objecto de uma 

determinada cor não tem na realidade essa cor, tem sim, os chamados pigmentos que 

reflectem a cor que é interpretada pelos nossos olhos. Um objecto branco, por exemplo, 

quando iluminado pelo sol reflecte todas as cores, já um objecto preto absorve todas as 

cores, não reflectindo nada para os nossos olhos. Concluindo, a imagem que vemos de 

um objecto depende das suas propriedades de reflexão da luz que nele incide. 

Muitas vezes a cor de um determinado objecto não é composta pela reflexão de um só 

comprimento de onda, contendo uma grande gama de comprimentos de onda. 

Resumindo, o tom de uma cor demonstra qual o comprimento de onda que parece ser o 

mais dominante. Ao longo dos anos foram idealizadas várias formas de classificar as 

cores de modo a simplificar o seu entendimento e a uniformizar o modo como as vemos, 

coordenamos e reproduzimos. 
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2.2.1.2. TEORIAS DA COR 

Vários foram os cientistas e estudiosos da cor que se debruçaram na ordenação e 

classificação das cores, as duas importantes tentativas de ordenamento e classificação 

das cores foram as realizadas por Newton e por Goethe55 (Guimarães, 2004, p. 8). 

Newton elaborou um círculo que apresentava as sete cores do arco-íris, seguindo a 

ordem destas no espectro e que segundo a sua teoria quando girado rapidamente 

produzia o branco, isto devia-se ao ideal de que quando as setes cores eram colocadas 

por essa ordem e eram giradas formavam o “branco teórico”, tal como sucedia com a 

mistura de todas as cores-luz (Newton, 2002, p.43). 

Ilustração 23 – Círculo cromático de Newton. (Ilustração nossa, 2012) 

Goethe optou pela criação da chamada estrela de Goethe, que é disposta da seguinte 

maneira: as três cores primárias são colocadas no centro, enquanto as seis secundárias 

são dispostas por fora criando a forma de uma estrela. Na estrela de Goethe as cores 

primárias estão diametralmente opostas às suas complementares. Goethe criou também 

um novo círculo, com base no círculo de Newton. No entanto, o círculo de Goethe contém 

apenas seis cores, que se contrapõem as cores complementares. Neste circulo fica 

evidenciado o aspecto subjectivo das cores, sendo interpretadas como positivo e 

negativo, representando as cores frias e quentes respectivamente. 

Sucederam-se outras tentativas classificatórias, e cientistas como Johann Heinrich 

Lambert56, que em 1772 realizou uma organização em pirâmide onde foram colocados 

                                                            
55 Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) – escritor, artista e politico alemão. Em 1774 publicou a sua obra de 
nome Os sofrimentos do jovem Werther, romance, o que o torna conhecido por toda a Europa. Os seus 
estudos científicos intensificaram-se a partir de 1790, quando iniciou a sua pesquisa sobre as cores. Em 1810 
publicou a sua obra mais conhecida na área da cor, A Teoria das cores. 
56 Johann Heinrich Lambert (1728-1777) – matemático, físico e filósofo de origem francesa, radicado 
na Alemanha. A obra de Lambert inclui a primeira demonstração de que π é um número irracional  (1768). 
Foi um dos criadores da fotometria e autor de trabalhos inovadores sobre geometria não-euclidiana. 
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etapas em altura de quatro triângulos. Outro cientista que idealizou uma classificação e 

ordenação foi Moses Harris57, que por volta de 1770 criou um círculo das cores, onde as 

cores primárias eram valorizadas, mas essa ideia não foi aceite pelos artistas até à 

segunda metade do século XIX. Também Michel Eugène Chevreul58, tentou dispor 

radialmente as cores em 1839, desenvolveu também pesquisas sobre a lei dos 

contrastes (Pedrosa, 2003, p. 131). 

2.2.1.2.1. PROCESSO ADITIVO E PROCESSO SUBTRACTIVO 

Helmholtz59 solucionou, em 1852, um dos grandes problemas de interpretação das 

experiências com cor. Existem dois tipos de processos de produção de cor, o processo 

aditivo e o processo subtractivo. Helmholtz distingue os processos aditivo e subtractivo, 

possibilitando assim uma melhoria tanto na comunicação como uma concórdia entre 

físicos e artistas (Backhaus, Klige, Werner, 1998, p. 9). Para Helmholtz existiam dois 

processos de mistura das cores, as chamadas síntese aditiva e síntese subtractiva. Na 

sua interpretação, agora assumida como correcta, “[…] se o espectro é a soma dos 

espectros das cores componentes, estamos em presença de uma síntese aditiva, se for a 

diferença, diz-se subtractiva [...]” (HELMHOLTZ apud Bernardo, 2009, p.661). 

Exemplificando, os monitores de televisão, os computadores e os telemóveis imitem 

luzes que produzem cores através do processo aditivo, por outro lado, as impressoras e 

as canetas utilizam pigmentos. 

O conceito de pigmentos de Helmholtz defende que os pigmentos são constituídos por 

camadas semi-transparentes de partículas que agem como um filtro dos comprimentos 

de onda reflectida. Se considerarmos uma mistura de pigmentos, a cor por nós 

interpretada é a composta pelos comprimentos de onda que não são absorvidos por 

ambos os pigmentos misturados. Os pigmentos são, assim, substâncias que podem ser 

extraídas da natureza, sendo tanto de origem vegetal, animal ou mineral, que a partir da 

sua aplicação nas superfícies, absorvem a luz que nela incide, e através do processo 

subtractivo, transmitem cor (Helmholtz apud Bernardo, 2009, p.661 e 662). A quase 

totalidade das cores visíveis podem ser reproduzidas utilizando alguma mistura de cores 

                                                            
57 Moses Harris (1730-1778) – entomólogo e naturalista inglês. Em 1766 publicou o livro Natural System of 
colours, onde examinou o trabalho de Newton e tentou revelar a infinidade de cores que podem ser criadas a 
partir das três cores primárias. Harris, enquanto naturalista, queria entender a relação entre as cores e como 
estas eram codificadas, tendo explicado os princípios da cor-pigmento, enquanto cor aditiva, no seu livro. 
58 Michel Eugène Chevreul  (1786-1889) – físico e químico francês. Conhecido pela sua contribuição na teoria 
das cores, através do seu livro De la Loi du Contrast Simultané des Couleurs, entre outras coisas. 
59 Hermann von Helmholtz (1821-1894) – cientista e filósofo alemão. Os seus estudos científicos, como por 
exemplo, o reconhecimento do eletrão enquanto partícula elementar, o seu aprofundamento da lei da 
conservação de energia e o seu entendimento do sistema nervoso contribuíram para avanços em várias 
áreas, como a fisiologia, a óptica, a eletrodinâmica e até a meteorologia. 
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chamadas primárias, tendo uma composição aditiva ou subtractiva. O processo aditivo 

transmite as cores adicionando luz a um fundo preto. O processo subtractivo usa 

pigmentos que selectivamente bloqueiam a luz branca. A composição destes processos é 

a base fundamental para entender a reprodução das cores. Quando duas ou mais cores 

são sobrepostas, dá-se uma cor, diferente das cores de origem. Existem, tal como 

referido anteriormente, dois processos através dos quais é possível misturar ou criar 

cores. Estes são a sobreposição de luzes coloridas e a mistura de pigmentos. A mistura 

aditiva, que corresponde à sobreposição de luzes coloridas é um processo que ocorre 

com o somatório dos comprimentos de onda, motivo pelo qual se denomina de aditivo 

(Helmholtz apud Bernardo, 2009, p.661 e 662). É possível assim obter-se todas as cores 

do espectro partindo-se das chamadas cores fundamentais, o vermelho, o azul e o verde. 

Uma mistura aditiva produz sempre uma cor mais clara. Este processo de sobreposição 

de luzes é utilizado, como anteriormente referido, pelos monitores de televisão, sendo 

que o branco é o resultado da soma das três cores fundamentais e o preto corresponde à 

ausência da luz. 

Ilustração 24 – Síntese aditiva (Ilustração nossa, 2012) 

Já o processo subtractivo decorre de um processo de absorção de parte da luz que incide 

num determinado objecto, produzindo, como anteriormente referido, uma reflexão dos 

comprimentos de ondas, e chamando-se processo subtractivo, devido à subtracção da 

projecção de um comprimento de onda quando da existência de mistura de pigmentos, 

deixando de ser visto pelos nossos olhos (Helmholtz apud Bernardo, 2009, p.662). As 

cores básicas ou primárias do processo subtractivo são o magenta, o cyan e o amarelo. 

Este processo produz uma cor mais escura que as originais e o preto é obtido pela soma 

das três cores primárias de pigmento que juntas absorvem todos os comprimentos de 

onda de luz. 
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Ilustração 25 – Síntese subtractiva (Ilustração nossa, 2012) 

O processo subtractivo é mais susceptível às mudanças da luz ambiente já que depende 

destas luzes para produzir as cores. Quando uma cor é impressa e assim utiliza o 

processo subtractivo, normalmente precisa de um tipo específico de luz para reproduzir 

fielmente as cores que são vistas, por exemplo num computador. Quando imprimimos 

algo a partir de um computador existe uma variação das cores impressas, dependendo 

da luz que incide nestas, ou seja, as cores impressas vistas com um determinado tipo de 

iluminação nem sempre correspondem fielmente às cores definidas pelo computador. 

Segundo a teoria de Young-Helmholtz existem três cores primárias geradoras de todas 

as outras cores. A sua identificação é possível devido à existência dos três tipos de cones 

que se localizam na retina. O sistema tricromático, associado à teoria de Young-

Helmholtz é o sistema de classificação mais utilizado e tem como base as três cores 

primárias e a sua mistura, duas a duas, proporcionalmente, permite a obtenção das cores 

secundárias, ou da sua mistura desproporcional que permite a obtenção de outras 

tonalidades (Barros, 2006, p. 309 e 310). De acordo com a mistura subtractiva temos 

como cores puras ou primárias o cyan, o amarelo e o magenta, e as cores secundárias, 

que são o vermelho, o verde e o violeta (Backhaus, Klige, Werner, 1998, p. 225). 

As diversas cores que conseguimos diferenciar, tanto a partir do processo subtractivo 

como do aditivo, são, muitas vezes, resultado da mistura de outras cores, ou seja, 

praticamente todas as cores visíveis podem ser reproduzidas utilizando algum tipo de 

cores primárias. Deste modo, e para que se compreenda melhor como se compõem as 

cores que constituem o vasto leque de cores existentes há que compreender alguns tipos 

de comportamentos fundamentais, na base da existência das diversas cores. Assim 

podemos diferenciar as cores em três conjuntos principais, sendo estes, as cores 

primárias, anteriormente referidas, as cores secundárias e as cores terciárias. 
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As cores primárias são assim as cores que quando misturadas em diversas proporções 

originam todas as outras cores. Sendo assim, cada cor primária é indecomponível, ou 

seja, não pode ser composta pela mistura de quaisquer outras cores. Já as cores 

secundárias são cores que resultam da mistura proporcional (50 – 50) de duas cores 

primárias e as cores terciárias são cores que resultam da mistura entre uma cor primária 

e uma cor secundária. 

2.2.1.2.2. CIRCULO CROMÁTICO DE ITTEN 

Vários foram os artistas e estudiosos da cor que realizaram tentativas classificatórias e 

organizadoras da cor. Tal como foi anteriormente referido, uma personalidade que é de 

destacar como figura importante do estudo da cor e do seu uso no processo criativo e no 

seu ensino foi o suíço Johannes Itten. O autor de “A arte da cor” defende que, a partir do 

reconhecimento das preferências subjectivas de cada pessoa devemos valorizar a 

experiência individual em relação às cores, informação de autoconhecimento, que, na 

sua opinião, quando aliada aos factores objectivos das teorias gerais das formas e cores 

básicas, conduz àquilo a que Itten chamou trabalho genuíno. 

Itten defende, quando do estudo da cor, a elaboração de trabalhos em que a cor 

desempenhasse o papel principal, realizando cada aluno experiências com a pintura, 

permitindo aos alunos alcançar a sensibilidade cromática. Assim, para Itten, a 

familiarização com as misturas de pigmentos é indispensável para uma valorização do 

futuro artista, designer, arquitecto, etc. 

De acordo com as declarações de ITTEN (apud Barros, 2006, p. 83 e 83): 

[…] o pensamento bem orientado sobre a cor e o conhecimento das suas potencialidade 

são necessárias para salva-nos da visão unilateral e do erro de informação sobre a cor 

quando julgada pelo gosto isolado. […] Todo estudante precisa de um alicerce baseado 

nos princípios universais, quer ele goste ou não. Tais princípios vão gerar com essas 

tensões naturais a investigação de novas criações. […] Se podemos encontrar leis 

objectivas de validade geral no domínio das cores, então é nosso dever estudá-las. 

O estudo teórico e prático da cor possibilita assim, que quem trabalha com a cor possa 

fazer e validar as escolhas na sua utilização de um modo mais sólido e sem cometer 

erros ligados ao gosto, considerado subjectivo e pouco consensual. Itten defende assim a 

elaboração do círculo cromático como ponto de partida para o conhecimento e trabalho 

com a cor. 
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Para Itten a disposição das cores no círculo cromático deve obedecer ao princípio de 

complementaridade (as cores diametralmente opostas são complementares). O círculo 

de Itten é composto por doze cores, sendo que para a construção de um círculo 

“correcto” é essencial que as três cores primárias sejam o mais puras possível, pois é a 

partir destas que o círculo se vai criar. Para Itten o trabalho com as doze cores do círculo 

cromático é a base fundamental da sua teoria da cor (Barros, 2006, p.92). 

Ilustração 26 – Circulo cromático de Itten. (Ilustração nossa, 2012) 

Tal como podemos observar na ilustração 26, o círculo cromático de Itten inicia-se com a 

localização das três cores primárias, compondo a forma de um triângulo equilátero no 

centro do círculo e preenchendo os espaços do círculo que são indicados pelos vértices 

de triângulo. Ao misturarmos proporcionalmente as cores primárias, duas a duas, surgem 

as cores secundárias que são distribuídas no círculo seguindo o hexágono formado pelo 

triângulo no centro do círculo e preenchendo os espaços correspondentes aos vértices do 

hexágono no círculo. Por fim, ficam seis espaços do círculo de doze cores preenchidos e 

outros seis por preencher, intervalados dois a dois. Assim, ao misturarmos as 

secundárias com as primárias adjacentes, ou seja, misturando as duas cores vizinhas de 

cada espaço vazio, surgem as cores terciárias, com que preenchemos os espaços ainda 

vazios. 

Relativamente fácil de elaborar, o círculo cromático de Itten permite-nos entender, de 

maneira simplificada, algumas das harmonias e contrastes das cores. Segundo ITTEN 

(apud Barros, 2006, p. 94): 
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Podemos imaginar uma regra geral segundo a qual todos os pares de complementares, 

todas as tríades cujas cores formam triângulos equiláteros ou isósceles no círculo de 12 

cores, e todos os tetraedros que formam quadrados ou rectângulos sejam harmónicos. […] 

Uma combinação harmónica pode variar de diversas formas. As figuras geométricas 

utilizadas – triângulos equiláteros e isósceles, quadrados e rectângulos – podem ser 

desenhados de qualquer ponto do círculo. 

Algumas das harmonias cromáticas que se pode fazer com a utilização do círculo 

cromático de Itten estão representadas na ilustração seguinte, sendo mostrada a forma 

como podemos utilizar as figuras geométricas para a criação destas e de outras 

harmonias cromáticas. 

 

 

Ilustração 27 – Combinações cromática utilizando o Círculo cromático de Itten. (Ilustração nossa, 2012) 

Muitas foram as composições cromáticas que partiram do conceito das combinações 

harmónicas, no entanto, muitas são as obras de pintura que não seguem o conceito das 

combinações harmónicas. O conceito de contraste cromático foi também abordado ao 

longo dos tempos por personalidades como Goethe, Bezold60, Chevreul e Hölzel, este 

conceito foi adoptado por Itten na sua metodologia das cores.  

Contudo, antes de falarmos sobre este assunto, existe a necessidade de fazer referência 

ao estudo de Munsell61 e ao seu Sistema de cor, para um entendimento mais 

aprofundado de algumas noções básicas da cor. 

  

                                                            
60 Johann Friedrich Wilhelm von Bezold (1837- 1907) – físico e meteorologia alemão. As investigações de 
Bezold das figuras de Lichtenberg (imagens produzidas por descargas elétricas ramificadas) foram utilizadas 
por Heinrich Hertz  (1857-1894) nas suas tentativas de verificar em termos físicos a análise matemática das 
ondas eletromagnéticas de J. C. Maxwell (1831-1879). 
61 Albert H. Munsell (1858-1918) – professor e pintor americano. Criador do sistema de cores de Munsell que 
possibilita um alinhamento tridimensional das cores num espaço cilindrico de três eixos e facilita especificar 
uma determinada cor através de três dimensões. 
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2.2.1.3. SISTEMAS E CLASSIFICAÇÕES DE COR 

De acordo com o Sistema de cor de Munsell, que é utilizado nos Estados Unidos da 

América desde 1917, como modo de descrição precisa da cor, e suporte para a sua 

correcta utilização e universalidade, a cor tem propriedades padrão, tais como o matiz, o 

valor/luminosidade e a saturação/croma, que são componentes únicos e característicos 

que permitem descrever as cores usando estes termos, mas isto pode ser muito 

subjectivo devido a influências externas que interferem no modo como cada pessoa “vê” 

a cor (Guimarães, 2004, p. 34).  

O matiz abrange todas as cores do espectro, desde o vermelho até ao violeta, passando 

pelo magenta. Matiz é a cor em si, é a própria cor, ou seja, é o vermelho, o verde, o azul, 

etc. O matiz é a característica que diferencia uma cor da outra. O círculo das cores é 

caracterizado pela presença de doze cores, ou seja, de dozes matizes, tal como o 

amarelo, o amarelo-alaranjado, o laranja, o vermelho-alaranjado, o vermelho, o vermelho-

violeta, o violeta, o azul-violeta, o azul, o azul-esverdeado, o verde e o amarelo-

esverdeado (Pedrosa, 2003, p. 34). 

O valor/luminosidade é o grau de claridade ou obscuridade contido numa cor, ou seja, 

define o brilho de uma cor. O valor/luminosidade de qualquer cor vai desde o branco até 

ao preto (Pedrosa, 2003, p. 35). 

A saturação/croma de uma cor é a medida da sua pureza, ou seja, uma cor muito 

saturada é uma cor que contém um conjunto muito estreito de comprimentos de onda e 

aparenta ser mais pronunciada do que uma cor similar menos saturada. Quanto maior a 

saturação de uma cor, maior é o seu nível de pureza, e quanto menos saturada uma cor 

for mais cinzento está presente nessa mesma cor (Pedrosa, 2003, p. 35). 

O Sistema de cor de Munsell faz parte de um modo classificatório das cores que em 

conjunto com a Roda de cores de Munsell permite a identificação exacta de uma cor 

independentemente do local onde nos situamos, o qual não será assunto a estudar desta 

dissertação. 

Após a transmissão de mais algumas noções básicas sobre a cor voltamos ao estudo das 

composições cromáticas. 

A teoria dos sete contrastes cromáticos de Hölzel foi adoptada nas aulas de Itten, tal 

como anteriormente referido, segundo ITTEN (apud Barros, 2006, p. 96): “[…] nem toda a 

composição cromática precisa ser harmónica […]”. 
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Assim, e segundo Itten, o efeito visual, expressivo e simbólico de uma composição 

cromática pode-se basear em contrastes cromáticos, utilizando-os. 

De maneira geral as cores contrastantes são cores que, quando usadas próximas umas 

das outras, produzem uma sensação de choque. O resultado estético dessas 

combinações nem sempre é satisfatório, a não ser que haja interesse em provocar o 

choque visual produzido por elas. No entender de Itten existem sete tipos de contrastes, 

tais como, o contraste de cores puras, o contraste claro-escuro, o contraste quente-frio, o 

contraste complementar, o contraste simultâneo, o contraste de saturação e o contraste 

de quantidade/extensão. 

O contraste de cores puras é um tipo de contraste entre cores consideradas “vivas”, 

puras, saturadas. Este tipo de contraste é mais destacado quando o branco e/ou o preto 

também estão presentes na composição de cores (Barros, 2006, p. 97). 

Ilustração 28 – Exemplos de Contrastes de cores puras. (Ilustração nossa, 2012) 

O contraste claro-escuro explora a luminosidade e o valor tonal das cores. O contraste de 

claro-escuro mais acentuado é o provocado pela proximidade do preto e do branco 

(Barros, 2006, p. 97). 

Ilustração 29 – Exemplo máximo de                                                                                                      

Contraste claro-escuro. (Ilustração nossa, 2012) 
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As cores podem ser classificadas como cores quentes ou cores frias62. O contraste 

quente-frio é provocado quando juntamos cores quentes e frias. Este tipo de contraste 

tem o seu efeito mais intenso quando aproximamos cores como o laranja-avermelhado e 

o azul-esverdeado, sendo o laranja-avermelhado considerado uma cor quente e o azul-

esverdeado uma cor fria. As cores podem ser consideradas quentes ou frias dependendo 

do seu contraste com matizes mais quentes ou mais frias. O roxo, por exemplo, é uma 

cor que quando está junta do vermelho é considerada fria, no entanto quando o 

colocamos junto do azul interpretamo-la com uma cor quente (Barros, 2006, p. 97 e 98). 

Ilustração 30 – Exemplo de Contraste quente-frio. (Ilustração nossa, 2012) 

O contraste complementar é um tipo de contraste bastante fácil de identificar quando 

recorremos ao círculo das cores. Este tipo de contraste ocorre com cores diametralmente 

opostas no círculo das cores e que quando se misturam produzem um tom acinzentado, 

sendo que estas cores se anulam uma à outra. Quando as cores complementares estão 

junto umas das outras, sem se misturarem, elas intensificam-se ao máximo. Uma cor 

primária é sempre complementar de uma cor secundária e vice-versa (Barros, 2006, p. 

98). 

  

                                                            
62 Este tipo de classificação e os seus critérios serão desenvolvidos posteriormente.  
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Ilustração 31 – Exemplo de Contraste                                                                                                    

de complementares. (Ilustração nossa, 2012) 

Outro contraste é o contraste simultâneo, também chamado de ilusão óptica. Este tipo de 

contraste é provocado por uma compensação que o sistema óptico provoca no 

observador. Por exemplo, quando colocamos um vermelho forte junto a um cinzento 

neutro, fisiologicamente o sistema óptico provoca uma compensação no modo como 

vemos o cinzento, visualizando-o como um cinzento-esverdeado. Isto deve-se ao efeito 

das cores complementares, ou seja, a cor complementar do vermelho é o verde, e 

quando vemos uma cor pura fisiologicamente a visão requer a sua oposta (Barros, 2006, 

p. 98). 

Existe também o contraste de saturação. Tal como anteriormente explicado, uma cor 

saturada é uma cor pura, ou seja, uma cor muito saturada é uma cor que não apresenta 

mistura de branco ou preto. O contraste de saturação é obtido quando juntamos cores 

mais saturadas com cores menos saturadas, ou seja cores puras com cores menos puras 

(Barros, 2006, p. 98). 
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Ilustração 32 – Exemplo de Contraste                                                                                                   

de saturação (Ilustração nossa, 2012) 

Por fim, existe também o chamado contraste de quantidade ou de extensão. Para 

entendermos este contraste temos de entender a interpretação de Goethe, de que as 

cores do espectro têm diferentes valores de luminosidade. Goethe estabeleceu uma 

espécie de proporção áurea para as cores, em que, quanto mais luminosa, menos área 

deve ocupar em relação a uma cor menos luminosa que deve ocupar uma área maior, 

proporcionalmente. O contraste de quantidade refere-se assim às áreas ocupadas por 

duas ou mais cores, seguindo algumas regras de proporções (Barros, 2006, p. 99). 

Goethe estabeleceu assim, uma proporção que parte das cores primárias, de maneira a 

criar equilíbrio e harmonia com este tipo de contraste. De acordo com GOETHE (apud 

Barros, 2006, p. 99 e 100), o amarelo tem um valor de 3, o vermelho um valor de 6 e o 

azul um valor de 8, em relação às três restantes cores os seus valores são 4 para o 

laranja, 6 para o verde e 9 para o violeta. Este tipo de contraste tem valores para apenas 

seis cores. Isto deve-se a Goethe ter definido um círculo cromático composto de apenas 

seis cores. Para a realização destas proporções é proposto um cálculo, por exemplo, se 

quisermos realizar uma composição com as cores amarela e violeta, o seu cálculo será o 

seguinte – 3:9= 1/3 – ou seja o primeiro valor corresponde à cor amarela e o segundo 

valor à cor violeta. Se por exemplo quisermos fazer uma composição com o laranja e o 

azul, o cálculo será – 4:8= 1/2 – 4 de laranja e 8 de azul, ou seja, na primeira composição 

as proporções serão as seguintes, o amarelo preencherá o equivalente a um terço do 

espaço ocupado pelo violeta, e o violeta preencherá três vezes mais do que o amarelo, já 

na segunda composição a área de laranja corresponderá à metade da área preenchida 

pelo azul, e a área de azul será duas vezes mais do que a área de laranja. 
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Ilustração 33 – Proporção entre cores de acordo com Goethe. (Barros, 2008, p. 99) 

Demonstra-se assim que apesar do círculo cromático ser uma boa ferramenta para 

combinarmos cores e evidenciar algumas regras, estas podem ser quebradas. As cores 

podem ser combinadas de diversas maneiras e produzir, como resultado, variações de 

gradação e novas cores.  

Uma combinação que também é muitas vezes usada e que não foi referida anteriormente 

é a utilização de cores análogas63 em composições cromáticas, estas composições são 

muitas vezes usadas para dar a sensação de uniformidade, e são consideradas 

elegantes e equilibradas quando juntas com uma cor complementar da cor central. 

Ilustração 34 – Alguns exemplos de cores análogas. (Ilustração nossa, 2012) 

A maneira como vemos e sentimos as composições cromáticas é muitas vezes 

influenciada pelo tipo de contraste ou harmonias que são utilizadas para a sua formação; 

no entanto existem outras condições que actuam na forma como vemos algumas cores. 

Existe uma grande variedade de condições que afectam o modo como as cores são 

                                                            
63 São cores que aparecem lado a lado no círculo cromático. Sendo muito utilizadas em círculos cromáticos 
compostos por mais do que doze cores. As cores análogas são assim definidas pois existe nelas uma mesma 
cor básica. 
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vistas. Por exemplo, embora a luz branca tenha as sete cores do espectro, nem todas as 

fontes de luz são totalmente brancas ou contêm as mesmas quantidades de cada cor. 

Por exemplo, a luz do sol, ao meio-dia, apresenta um espaçamento das cores muito 

uniforme. Enquanto uma lâmpada incandescente contém uma grande quantidade de 

vermelho, já uma lâmpada florescente normalmente é deficiente em comprimento de 

onda vermelho, mas apresenta picos de amarelo, verde e algumas partes de azul. Ou 

seja, dependendo da luz ambiente, o olho humano percepciona a cor de um determinado 

objecto de modo diferente, apesar de o nosso cérebro equilibrar essa observação de 

maneira a interpretar como se víssemos o objecto sobre uma luz “totalmente branca”. 

Chama-se a este fenómeno “cor constante” (Schwartz, 2010, p.112 - 113). Contudo, o ser 

humano, continua a senti-la de forma diferente, como se a estivesse a ver com a chama 

luz totalmente branca. Existe assim, por isso, uma necessidade do estudo da luz 

adequada para determinados tipos de ambientes onde se quer tirar partido de uma cor 

numa parede, por exemplo.  

Outra variante é o observador, a sensibilidade dos olhos de cada indivíduo é ligeiramente 

variada. Diferentes observadores interpretam os comprimentos de onda de maneira 

ligeiramente diferente. Além disso, a sensibilidade do olho diminui com a idade. Em 1988 

Werner64 e Steele65 realizaram um estudo com 75 pessoas com idades compreendidas 

entre os 10 e os 85 anos, que mediu a sensibilidade dos diferentes tipos de cones, 

provando que todos os três tipos de cones demonstram uma significante diminuição em 

sensibilidade em função da idade (Backhaus, Kliegl e Werner, 1998, p.113), ou seja, um 

observador mais idoso vê as cores menos intensas, enquanto uma criança as entende 

como mais saturadas/intensas. 

Outra diferença é a de tamanho. Quando observamos uma amostra de um tecido 

comparado com uma cortina desse mesmo tecido, essa cortina pode ser entendida como 

mais brilhante do que a amostra. Quando as cores cobrem grandes áreas são 

tendencialmente entendidas por nós como mais intensas do que em pequenas áreas. 

Este efeito é conhecido como “efeito de área” (Pedrosa, 2003, p. 215). Quando 

seleccionamos cores para grandes áreas baseadas em pequenas amostras podemos 

assim ser induzidos em erro, existindo por isso uma necessidade de atenção extra a este 

fenómeno. 

                                                            
64 John S. Werner – Professor integrante do Departamento de Oftalmologia e da secção de Neurobiologia, 
Fisiologia e Comportamento da Universidade da Califórnia. 
65 Victoria G. Steele – autora, juntamente com John S. Werner, do artigo Sensitivity of human foveal color 
mechanisms thoughout the life span, em 1988 no Jornal of the Optical Society of America. 
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Para além disso, quando existem diferenças no fundo, ou seja, quando um objecto é 

observado sobre um fundo escuro parece ser mais brilhante do que o é que na realidade 

e quando este fundo é claro este parece menos brilhante. Este efeito é conhecido como 

“efeito de contraste” e é indesejável para uma adequada interpretação das cores (Barros, 

2006, p. 74 – 76). No entanto, pode ser utilizado de modo bastante inteligente. 

Existem também, diferenças direcionais. As superfícies reflectem a luz de modos 

diferentes e para direcções diferentes. Os materiais que reflectem com grande 

direccionalidade apresentam coloração diferente conforme varia a posição relativa à 

fonte, o objecto e o observador. Um vidro colorido curvado reflecte os comprimentos de 

onda para direcções diferentes, absorvendo a luz de maneira mais intensa em algumas 

zonas, parecendo ter uma cor mais saturada numas zonas e menos saturada noutras. 
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3. COMO SE RELACIONA O HOMEM COM A COR 

É conhecido que os seres vivos reagem à luz, e consequentemente à cor, sendo que a 

luz é constituída por cor, como Newton provou, tal como foi anteriormente referido. A luz 

colorida influencia os animais seja através dos olhos ou da pele, ou mesmo de ambos. E 

tal como os animais, os seres humanos também são afectados em termos biológicos 

pelas cores (Mahnke, 1996, p.11). 

Na evolução do Homem enquanto espécie, a habilidade de ver a cor desenvolveu-se 

devido a esta ser essencial para a nossa sobrevivência (Mahnke, 1996, p.11). O Homem 

foi assim adquirindo reacções e relações à cor que não controlamos, não conseguindo 

explicá-las conscientemente ou afastar-se destas enquanto indivíduo (Mahnke, 1996, 

p.9). O modo como interpretamos a cor pode ser feito de diversas maneiras, o que tornou 

a cor portadora de infinitas mensagens. Todas as possíveis informações transmitidas 

pela cor contribuíram fortemente para a evolução da espécie humana (Mahnke, 1996, 

p.12). 

A cor ajudou-nos a entender e interpretar o ambiente que nos rodeava, possibilitando-nos 

através desta, distinguir, por exemplo, quais os alimentos que podíamos comer, ou 

mesmo diferenciar as estações do ano que nos guiaram significativamente (Mahnke, 

1996, p.12). 

A cor é uma realidade sensorial, nada está dentro, nada está fora, porque o que está 

dentro está fora (Goethe, apud Mahnke, 1996, p.10), querendo isto dizer que os 

estímulos da cor são exteriores ao mesmo tempo que são absorvidos pela nossa psique, 

tornando-se interiores simultaneamente, fazendo assim parte da realidade sensorial do 

ser humano (Mahnke, 1996, p.10). O Homem deve então ter atenção à utilização da cor e 

dar a esta a sua devida importância. Além de actuar sobre as emoções humanas, a cor 

produz muitas vezes sensações de movimento, de modo dinâmico, sedutor e compulsivo, 

influenciando as reacções que o Homem tem perante uma determinada cor ou cores, tal 

como veremos no capítulo que se segue. 

Ilustração 35 – Efeitos que a luz provoca no cortéx occipital                                                                                  
dando a sensação de cor. (Pedrosa, 2003, p. 19) 



A Cor como caracterizadora do espaço: A importância da cor nos jardins-de-infância 

 

Inês Filipa Florêncio Teixeira                                                                                                                                             84 
 

A cor, tal como foi anteriormente referido, está presente na nossa vida desde cedo, 

rodeia-nos na natureza, nos objectos, na linguagem, na moda, entre outras situações. 

Envolve-nos no dia-a-dia, estando presente, por vezes, até nos nossos sonhos, provoca-

nos emoções e sentimentos, sendo muitas vezes essa relação emocional e sentimental 

demonstrada através da nossa utilização da cor, seja na roupa por nós usada ou na 

escolha da cor das paredes das nossas casas, entre outras coisas. 

De acordo com MAHNKE (1996, p.10), “Human beings receive 80 percent of their 

information from the environment”66. Ou seja, 80 % da informação por nós captada do 

mundo que nos envolve é adquirida através da visão da nossa envolvente, sendo que 

80% da informação visual captada está relacionada com as cores. A percepção da cor é 

um fenómeno mais complexo do que uma mera sensação, além dos efeitos físicos, 

relacionados com a luz, e dos efeitos fisiológicos, relacionados com o olho, a cor é 

apreendida biologicamente e interpretada psicologicamente, alterando muitas vezes o 

modo como se vêem as coisas. Ou seja, a cor utilizada, por exemplo, num determinado 

espaço, pode torná-lo sensorialmente mais estreito ou mais largo. Tal efeito deve-se à 

influência que a cor confere na psique do ser humano e assim no modo como o Homem 

perceciona aquele determinado espaço. 

O modo como, enquanto seres humanos, captamos a cor e tudo o que dela provêm torna 

bastante complexa a relação do Homem com a cor, podendo cada um de nós interpretar 

psicologicamente cada uma das cores de modo diferente de outra pessoa. No entanto, 

estas reacções à cor fazem muitas vezes parte da nossa herança psicológica enquanto 

espécie (Mahnke, 1996, p.9). A cor é parte de todos os processos essenciais à vida que 

nos têm influências biológicas e fisiológicas do ser humano em relação à cor (Mahnke, 

1996, p.9). Se tivermos em conta todas as influências que a cor provoca no ser humano 

de modo a permitir um estudo mais aprofundado da relação do ser humano com a cor, 

será certamente mais fácil e consciente uma escolha mais adequada das cores, 

utilizando a cor de modo mais vantajoso no dia-a-dia do ser humano e, neste caso, na 

arquitectura. 

3.1. RELAÇÕES COM A COR 

Os estímulos das cores são exteriores antes de serem absorvidos pela nossa psique. No 

entanto, a forma como sentimos as cores está directamente relacionada com os 

processos que o nosso cérebro realiza quando estas se tornam estímulos visuais e 

                                                            
66 Os humanos recebem 80 por cento da sua informação do meio ambiente (tradução nossa) 
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psicológicos. GOETHE (apud Mahnke, 1996, p.10), disse: “Nada está dentro, nada está 

fora, porque o que está dentro está fora.” A cor influencia, através de um processo de 

filtragem, os nossos sentimentos, sensibilidade e humor, podemos entender a partir da 

psicodinâmica67 das cores, que estas agem de maneira expressiva e por vezes variada 

na psique humana, devendo por isso ser tida em conta na sua utilização esta influência 

psicológica que a cor provoca no ser humano, de modo a não ser descurada na 

arquitectura, entre outras actividades humanas relacionadas com a escolha das cores. 

De acordo com Mahnke (1996, p. 10), o modo como percebemos a cor no ambiente é 

influenciado por associações inconscientes ou conscientes, simbolismos, emoções, e 

efeitos visuais e fisiológicos. 

Uma cor pode assim agradar esteticamente e atrair o ser humano ou criar aversão, ainda 

que a utilização dessa determinada cor, por si só, não seja considerada desta mesma 

maneira, ou seja, na arquitectura temos de ter em conta a cor e a sua relação com o 

espaço e não apenas a beleza individual atribuída por cada um de nós a uma 

determinada cor. A cor faz parte do ambiente que nos rodeia, tornando-se por isso um 

meio de comunicação e informação que possibilita a interpretação e entendimento 

absoluto dos ambientes naturais ou artificiais (Mahnke, 1996, p.10). 

As várias actividades humanas são sempre influenciadas pelas cores, podemos chegar a 

esta conclusão pensando apenas que a cor nos envolve constantemente, sendo que o 

homem não consegue imaginar o mundo sem cor. Esta influência pode ser entendida 

quando, por exemplo, observamos um alimento e a sua cor o torna mais ou menos 

apetitoso, provocando no homem uma vontade maior ou menor de o consumir. Na 

evolução do Homem ou mesmo de algumas espécies animais, a habilidade de ver a cor 

desenvolveu-se devido a esta ser uma habilidade essencial para a sobrevivência da 

espécie (Mahnke, 1996, p. 11). Nos animais e plantas a cor contribui para a sua 

protecção, exemplo disso é que, em regra geral, os animais são coloridos ou para um 

efeito de camuflagem ou de exibição. A cor tem, assim, um papel fulcral na procura de 

comida e na segurança em relação a predadores (Mahnke, 1996, p. 12). 

Tal como os animais, os seres humanos também são influenciados em termos biológicos 

pelas cores (Mahnke, 1996, p. 11). A cor tem mensagens infinitas e podemos dizer que 

essas mensagens tiveram uma grande contribuição na evolução da espécie humana. Os 

homens aprenderam através da cor a distinguir o que se podia ou não comer. A cor 

ajudou-nos a entender e interpretar o ambiente que nos rodeava. As mudanças da cor 

                                                            
67 Estudo e teorização sistemáticos das forças psicológicas que agem sobre o comportamento humano, 
enfatizando a interacção entre as motivações consciente e subconsciente. 
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nas diferentes estações do ano sempre nos guiaram significativamente (Mahnke, 1996, 

p.12). 

Muitas são as especulações relacionadas com a herança biológica que a cor transmitiu 

ao Homem, no entanto o investigador da Universidade de Darwin, Nicholas HUMPHREY 

(apud Mahnke, 1996, p.12), escreveu: “Yet I do believe that our long involvement with 

color as a signal in the course of evolution can be quite forgotten. Though modern man’s 

use of color may frequently be arbitrary, his response to it continues to show traces of his 

evolutionary heritage.”68 

Há também outro aspecto da reacção biológica que é alheio à cor como portadora de 

mensagens. A visão não é o único resultado da entrada de luz nos olhos, a luz também 

induz a função biológica em humanos e animais. Um caminho neutro, chamado "porção 

energética" da via óptica, traz estímulo de luz e cor para a região do mesencéfalo, 

hipotálamo, e para as glândulas pineal e pituitária. Estas glândulas mestras controlam 

todo o sistema endócrino - que é, responsável pela produção e libertação de hormonas. 

Os humanos também mostraram efeitos biológicos, não apenas sob luz monocromática, 

mas também sobre algumas fontes de luz " branca" artificial. A luz artificial, cujo espectro 

se desvia fortemente da luz natural (luz solar), mas ainda é percebida como luz branca, 

pode causar a produção da hormona adrenocorticotrófico (ACTH) na glândula pituitária, 

que por sua vez faz com que o córtex adrenal produza a hormona do stresse cortisol 

(Mahnke, 1996, p.12). 

Muitos efeitos são produzidos por luzes visíveis desde a activação do órgão pineal até ao 

arrastamento do ritmo circadiano69. As luzes coloridas também actuam através da pele. O 

uso da luz azul para curar hiperbilirrubinemia70 em bebés têm sido uma prática standard 

há décadas (Mahnke, 1996, p.13). 

                                                            
68 No entanto, eu acredito que o nosso envolvimento com a cor como um sinal no curso da evolução pode ser 
esquecida. Embora o uso da cor pelo homem moderno seja frequentemente arbitrário, a sua resposta a esta 
continua a mostrar traços da sua herança evolutiva. (Tradução nossa) 
69 Ritmo circadiano, designa o período de aproximadamente um dia  (24 horas) sobre o qual se baseia todo 
o ciclo biológico do corpo humano e de qualquer outro ser vivo, influenciado pela luz solar. O ritmo circadiano 
regula todos os ritmos materiais bem como muitos dos ritmos psicológicos do corpo humano, com influência 
sobre, por exemplo, a digestão ou o estado de vigília, passando pelo crescimento e pela renovação 
das células, assim como a subida ou descida da temperatura. O "relógio" que processa e monitora todos 
estes processos encontra-se localizado numa área cerebral denominada núcleo supraquiasmático, localizado 
no hipotálamo na base do cérebro e acima das glândulas pituitárias. 
70 A hiperbilirrubinemia é uma concentração anormalmente alta de bilirrubina no sangue. 
Os glóbulos vermelhos velhos, danificados ou anormais são extraídos da circulação principalmente pelo 
baço. Durante este processo, a hemoglobina (proteína dos glóbulos vermelhos que transporta o oxigénio) 
transforma-se num pigmento amarelo chamado bilirrubina. A bilirrubina chega ao fígado através da circulação 
e é quimicamente alterada (conjugada) para ser excretada para o intestino como um componente da bílis. 
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Outro modo de interferência da cor sobre o ser humano, é o modo como esta influencia o 

ser humano no ambiente, como por exemplo, no ambiente de trabalho. Sendo que este é 

mais estimulante se as cores estiverem adequadamente distribuídas, sem excessos, sem 

executar os próprios instrumentos de trabalho. O planeamento cromático da indústria 

pode ser um exemplo do modo como as cores podem influenciar o trabalho que é 

realizado. Neste tipo de actividades tem de se ter em vista evitar a fadiga do operário, 

para isso utiliza-se as cores, equilibrado a calma e a frescura das cores frias e o estímulo 

e alegria das cores quentes. Com esta utilização das cores de forma equilibrada evita-se 

a monotonia e a depressão devido à utilização das cores quentes, e evita-se provocar 

irritabilidade e mesmo desconcentração nos trabalhadores com a utilização única das 

cores frias. 

Temos que entender que nenhuma cor é feia, pode ser apreciável por si só, em pleno, 

qualquer que esta seja, ainda que ao ser questionada sobre determinada cor uma pessoa 

possa sentir uma atracção maior por esta cor específica em detrimento de outra cor, a 

referida atracção ocorre sempre em algum grau. Ou seja, isto resulta do facto de a cor ao 

pertencer a um objecto formal, acabando por ter uma influência no modo como está a ser 

apreciada, sendo que a sua apreciação, sendo específica ou essencial da visão, é a cor 

daquele objecto que dá forma essencial a esta espécie de conhecimento, e que as cores 

activam inegavelmente associações estéticas e emocionais (Mahnke, 1996, p. 18). 

Podemos dizer que a experiência do homem em relação à cor é criada pela luz. É, por 

assim dizer, uma forma de energia, e esta energia afecta as funções corporais, tal como 

influencia a mente e as emoções. Sabe-se que a cor afecta a acção do córtex (ondas do 

cérebro), funções do sistema nervoso, que regula o “ambiente interior” do corpo e 

actividades hormonais (Mahnke, 1996, p. 18). De um modo geral podemos afirmar que a 

resposta do homem à cor é total, ou seja, a cor influencia-nos tanto psicologicamente 

como fisiologicamente, e tal não pode ser separado (Mahnke, 1996, p. 18). Assim, um 

estudo do modo como uma cor nos influencia não pode ser separado entre influências 

psicológicas e influências fisiológicas ou biológicas. 

As cores influenciam psicologicamente os seres humanos de várias maneiras e estão 

mais ligadas à emoção do que propriamente à forma, no entanto a forma, tal como 

explicado anteriormente, também acaba por exercer uma influência no modo como a cor 

é interpretada, sendo que é maior a influência da cor na interpretação de um objecto, do 

que a forma na interpretação de uma cor. Por exemplo, se vários objectos coloridos 

forem mostrados a um grupo de pessoas, estas lembrar-se-ão mais facilmente das cores 

dos objectos do que das suas formas. 
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Ao escolhermos uma cor para elaborarmos um trabalho, seja, por exemplo, de design, 

ilustração, publicitário ou arquitectónico, temos de ter em conta que estamos a lidar com 

um elemento de estímulo imediato, e que a cor escolhida provocará diversas reacções 

nos seus observadores e utilizadores, podendo as reacções ser positivas ou negativas, 

tudo depende do modo como a cor é utilizada. Devemos por isso ter em conta a 

psicologia das cores e os seus significados, para uma aplicação mais apropriada nos 

nossos trabalhos. É imprescindível que uma pessoa que trabalhe com cor conheça as 

teorias básicas da cor para saber como estas se complementam e integram umas com as 

outras e poder prever quais as reacções dos utilizadores e observadores do trabalho por 

nós realizado. 

Alguns estudos científicos sugerem que as diversas cores podem influenciar 

directamente as emoções humanas. Cada pessoa responde, no entanto, de modo 

particular a cada uma das cores existentes. O homem tende também a ser atraído por 

certas cores e uma cor pode ter influência na sua personalidade, nas condições 

envolventes da sua vida, nos seus desejos e nos processos mentais mais íntimos, mais 

profundos e, por vezes, mais inconscientes. No entanto, quando existe necessidade de 

escolher uma cor para determinada coisa as pessoas não escolhem obrigatoriamente as 

cores mais apropriadas para si e para essa situação. Escolhem-nas, na maior parte das 

vezes, pelo gosto e sensações que estas cores lhes provocam, ignorando as suas 

necessidades. 

O psicólogo suíço, Max Pfister71, concebeu, por volta de 1946, um teste psicológico que 

permitiu demonstrar que as preferências cromáticas de um individuo eram indicadoras da 

sua estrutura emocional, em termos de personalidade. Este teste denomina-se Teste da 

Pirâmide das Cores – TPC, e é utilizado até hoje em vários países para o auxílio no 

diagnóstico clínico de pacientes (Barros, 2007, p. 77). Pela mesma época (1947), outro 

psicólogo suíço, Max Lüscher72, criou outro teste com os mesmos princípios, o chamado 

Teste das cores, sendo também este utilizado até aos nossos dias (Barros, 2007, p. 77). 

No entanto, vinte anos antes, já o teórico da cor, Itten, tinha realizado a descoberta do 

chamado timbre subjectivo, ou seja, Itten defendia qua as preferências individuais na 

                                                            
71 Max Pfister (1889-1958) – psicólogo, coreógrafo e arquitecto suíço. Enquanto psicólogo, destacou-se no 
estudo das impressões das cores nas pessoas, na relação das cores com estados e reações emocionais 
correspondentes. Elaborou pela primeira vez o Teste da Pirâmide das Cores como tese de doutoramento em 
psicologia, apresentado à Sociedade de Psicanálise de Zurique. 
72 Max Lüscher  (1923-) – psicoterapeuta suíço. Reconheceu que a percepção sensorial da cor é objectiva e 
partilhada universalmente, sendo que as preferências de cores são subjectivas, o seu teste das cores 
permitiu uma medição objectiva dos estados subjectivos. 
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escolha das cores revelavam qualidades dos temperamentos, estados emocionais e a 

estrutura da personalidade de cada individuo (Barros, 2007, p. 77). 

Itten, tomou partido desta sua descoberta genuína de modo a conhecer o temperamento 

e os talentos dos alunos da Bauhaus, utilizando-o como instrumento para uma orientação 

vocacional dos seus alunos quando estes frequentavam o curso preliminar da Bauhaus, o 

Vorkurse (Barros, 2007, p. 77). “Percebi que cada um tem sua própria concepção de 

harmonia cromática. E defini para a classe: ‘As combinações construídas como 

harmônicas por cada indivíduo aqui representa opiniões subjectivas individuais: isso é cor 

subjectiva […]’” (ITTEN apud Barros, 2007, p. 78) 

ITTEN (apud Barros, 2007, p.78), afirmou ainda: 

Nos meus estudos de cor subjectiva, descobri que não apenas a escolha e a justaposição 

de matizes, mas também o tamanho e a orientação das áreas podem revelar 

características. Alguns orientam todas as áreas verticalmente; outros as concentram na 

horizontal ou na diagonal. A orientação é um indicador do modo de pensar e sentir. Alguns 

indivíduos inclinam-se em direção a áreas de cor vigorosas e com bordas bem definidas, 

outros, em direção a padrões que se interpenetram, difusos e confusos. Os indivíduos 

deste último tipo não são afeitos a pensamentos simples e claros. Podem ser totalmente 

emocionais e sentimentais. 

No entanto, para ultrapassar as limitações do gosto ou timbre subjectivo, Itten, defendia 

que, enquanto trabalhadores da cor, teríamos que estudar e adquirir um conhecimento 

mais objectivo da cor, permitindo uma comunicação mais universal e exacta da cor, sem 

influências dos gostos e associações próprias. 

[…] o pensamento bem orientado sobre a cor e o conhecimento das suas potencialidades 

são necessárias para salvar-nos da visão unilateral e do erro de informação sobre a cor 

quando julgada pelo gosto isolado […] todo o estudante precisa de um alicerce baseado 

nos princípios universais, quer ele goste ou não. Tais princípios vão gerar com essas 

tensões naturais a investigação de novas criações. […] Se podemos encontrar leis 

objectivas de validade geral no domínio das cores, então é nosso dever estudá-las. 

(ITTEN apud Barros, 2007, p. 84) 

Itten declarou que apesar de o timbre subjectivo nos permitir conhecermos cada um de 

nós enquanto indivíduo, não é suficiente para resolver os problemas referentes à 

utilização das cores, sendo que um conhecimento sobre os princípios objectivos da cor é 

extremamente necessário para o estudo e a aplicação correcta das cores. (Barros, 2007, 

p.86) 
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Quando utilizadas numa perspectiva artística, de produto ou mesmo arquitectónica, as 

cores servem, assim, como modo de expressão, sendo usadas para transmitir sensações 

e emoções universais. A ausência de variedade de cores pode ser encarada como 

tristeza, e a sua presença pode trazer uma sensação de alegria. Na área da psicologia 

existem estudos científicos sobre a influência das cores no ser humano, tal como foi 

anteriormente referido. O exemplo do cuidado na utilização das cores é a sua utilização 

na publicidade, pois nesta área as cores são estudadas meticulosamente e são usadas 

para despertar desejos e sensações no seu público-alvo, sendo estas aplicações 

baseadas no estudo da psicologia da cor e nos efeitos psicológicos e fisiológicos das 

cores no ser humano. Os arquitectos podem assim tirar partido deste mesmo modo de 

utilizar a cor como modo de valorizar os seus projectos. Nós, como arquitectos, temos de 

responder de acordo com as necessidades do utilizador-alvo dos edifícios que estamos a 

projectar e devido a isso não devemos utilizar as cores apenas por gosto de acordo com 

o nosso timbre subjectivo, sendo que as cores exercem efeitos psicológicos e fisiológicos 

no organismo humano e tendem assim a produzir vários juízos, emoções e sentimentos 

que podem ser utilizados para a expressão arquitectónica e o bem-estar do utilizador-alvo 

de cada espaço.  

As cores constituem estímulos psicológicos para a sensibilidade humana que se baseiam 

nas vibrações das ondas electromagnéticas, que penetram no cérebro e assim 

influenciam a psique humana. Tal facto pode ser utilizado para oferecer a possibilidade 

de influenciar positivamente ou negativamente o ser humano, muitas preferências das 

cores no homem baseiam-se em associações ou experiências agradáveis tidas no 

passado e que passaram a associar inconscientemente a uma determinada cor presente 

nesses momentos, no entanto apesar de se tornar difícil a mudança de preferência do 

homem, a ciência experimental permitiu determinar factos, formular hipóteses e teorias, 

solucionar problemas atribuídos à natureza humana, seja no seu aspecto psíquico ou 

fisiológico, a partir da utilização adequada das cores. Exemplo disso é a utilização da cor 

verde nos hospitais, que proporciona aos pacientes uma sensação de limpeza, 

relaxamento e calma, sendo que estes locais poderiam ser repletos de agitação e 

preocupação se algo não afastasse este tipo de sentimentos. 

  



A Cor como caracterizadora do espaço: A importância da cor nos jardins-de-infância 

 

Inês Filipa Florêncio Teixeira                                                                                                                                             91 
 

3.2. A PIRÂMIDE DA EXPERIÊNCIA DA COR 

Para um estudo da relação do ser humano com a cor temos de ter a noção de que este 

se relaciona com a cor de acordo com vários níveis interligados entre si, sendo que 

alguns níveis provocam reacções em relação à cor comum a todos ou praticamente todos 

os seres humanos, exceptuando pessoas com patologias ligadas ao sentido da visão, 

como pessoas com algum tipo de daltonismo e de cegueira. No entanto, estas 

excepções, de acordo com alguns estudiosos, continuam a ter reacções às cores. O ser 

humano tem a capacidade de ver todo o espectro de luz, o que é necessário para a 

nossa sobrevivência ambiental e psicológica (Mahnke, 1996, p.13). A elaboração de uma 

pirâmide por Mahnke 73 possibilitou um entendimento da relação do Homem com a cor e 

as suas condicionantes. 

Ilustração 36 – Pirâmide da experiência da cor “Color experience pyramid” de Mahnke.                                          

(Ilustração nossa, 2012) 

É a partir do psicológico que o homem é afectado a nível emocional, fazendo as coisas 

parecer boas, provocantes, quentes, frias, amigáveis, excitantes e a maioria de todos os 

outros sentimentos necessários para a sobrevivência da nossa psique (Mahnke, 1996, 

                                                            
73 Frank H. MAHNKE – presidente da International Association of Colour Consultant/Designers desde 1998. 
Autor de numerosos artigos e livros dedicados à cor. 
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p.13). Sendo assim passamos então a uma explicação e estudo dos vários níveis da 

pirâmide da experiência da cor de Mahnke. 

3.2.1. REACÇÕES BIOLÓGICAS AOS ESTÍMULOS DA COR 

No primeiro nível ou base da pirâmide encontram-se as relações biológicas do Homem à 

cor, ou seja, todo o tipo de reacções que vão desde a fisiologia até aos estímulos 

sensoriais. 

Ilustração 37 – Primeiro Nível da Pirâmide da experiência da cor.                                                                             

(Ilustração nossa, 2012) 

Primeiro que tudo devemos relembrar que a cor é a impressão que a luz difundida ou 

transmitida pelos corpos, produz no órgão da visão sendo a luz de um modo simplificado 

radiação. Partindo deste princípio podemos concluir que os seres humanos tal como os 

outros seres vivos têm o sentido da radiação. (Birren, 1988, p. 18). 

Assim, tal como tinha sido referido anteriormente, a percepção visual que temos da cor é-

nos possibilitada através de células especializadas do olho que nos ajudam a determinar 

o comprimento de onda da radiação electromagnética que estamos a captar. O ser 

humano reage assim, biologicamente, às luzes coloridas e aos sinais coloridos. A luz 

colorida e os sinais coloridos afectam tanto os animais como o Homem seja através dos 

olhos, da pele, ou mesmo de ambos. 

Algo interessante é que este sentido pode ser independente da visão consciente em si. A 

noção da existência da luz será totalmente notada por indivíduos cegos, mas de modo 
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diferente, pois esta sensação da cor nestes indivíduos não se interliga com a reacção 

biológica da cor na visão. Alguns especialistas na área da cor são da opinião de que a luz 

visível do sol actua directamente nas camadas superficiais da pele e que têm efeitos 

metabólicos, permitindo assim essa noção de luz pelos indivíduos cegos (Birren, 1988, p. 

18 e 19). 

Afirma-se então que as reacções biológicas à cor não se limitam somente à precepção da 

cor pelo órgão da visão. 

Uma das primeiras propostas de que a que a exposição a luz colorida podia ter um efeito 

invariável nas funções do corpo humano ocorreu em 1880 pelo psicólogo francês Charles 

Fèrè74. Ele descobriu que a luz vermelha tinha um efeito estimulante e que a luz violeta 

tinha um efeito calmante. Mas para os estudantes da cultura visual as suas ideias podem 

apenas ter aplicações limitadas, já que ele tratava as cores coloridas somente como 

variantes das vibrações da radiação energética que seria sentida pelo homem até com os 

olhos fechados (Cage, 1999, p. 31). 

De acordo com estudos científicos as reacções biológicas à cor pelo órgão da visão são 

muito variadas e intrigantes. Para entendermos o modo como a cor provoca reacções 

biológicas podemos afirmar, de um modo geral, os efeitos da cor inclinam-se em duas 

direcções, em direcção ao vermelho e em direcção ao azul, sendo a região do amarelo e 

do amarelo-esverdiado do espectro mais ou menos neutra (Birren, 1988, p. 19). 

O vermelho e o azul podem induzir diferentes níveis de activação, tanto no sistema 

nervoso como no cérebro. O vermelho parece ter uma influência excitante e o azul uma 

influência inversa. Kurt GOLDSTEIN75 (apud Birren, 1988, p.19), escreveu: “It is probably 

not a false statement if we say that a specific color stimulation is accompanied by a 

specific response pattern of the entire organism”76 

Ao longo dos tempos têm sido realizados vários estudos que possibilitam verificar os 

efeitos da cor no ser humano. 

Se medirmos o equilíbrio pela informação visual contida num espaço como um quarto, 

como é interpretado pelo sistema óptico, podemos identificar dois pólos opostos, a 

                                                            
74 Charles Fèrè (1852-1907) – estudou medicina em Rouen, tendo sido chefe de laboratório de Charcot e 
mais tarde chefe de serviço de Bicêtre. Os seus interesses estavam na neuropatologia e na medicina mental, 
tendo escrito a tese Troubles fonctionnels de la vision par lésions cérébrales (Perturbações funcionais da 
visão por lesões cerebrais). 
75 Kurt Goldstein (1878 – 1965), neurologista e psiquiatra alemão, pioneiro na neuropsicologia. Estudioso da 
psicologia e teoria de Gestalt. 
76 Provavelmente não é uma afirmação falsa se nós dissermos que um estímulo específico por uma cor é 
acompanhado por uma resposta padrão de todo o organismo. (tradução nossa) 
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unidade e a complexidade. A unidade envolve vários componentes e partes, juntas numa 

unidade coerente. A complexidade envolve mais variação, sem coerência cromática total. 

Unidade extrema, monotonia e privação sensorial levam a poucos estímulos e a 

complexidade pode levar a uma sobrelotação de estímulos sensoriais. Exposição a uma 

sobrelotação de estímulos pode provocar mudanças na respiração, na pulsação e na 

pressão sanguínea, ao aumento da tensão muscular e reacções psiquiátricas das mais 

variadas, provavelmente causadoras de consequências médicas, tal como o aumento da 

susceptibilidade a infecções, úlceras e doenças cardíacas. A pesquisa do stress mostra 

estes sintomas como efeitos típicos de indivíduos que foram alvo de sobrelotação de 

estímulos (Mahnke, 1996, p. 23). 

Entre os vários estudos existentes a experiência realizada em 1976 por Rikard Küller77 

sobre os efeitos de dois ambientes opostos permitiu um melhor entendimento desta 

questão. Durante três horas, seis homens e seis mulheres foram colocados em quartos 

que se diferenciavam entre uma complexidade visual e uma unidade visual. Sendo um 

dos quartos cinzento e estéril, o outro colorido e diversificado. A experiência demonstrou 

que a cor e o padrão visual de um espaço interior pode ter um efeito profundo nos 

electroencefalogramas e na velocidade do pulso, tal como nas emoções subjectivas de 

uma pessoa. Isto demonstra o facto de que o sistema de activação reticular ascendente 

(Ascending Reticular Activating System – ARAS) não afecta somente o córtex mas todo o 

sistema nervoso. O impacto visual no quarto mais complexo e colorido fez os sujeitos 

sentirem-se silenciados e dominados (Mahnke, 1996, p. 23). 

Neste estudo foram notadas mais reacções de stress nos homens do que nas mulheres. 

Os homens sentiram-se mais aborrecidos no quarto cinzento do que as mulheres, talvez 

por eles não terem conseguido atingir o mesmo nível de relaxamento mental que as 

mulheres. Os electrocardiogramas dos sujeitos mostraram um ritmo cardíaco mais baixo 

no quarto mais colorido, assim, como a tendência para nos fazer virar para o interior num 

ambiente fastidioso, já que o exterior não providencia estímulos, podendo induzir 

ansiedade, medo ou mesmo angústia, dependendo da situação particular com que 

estamos a lidar, e da natureza dos nossos sentimentos. Pessoas sujeitas a ambientes 

pouco estimulantes mostram sintomas de inquietação, respostas emocionais excessivas, 

dificuldade de concentração, irritação, e em alguns casos, uma variedade de reacções 

mais extremas (Mahnke, 1996, p. 24). 

                                                            
77 Rikard Küller (1938-2009) – psicólogo, arquitecto e professor de psicologia ambiental sueco. Autor de 
várias pesquisas e livros como Colour for Architecture today (Cor para a Arquitectura de hoje) de 2008. 
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Esta conclusão deveria ser considerada com muita seriedade por aqueles que propõem 

ambientes brancos e neutros; tais ambientes são tudo menos neutros nos efeitos que têm 

nos seus ocupantes (Mahnke, 1996, p. 25). Este estudo demonstrou, assim, outros 

efeitos biológicos relacionados com o modo como a cor é utilizada e consequentemente 

sentida. Tal como a luz e a cor afecta o sistema de activação reticular ascendente 

(Ascending Reticular Activating System – ARAS), também afectam padrões visuais. Um 

número de estudos foram conduzidos para investigar o efeito excitante dos padrões. 

Berlyne78, por exemplo, descobriu que padrões visuais mais complexos ou incongruentes 

evocam o aumento do nível de excitação numa resposta imediata ao estímulo. Estímulos 

excessivos distraem e provocam fadiga. Cores fortes, demasiados padrões visuais 

distintivos e luminosidade excessiva, provocam atenção não só voluntária como 

involuntária. Designs intensos em áreas de trabalho podem provocar uma diminuição da 

produtividade ao intervir seriamente com as tarefas que exigem concentração visual. Por 

outro lado, os ambientes pouco estimulantes são tão incorrectos como os ambientes 

muito estimulantes. A monotonia e os ambientes acromáticos são muitas vezes utilizados 

com o intuito de provocar o bem-estar dos utilizadores tanto em pontos de vista 

psicológicos como fisiológicos, provocando inequivocamente mal-estar físico (Mahnke, 

1996, p. 25). 

Mahnke (1996, p.25 e 26) afirma que tendo em conta todas estas pesquisas, pode-se 

concluir e sugerir que a variedade das cores é psicologicamente mais benéfica. É certo 

que uma variedade de estímulos visuais e uma mudança na atmosfera ou na disposição 

é requerido para estabelecer um meio saudável. 

No total do ambiente de haver cores em diferentes níveis de luminosidade (claras e 

escuras), de temperatura (quentes e frias) e de intensidade (fortes e fracas), e a 

complementaridade da cor dominante deve estar presente até determinado nível. 

(Mahnke, 1996, p. 26). Os efeitos de cor mais favoráveis dependem da variedade e dos 

contrastes, mas dentro da razão. A necessidade de variedade foi sumarizada por 

BIRREN79 (apud Mahnke, 1996, p. 26): 

In response to environment, people expect all of their senses to be moderately stimulated 

at all times. This is what happens in nature, and it relates not only to color and changing 

                                                            
78 Daniel Berlyne (1924-1976) – psicólogo britânico. Foi professor em várias universidades e Institutos. Fez 
várias contribuições teóricas em diversas áreas da psicologia. O seu primeiro artigo publicado foi no British 
Journal of Psycology em 1949, com o título Interest’ as a psychological concept (Interesse como um conceito 
psicológico). A sua tese de doutoramento teve o título de Some aspects of human curiosity (Alguns aspectos 
da curiosidade humana). 
79 Faber Birren (1900-1988) – consultor de cor e escritor norte-americano. Em 1934 produziu dois trabalhos 
sobre cor, com os títulos Color dimensions (Dimensões da cor) e The printer’s art of color (A arte da 
impressão a cores), nos quais introduziu o seu próprio sistema de cor. 
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degrees of brightness is one that is static, boring, tedious and unchanging. Variety is 

indeed the spice – and needed substance – of life.80 

A necessidade de equilibrar a unidade e a complexidade é um dos maiores desafios dos 

designers. Encontrar a solução é de grande importância. O conceito não é novo. 

Estudiosos da cor têm expressado pontos de vista comuns ao longo dos anos. É pouco 

importante se as suas conclusões foram baseadas em pesquisas do dia ou em 

observações perspicazes, já que investigações científicas actuais validam os seus 

pronunciamentos (Mahnke, 1996, p. 26). 

Como especialista da cor, CREWDSON81 (apud Mahnke, 1996, p.26), escreveu em 1953: 

Balance is the securing of unity in the midst of variety. Both variety and unity are necessary 

to sustain interest, and these opposing forces must be balanced. Variety is necessary to 

attract and arouse interest; unity is essential to create a favorable impression and to satisfy 

the moods and desires. 

Variety overdone is confusing and unpleasant; unity overdone is monotonous. The mark of 

good color arrangement is in knowing where to stop between these extremes.82 

Dez anos mais tarde o especialista da cor, ELLINGER83 (apud Mahnke, 1996, p.26), 

disse isto em relação à complexidade: “First of all, as human beings exposed to the visual 

stimuli, we are, let us admit, easily confused. Disorder occasioned by unrestrained 

diversity can be nothing but emotionally repellent. We have a limited tolerance for 

diversity.”84 

Em relação à unidade, o mesmo autor (apud Mahnke, 1996, p.26) comentou: “A second 

human demand is rooted in our emotional response to tedium. We are easily bored. We 

                                                            
80 Em resposta ao ambiente, as pessoas esperam que todos os seus sentidos sejam estimulados em todos 
os momentos. Isto é o que acontece na natureza, e isto diz respeito não só à cor e aos graus variáveis de 
brilho, que são estáticos, chatos, tediosos e imutáveis. Variedade é sem dúvida o tempero – e substância 
necessária – da vida. (tradução nossa) 
81 Frederick Mason Crewdson (1893-1964) – estudioso da cor norte-americano. Foi autor de várias 
pesquisas, assim como de vários livros, entre eles estão o Practical Color Management (Gestão prática das 
cores) de 1937 e o Color in decoration and design (Cor na decoração e no design) de 1953. 
82 A variedade exagerada é confusa e desagradável; a unidade exagerada é monótona. A solução de uma 
boa combinação de cores está em saber onde parar entre estes dois extremos. (tradução nossa) 
83 Richard G. Ellinger (1897-1990) estudioso da cor norte-americano. Escreveu livros como o Color struture 
and design de 1963, entre outros. 
84 Primeiro que tudo, enquanto seres humanos expostos aos estímulos visuais, nós somos, admitiremos, 
facilmente confundidos. Desordem ocasionada pela diversidade desenfreada não pode ser mais nada do que 
emocionalmente repelente. Nós temos uma tolerância limitada para a diversidade. (tradução nossa) 
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can easily get too much of anything. Emotionally, we demand relief whenever monotony 

threatens. We demand the play of opposing forces.”85 

Perceber onde o equilíbrio é atingido depende do grau de capacidade e sensibilidade à 

cor desenvolvido pelo designer. Isto exige conhecimento das relações entre as 

harmonias, os contrastes e os valores afectivos das cores. Sendo o equilíbrio entre a 

unidade e a complexidade a primeira e a mais importante regra de um ambiente benéfico. 

Desde o estudo de 1949 por Moruzzi86 e Magoun87, tem havido um grande número de 

investigações dos efeitos dos estímulos visuais sobre o ARAS, especialmente da cor. 

Talvez os estudos mais conhecidos no mundo do design e arquitectura sejam aqueles 

que comparam a luz colorida de ondas curtas com as ondas longas, ou seja o vermelho e 

amarelo versus o verde e azul (Mahnke, 1996, p. 29). 

Desde os tempos antigos que o Homem tem mostrado o seu fascínio pela cor, talvez a 

experiência sensorial mais rica de todas, universalmente presente, inundando-nos com 

sensações e informações que alcançam a nossa mente, alma e corpo. Para entendermos 

o conceito total da reacção do homem aos estímulos da cor, tal como os efeitos 

particulares da variadas cores a nível psicológicos e/ou fisiológicos, um influenciando o 

outro, devemos explorar a história das cores. 

A pesquisa moderna conduziu muitos estudiosos na direcção da investigação sobre a 

existência ou não uma diferença de reacções psicológicas ou fisiológicas entre cores. 

Tendo em conta todos os estudos é evidente que existem realmente diferenças, estudos 

científicos comprovam estas diferenças, apesar de alguns estudos terem sido 

inconclusivos (Mahnke, 1996, p. 38). 

Em alguns estudos foram observadas diferentes respostas às cores em pessoas com os 

olhos vendados, isto sugere também que as reacções do homem à cor, embora 

influenciados conscientemente, não são totalmente dependentes disso (Birren, 1988, p. 

19), demonstrando sem dúvida, que a cor influencia o homem biologicamente, sem 

qualquer influência dos conhecimentos adquiridos ao longo da vida. 

                                                            
85 Uma segunda demanda humana está enraizada na nossa resposta emocional ao tédio. Podemos ser 
facilmente entediados. Podemos facilmente ficar fartos de muita coisa. Emocionalmente, exigimos alívio 
quando a monotonia ameaça. Exigimos a presença de forças opostas. (tradução nossa) 
86 Giuseppe Moruzzi (1910-1986) – médico fisiologista italiano. A sua descoberta e prova com Magoun da 
existência do sistema recticular ascendente permitiu lançar as bases para a descoberta de mecanismos 
básicos da fisiologia do sono. É considerado um dos maiores médicos italianos do século XX. 
87 Horace Magoun (1907-1991) – médico fisiologista norte-americano. Participou em inúmeros estudos e 
pesquisas de anatomia e fisióloga. Sendo considerado um dos pais da neurociência. 
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Em 1942 K. Goldstein88 publicou as suas observações das influências da cor no 

funcionamento do organismo humano. O seu trabalho também apontou alguns efeitos 

normais no comportamento motor do ser humano. Talvez o seu estudo mais clássico 

fosse com pacientes que sofriam da doença de Parkinson89 demonstrou que a cor 

vermelha tem a tendência para piorar os pacientes dessa condição patológica, já o verde 

pareceu melhora-los. Goldstein também descobriu entre várias observações que sujeitos 

com deficiências metais respondiam de forma excitante ao vermelho e de forma calma ao 

verde (Mahnke, 1996, p. 38). Apesar de estas teorias terem sido atacadas devido aos 

seus sujeitos de investigação serem pessoas com deficiências metais, as suas 

descobertas provocaram desafios. 

Jacobs90 e Hustmyer91 notaram em 1974 que o vermelho era mais excitante que o verde 

e que o verde era mais excitante que o azul e amarelo, todas estas cores foram 

apresentadas por um minuto (Mahnke, 1996, p. 39). 

Constatamos que condições de tensão e relaxamento muscular são notados quando os 

tons mudam. Aumentando de pouco activos com cores frias a mais activos com cores 

quentes. (Birren, 1988, p. 19). 

Através da excitação óptica, A. Metzger, observou que quando a luz era direccionada 

directamente para os olhos de muitos animais e humanos era notada uma atitude 

condicionada na metade do corpo correspondente à mesma zona de influência do 

cérebro, chegando à conclusão que influências da luz não se sentiam somente nos 

músculos, mas também eram notados na produção de mudanças do organismo inteiro. 

Quanto ao método experimental, Metzger, pediu ao seu sujeito que levantasse os braços 

horizontalmente em frente ao seu corpo. Quando a luz fosse direccionada para um dos 

olhos, existindo um aumento da reacção no mesmo lado do corpo. O braço no lado da luz 

levantava-se sozinho e desviava-se em direcção ao lado da iluminação. Também notou 

                                                            
88 Kurt Goldstein (1878-1965) – neurologista e psiquiatra alemão. Pioneiro na neuropsicologia moderna e 
adepto da teoria de Gestalt. O seu trabalho mais importante foi o livro Der Aufbau des organismus (A 
estrutura dos organismos) publicado pela primeira vez em 1934. 
89 Doença de Parkinson – foi descrita pela primeira vez por James Parkinson em 1817, é caracterizada por 
uma desordem progressiva do movimento devido à disfunção dos neurônios secretores 
de dopamina nos gânglios da base, que controlam e ajustam a transmissão dos comandos conscientes 
vindos do córtex cerebral para os músculos do corpo humano. 
90 Keith W. Jacobs – psicólogo norte-americano. Professor universitário e autor de vários livros, entre eles 
está Effects of four psychological primary colors on anxiety state (Efeito psicologico de quarto cores primárias 
no estado de anciedade)em 1975 e Effects of four psychological primary colors on galvanic skin resistance, 
heart rate and respiratory rate (Efeito psicologico de quarto cores primárias sobre a resistencia galvica da 
pele, frequência cardíaca e frequência respiratória)em 1974. 
91 Frank E. Hustmyer (1969-1986) – psicólogo norte-americano. Conduziu estudos relacionados com 
estímulos sensoriais, sistema nervoso, neuropsicologia e dependência. Autor de vários livros, entre os quais 
está o livro Effects of four psychological primary colors on galvanic skin resistance, heart ratem and 
respiratory rate (Efeito psicologico de quarto cores primárias sobre a resistencia galvica da pele, frequência 
cardíaca e frequência respiratória) em co-autoria com K. W. Jacobs em 1974. 
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que o discernimento era afectado pela cor tal como o tempo. Por vezes eram super 

estimulados quando estavam sobre a luz vermelha e sub-estimulados quando estavam 

sobre a luz verde ou azul (Birren, 1988, p. 19). 

A luz e as cores afectam sem dúvida nenhuma as funções corporais, tais como estas 

exercem uma influência significativa sobre a mente e as emoções, no que é chamado 

unidade de sentidos. Experiencias individuais são confinadas a um determinado órgão ou 

a um sentido do organismo. Como SHERRINGTON92 (apud Birren, 1988, p.19) concluiu:  

“All parts of the nervous system are connected together and no part of it is probably ever 

capable of reaction without affecting and being affected by the other parts, and it is a 

system certainly never absolutely at rest.”93. 

Por volta de 1990, Frieling94 apresentou os resultados de uma investigação no seu livro 

Gesetz der Farbe (Leis da cor), nessa investigação com luzes coloridas demonstrou não 

só as reacções fisiológicas mas também reacções psicológicas, era pedido aos sujeitos 

de estudo que olhassem para a luz vermelha, amarela, verde e azul e os seus 

comentários eram gravados demonstrando uma concordância com Wundt95. Este 

separava as emoções em categorias de excitante-calmante, agradável-desagradável e 

tensão-relaxante (Mahnke, 1996, p. 39). 

Estas reacções podem ser condensadas nas seguintes caracterizações em relação às 

cores: 

A luz vermelha foi considerada excitante, a pressão arterial tornou-se inconstante, o pulso 

aumentou e provocou uma sensação desagradável como um aperto na garganta. O brilho 

intenso foi considerado desagradável e provocou dores de cabaça, um dos sujeitos da 

experiencia pediu uma interrupção da experiencia ao fim de dois minutos, não foram 

detectados componentes de prazer, notou-se que durante o tempo da experiencia em 

que os sujeitos estavam de pé, estes tinham uma tendência para se chegarem para trás 

e esticar as mãos para fora. (Mahnke, 1996, p. 39). 

                                                            
92 Charles Sherrington (1857 – 1952), histologista, microbiologista, neurofisiologista e patologista inglês. 
Galardoado com o Nobel da Fisiologia/Medicina em 1932 por descobertas na área da neurologia. 
93 Todas as partes do sistema nervoso estão conectadas entre si e nenhuma parte dele é provavelmente 
capaz de reacções sem afectar e sem ser afectado pelas outras partes, e certamente é um sistema nunca em 
total repouso. (tradução nossa) 
94 Henrich Frieling (1910-1966) – psicólogo, biólogo e filósofo. Fundador do Instituto da Psicologia da Cor na 
Alemanha. E autor de vários estudos científicos na área da cor. 
95 Wilhelm Wundt (1832-1920) – médico, filósofo e psicólogo alemão. Considerado um dos fundadores da 
Psicologia experimental, juntamente com E. Weber (1795-1878) e G. Fechner (1801-1889). Destacou-se, 
entre outras coisas, pela publicação em 1873 do livro Principles of Physiological Psychology (Princípios da 
Psicologia fisiológica). 
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Na luz amarela, em termos de tensão, os indivíduos sentiram a luz amarela muito 

poderosa e parecida com a luz do sol, havia uma vibração dentro do núcleo. 

Componentes calmantes e agradáveis não foram detectados. Surgiu um tique nervoso 

nos sujeitos e uma tendência para um movimento de empurrar (Mahnke, 1996, p. 39). 

Na luz azul-violeta, os sujeitos sentiram a cor como sendo agradável, tendo em conta o 

efeito calmante, os indivíduos disseram que era muito tranquilo, pois eles acharam um 

bom objecto de concentração. Componentes desagradáveis e irritantes não foram 

encontrados (Mahnke, 1996, p. 39). 

A luz verde foi sentida como agradável e tinha um efeito mais calmante em comparação 

com o vermelho. Os sujeitos acharam que tinha algo atraente e que era sentida 

subjectivamente como a lua. Frieling escreve que as declarações feitas distribuíram-se na 

verdade em todas as direcções da “rosa-dos-ventos das emoções”, indicando equilíbrio 

sem excitação. Ele declarou que de acordo com a literatura da área existem diferentes 

resultados relatados em relação à tensão arterial, mas principalmente em relação a uma 

redução da tensão arterial. O verde age de forma semelhante à luz do dia difusa, 

enquanto o vermelho actua mais como a escuridão. A actividade motora é inibida 

(Mahnke, 1996, p. 39 e 40). 

Este estudo demonstrou, de um modo geral, que o vermelho estimula e é comparável a 

um estímulo de adrenalina, o amarelo é enriquecedor, mas liberta, ao mesmo tempo que 

eleva a actividade motora. O azul-violeta e o azul aumentam a reacção interior e 

conduzem à paz e capacidade de concentração, o verde tem um efeito semelhante ao 

estímulo da luz que equilibra tendências homogéneas (Mahnke, 1996, p. 40). 

A cor está entre os estímulos mais fortes que nós recebemos do mundo exterior. É 

importante que entendamos a estrutura do cérebro. Primeiro recebemos as informações 

exteriores, como ele interpreta, lida e regula os processos fundamentais do corpo de 

acordo com a informação recebida. Para entendermos a resposta do homem ao 

ambiente, temos de, enquanto arquitectos que trabalham com a cor, ter consciência que 

as reacções fisiológicas e as funções cerebrais são influenciadas pela informação vinda 

do exterior e que muda os nossos sentimentos, pensamentos e acções (Mahnke, 1996, p. 

20). 

Muitas investigações foram realizadas principalmente com luzes coloridas e algumas 

vezes com amostras de cor, menos foram os estudos realizados com os efeitos de uma 

cor num ambiente envolvente, isto é com salas coloridas. Um dos estudos mais iniciais foi 
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relatado por Louis Cheskin96, que comparou 4 salas decoradas inteiramente numa só cor, 

vermelha, azul, amarela e verde, incluído o mobiliário de cada sala. Na sala vermelha 

houve um aumento da tensão arterial e da pulsação, os sujeitos tiveram dificuldades em 

trabalhar ou mesmo em se permanecer no quarto por qualquer período de tempo devido 

a uma super estimulação, o efeito oposto ocorreu na sala azul, a tensão arterial e a 

pulsação diminuíram e a actividade também diminui, no quarto de amarelo luminoso não 

produziu qualquer efeito na tensão arterial ou na pulsação, no entanto houve queixas de 

fadiga ocular, que provocaram a impossibilidade de realizar muitas actividades. Não 

houve reacções anormais detectadas na sala verde, com a excepção de que produzia 

monotonia (Mahnke, 1996, p. 40 - 41). 

Uma hipótese há muito mantida é que a cor tem o poder de sugerir o calor e o frio. Itten 

refere uma experiência que demonstrou a diferença entre 4º a 2º Célsius de temperatura 

na sensação de calor e frio quando colocado o azul-esverdeado numa sala ou oficina, ou 

o vermelho-alaranjado. Os ocupantes da sala azul-esverdeada, para sentirem que a sala 

estava fria, esta tinha de estar na realidade a cerca de 15º Célsius, enquanto na sala 

vermelho-alaranjada tinha de estar a 11º Célsius para os sujeitos começarem a sentir o 

frio (Itten, 1974, p.64). 

No entanto se o calor e o frio estiverem presentes num ambiente a reacção do corpo é 

para compensar, poder ser feita com recurso à utilização de cores frias e vice-versa. Ou 

seja, com a utilização de cores quentes em caso de frio. As cores absorvem e retêm o 

calor em vários graus, dependendo da sua luz reflectora. Isto pode ser explicado pela 

reflexão da cor, ou seja, quanto mais clara a cor, mas luz é reflectida e 

consequentemente mais calor. Quanto mais escura a cor, mas luz é absorvida. 

Essencialmente isto quer dizer que no interior uma cor mais clara reflecte o calor através 

das paredes enquanto uma cor mais escura reflecte menos calor (Mahnke, 1996, p. 74). 

No entanto esta sensação da temperatura através da cor é mínima, não modificando 

significativamente a temperatura de um espaço, ou seja, esta alteração da temperatura 

muitas vezes não é sentida de modo agressivo. 

                                                            
96 Louis Cheskin (1907-1981) – Cientista e psicólogo clínico ucraniano. Fundou na década de 1930 o Color 
Research Institute of America (Instituto de Pesquisa da Cor da América) e em 1951 publicou o Livro Color for 
profit (Cor para lucro), uma abordagem científica à cor e ao design. 



A Cor como caracterizadora do espaço: A importância da cor nos jardins-de-infância 

 

Inês Filipa Florêncio Teixeira                                                                                                                                             102 
 

As cores consideradas quentes são o vermelho, o laranja, o amarelo-ocre, o amarelo 

puro e o amarelo-alaranjado. As consideradas frias são o verde, o azul-esverdeado e o 

azul. Em relação a outras cores como o cor-de-rosa, o amarelo-esverdeado e o violeta, 

isto depende muito do seu valor tonal das cores que estão juntas a estas ou em 

pormenores. 

Ilustração 38 – Cores quentes e cores frias. (Ilustração nossa, 2012) 

A cor não só produz associações de estados de espírito e impressões subjectivas ou 

objectivas, com influencia a nossa estimativa de volume, peso, temperatura, tempo e 

ruído. Descobertas colectivas demonstraram que existem reacções básicas à cor comuns 

a todas as pessoas, pode-se dizer que a cor tem uma linguagem universal (Mahnke, 

1996, p. 54). 

Os efeitos das cores nos espaços interiores promovem reacções biológicas que podem 

valorizar ou prejudicar um projecto. Assim, a localização (cima, lados e baixo) da cor nos 

espaços interiores pode influenciar os espaços interiores e o modo como são percebidos, 

provocando reacções de quem vivencia os espaços. Uma cor que pode ser perfeita para 

o pavimento, pode provocar um efeito completamente diferente quando é aplicada no 

tecto (Mahnke, 1996, p. 66). 

Em seguida serão enumeradas as principais cores e os seus efeitos na percepção do 

espaço: 
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O vermelho quando aplicado no tecto é perturbador pesado e intrusivo, quando é 

aplicado nas paredes é intrusivo e temos a sensação de avançar. Quando é aplicado no 

pavimento tem uma característica de consciência, alerta e é de certa forma pomposo. Em 

situações particulares o vermelho não é usado como a cor dominante nas paredes, mas 

em pormenores. Enquanto o vermelho pode provocar excitação fisiológica 

temporariamente, o vermelho psicologicamente demonstra características de enfatização, 

por isso o uso abusivo do vermelho saturado provoca a sensação de complexidade num 

espaço. As modificações do vermelho, como o rosa, são muito mais adequadas (Mahnke, 

1996, p. 67). O cor-de-rosa quando aplicado nos tectos é delicado e confortável. Quando 

aplicado nas paredes dá sensações de intimidade e muitas vezes pode provocar 

agressão ou inibição dependendo da forma como é utilizado. Quando é muito saturado é 

demasiado doce. Quando aplicado no chão é talvez demasiado delicado daí ser pouco 

aplicado nesta zona. O cor-de-rosa deve ser utilizado de forma cuidadosa e é geralmente 

considerado feminino. A utilização do rosa depende muito da nuance exacta utilizada, 

sendo que determinados tons de cor-de-rosa podem ter uma aparência “mais barata” que 

outros considerados elegantes (Mahnke, 1996, p. 68). 

O laranja quando utilizado é estimulante e provoca a chamada de atenção. Quando 

aplicado nas paredes é luminoso e caloroso e quando aplicado no chão é activante e 

provoca movimentos orientados. O laranja é mais calmo que o vermelho e é mais fácil de 

se viver com, mas se for demasiado claro é muito difícil utilizá-lo, quando não é apenas 

num pormenor. O laranja pastel é apropriado para provocar a sociabilidade, alegria e 

entusiasmo. É muitas vezes apropriado para as casas de banho (Mahnke, 1996, p. 68). 

O castanho quando, utilizado nos tectos, é opressivo, pesado e escuro, nas paredes dá a 

sensação de segurança principalmente quando é aplicado em madeira, quando é pintado 

dá menos segurança do que com madeira. No chão é estável e fixo. Há uma grande 

diferença do castanho dos materiais naturais como a madeira e do castanho pintado, o 

castanho quando pintado nunca tem uma aparência tão confortável como quando é com 

a aplicação de madeira. O castanho em tinta não deve ser aplicado em determinadas 

instituições pois pode evocar associações de fezes (Mahnke, 1996, p. 68). 

O amarelo quando aplicado no tecto é luminoso, estimulante e claro. Quando aplicado 

nas paredes é caloroso se for mais para o laranja e mais excitante a irritante quanto mais 

saturado o amarelo for. Quando aplicado no pavimento provoca a sensação de elevação 

e distai. Devido à sua fácil visualização o amarelo funciona muitas vezes como forma de 

demonstrar segurança em determinados sítios como nos ambientes industriais. Parece 

mais brilhante que o branco e é muito utilizado em espaços com pouca iluminação. O 
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amarelo pastel pode ser harmonizado com muitas cores, tal como em espaços de estar, 

transmitindo predominantemente alegria e sensação amigável. Quando pintado com 

pormenores á volta, os pormenores podem provocar a sensação de excitação ou calor se 

forem pormenores vermelhos ou laranjas, ou a sensação de frescura e calma se os 

pormenores forem verdes e azul-esverdeados (Mahnke, 1996, p. 69). 

O verde quando aplicado nos tectos tem a sensação de protecção, quando utilizados nas 

paredes dá a sensação de frescura, calma, passividade e segurança. Pode dar a 

sensação de irritabilidade se for um verde mais eléctrico e de lamacento se for mais para 

o tom de oliveira. Quando aplicado no chão pode dar a sensação de natureza até 

determinada saturação, de relaxação, de calma e se for numa direcção mais para o azul-

esverdiado de frieza. O verde quando utilizado com azul-esverdeado pode provocar um 

ambiente apropriados à meditação e à realização de tarefas que envolvam concentração 

(Mahnke, 1996, p. 69). 

O azul, quando aplicado no tecto, dá a sensação de celestial, de frio e quando é claro de 

mais, longe. Quando escuro dá a sensação de peso e opressão. Quando utilizado nas 

paredes, é frio e distante, se for claro, e, se escuro, dá a sensação de encorajamento e 

de espaço profundo. Quando utilizado no chão e sendo mais claro dá a sensação de 

inspiração de sentimentos de movimentos fluidos. Quando é mais escuro é substancial. O 

azul tem a tendência de ser frio se aplicado a áreas grandes, especialmente em longos 

corredores. E, certamente, quando é claro. Tons médios ou escuros são apropriados a 

áreas adjacentes. É refractado, e por isso tem tendência a ser colocado em demasiados 

detalhes dos objectos em ambientes, isto pode causar efeitos de angustia a algumas 

pessoas quando confinadas numa área particular durante um longo período de tempo 

(Mahnke, 1996, p. 69). 

O cinzento, quando utilizado em tectos, dá a sensação de sombra, quando utilizado em 

paredes é neutro ou aborrecidos. Quando utilizado no pavimento é neutro. No caso dos 

cinzentos neutros, estes não tem aplicações psicoterapêuticas, mas tem existido uma 

tendência demarcada para a sua utilização no interior em conjugação com vários 

pormenores de outras cores nas paredes (Mahnke, 1996, p. 70). 

O branco, quando utilizado no tecto, é vazio e não tem qualquer tipo de objecções em 

termos de design, porque ajuda a difundir a luz e reduz as sombras. Quando aplicado nas 

paredes é de neutro a vazio, estéril e muitas vezes sem energia. Quando aplicado no 

chão dá uma sensação desconfortável porque as pessoas não se sentem à vontade de 

andar por cima do branco e sentem-se inibidas. Existem justificações psicológicas e 
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fisiológicas para a não utilização do branco como a cor dominante na maioria dos 

ambientes (Mahnke, 1996, p. 70). 

O preto quando utilizado no tecto é opressivo, quando utilizado nas paredes dá a 

sensação de prisão e quando utilizado no chão é abstracto e antigo (Mahnke, 1996, p. 

70). 

Em termos da percepção do volume, a luminosidade é um dos factores mais importantes 

sobretudo em espaços interiores. Cores claras ou pálidas aumentam o tamanho dos 

espaços, tal como as cores frias e os padrões pequenos. Cores escuras e saturadas 

diminuem a aparência do tamanho dos espaços. Pode-se também dizer que cores 

quentes e padrões grandes têm o mesmo efeito. O nível de iluminação alto vai aumentar 

a aparência do volume, enquanto um nível de iluminação pequeno a diminui (Mahnke, 

1996, p. 72). 

Já na percepção de volume e tamanho, em geral, as cores escuras parecem mais 

pesadas, enquanto as cores claras e menos saturas, ou seja os tons pasteis, parecem 

menos densas. Se os tons são do mesmo valor e intensidade há uma tendência para a 

percepção dos tons mais quentes como mais pesados. A boa utilização destes efeitos 

pode ser a utilização em oficinas e fábricas (Mahnke, 1996, p. 72). O design de objectos 

pesados pode ser feito de forma a parecer menos pesados quando o designer utiliza 

cores frias e leves. Cores frias também podem fazer com que as coisas pareçam mais 

pequenas, enquanto as cores quentes podem fazer com que as coisas pareçam mais 

compridas e maiores. As cores frias fazem também com que as coisas pareçam mais 

curtas. Em relação aos interiores em geral, tectos demasiados altos podem ser pintados 

de cores mais quentes e mais escuras se o objectivo é fazer com que pareçam mais 

baixos. O peso das cores mais escuras com a sua característica de avanço vai permitir 

esse efeito, como tal tectos mais baixo parecem mais baixos quando pintados com cores 

mais claras e especialmente com tons mais frios (Mahnke, 1996, p. 73). 

Existem também alguns estudos que relacionam as cores com reacções biológicas como 

a percepção do ruído e som. Fenómenos em que o som afecta a percepção da cor foram 

revistos pelos psicólogos da Gestalt97, como Heinz Werner98 entre outros, sendo citados 

por Birren em 1982. Na teoria da Gestalt considera-se que sons altos, odores fortes e 
                                                            
97 Gestalt, teoria/psicologia que surgiu no início do século XX. O seu principal representante foi Max 
Wertheimer (1880-1943), entre outros. Segundo a teoria de Gestalt, existem quatro princípios na percepção 
de objectose formas: a tendência à estruturação, a segregação figura-fundo, a pregnância ou boa forma e a 
constância perceptiva. Outro conceito é a ideia de que não se tem conhecimento de um todo pelas partes, 
pois o todo é maior que a soma das suas partes. 
98 Heinz Werner (1890-1964) – psicólogo e catedrático austríaco. Considerado um psicólogo do 
desenvolvimento. Entre os seus artigos está Psicologia comparativa do desenvolvimento mental de 1940. 
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sabores fortes tornam os olhos mais sensíveis ao verde e menos sensíveis ao vermelho. 

Em termos de design, o designer pode beneficiar da relação entre o som e a cor, que 

está mais na natureza de associações mentais. Estímulos dos sentidos, clareza e 

associações de barulho estão relacionados com os efeitos mais activos de temperatura 

das cores (Mahnke, 1996, p. 74). As pessoas ligam mentalmente o vermelho com alta 

saturação ao ruído. Muito raramente as pessoas falam de azul ou verde como 

potenciadores da sensação de barulho. Barulho forte e sons altos são muitas vezes 

interligados com a saturação e luz dos tons. Uma atmosfera barulhenta pode ser sentida 

como mais intensa com a presença de vermelhos ou amarelos (Mahnke, 1996, p. 74). 

Alguns tipos de barulhos podem ser diminuídos com a utilização do verde oliveira. 

Frieling, director do Instituto da Psicologia da cor (Institute of color psicology) fez 

experiências de testes com a cor e os seus efeitos com suas consequências 

sinestésicas99, associando a partir daí cores a determinados sons (Mahnke, 1996, p. 74). 

Associações de odor e sabor são também consequências, das nossas reacções 

biológicas à cor. As cores que são associadas de forma positiva a cheiros são o rosa, o 

tom lavanda, o amarelo claro ou pálido e o verde. Cores como o coral, o pêssego e o 

amarelo suave, o verde-claro, o flamingo e o tom abóbora também tem associações 

agradáveis com o sabor. Algumas indústrias produzem sabores que podem ser 

incómodos, é quase impossível saborear o sabor. As associações a determinadas cores 

com odores só aumenta o problema. A solução é a utilização de cores contrárias às 

associadas aos problemas (Mahnke, 1996, p. 75). 

As cores também dão a impressão de texturas, no sentido do toque, o vermelho parece 

firme e sólido e quando vai para o rosa a sua textura parece mais fina e menos sólida, o 

laranja aparenta ser seco tanto quanto para o castanho ou o laranja puro, mas quando é 

castanho dependendo do seu valor pode parecer mais lamacento e granulado. O 

amarelo-ocre é associado à areia, dá a sensação de ser arenoso e granulado. O amarelo 

é suave e assemelha-se à luz. O verde parece ser mais macio a húmido e torna-se mais 

suave e aquoso quando se aproxima do azul-verdeado. Os azuis-claros são menos 

palpáveis e mais atmosféricos. O ultramarino e o violeta transmitem uma sensação de 

aveludado (Mahnke, 1996, p. 75). 

Demonstrando que, por vezes, associações relacionadas com a cor podem ter resultados 

nos sentidos do homem. Este tipo de associações são muitas vezes contidas no 

                                                            
99 Em sinestesias, os estímulos sensoriais habituais de uma modalidade também evoca percepções 
em sentidos adicionais não relacionados.  Por exemplo, os sons podem produzir percepções de tacto 
ou visão;  letras podem ter cores e palavras podem ter sabores. 
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inconsciente colectivo, assim, como no simbolismo consciente, os dois níveis seguintes 

da Pirâmide de Mahnke. 

Rikard Küller (apud Mahnke, 1996, p. 42), em 1977, reportou que parece existir um 

problema por resolver entre a cor e a excitação. Quando amostras de cor do vermelho, 

do amarelo, do verde e do azul foram julgadas numa escala que ia do calmante ao 

excitante, as cores mais intensas foram consideradas mais excitantes 

independentemente do seu tom; por outro lado, medições psicológicas mostraram que o 

tom vermelho é mais excitante do que o verde e o azul, foram encontradas diferenças 

entre os electroencefalogramas velocidade respiratória, e reacções ao tempo (Mahnke, 

1996, p. 42). Küller propôs a hipótese, que trabalham dois mecanismos diferentes ao 

mesmo tempo, funções intensas aumentam a excitação e diferentes tons contêm 

informações particulares para o corpo humano, talvez até de profundo significado 

biológico (Mahnke, 1996, p. 42). 

Podemos concluir que a cor mais rica em comprimentos de onda é mais excitante que a 

cor com comprimentos de onda mais pequenos. No entanto estas descobertas não 

devem ser erradamente interpretadas ou usadas, as reacções humanas dependem de 

múltiplos factores (Mahnke, 1996, p. 42). Primeiro temos que considerar que a escolha 

apropriada de superfícies coloridas depende do tom específico, do seu valor e da sua 

intensidade. Também devemos considerar onde é que a cor é colocada, qual a dimensão 

da cor aplicada, e por que quantidade de tempo as pessoas interagem com esta 

(Mahnke, 1996, p. 42). 

Seria errado pensar que o design de interiores com cor deve ser orientado para um efeito 

fisiológico específico, tal como diminuir a tensão arterial de uma pessoa que sofre de 

hipertensão. Efeitos fisiológicos específicos não deverão ser o objectivo do designer ou 

do arquitecto. 

Frieling (apud Mahnke, 1996, p.42) escreveu: “toda a gente sabe que o aumento da 

pressão arterial causa uma atitude mental específica, mas também é sabido que um 

determinado comportamento também vai causar um aumento da pressão arterial”. 

Deve ser tornado claro que qualquer cor intensa ou forte irá causar uma reacção 

imediata, que pode ser fisiologicamente medida, mas a duração deste efeito não é 

continuada. O vermelho pode aumentar a pressão arterial, mas depois de um tempo o 

corpo irá normalizar esta condição ou mesmo demonstrar o efeito oposto (Mahnke, 1996, 

p. 43). 
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Pode-se dizer que as reacções biológicas estão para além do nosso controlo, estando 

estas, no domínio da fisiologia. Enquanto indivíduos o que sentimos ou pensamos em 

relação a uma determinada cor ou cores mantêm-se fora do alcance do nosso 

consciente. No julgamento da cor, a psicologia da cor defende que o inconsciente 

colectivo, que faz parte da nossa psique, nada tem a ver com a consciência. O 

inconsciente colectivo tem como base as reacções biológicas da cor, que não são 

controladas pelo intelecto e racional, sendo por isso controladas pelo inconsciente 

(Mahnke, 1996, p.13). 

O ser humano quando nasce tem estabelecido sentimentos, estímulos e procedências de 

imagens inconscientes que se traduzem em padrões e reflexos comportamentais. Na 

nossa estrutura, apesar dos nossos pensamentos e sonhos, as cores são uma parte 

significante desta herança primordial. Não será possível que nestas imagens e 

experiências latentes existam os sentimentos inicias e origens da estética que foi 

assimilada e anexada ao longo de vários milénios. (Mahnke, 1996, p.14). 

3.2.2. INCONSCIENTE COLECTIVO 

No segundo nível da pirâmide localiza-se o inconsciente colectivo, para podermos 

entender melhor este conceito pode-se afirmar que, os humanos não começam as suas 

vidas como uma folha em branco a ser preenchida pelas suas experiências e 

aprendizagens da sociedade. Desde o início das nossas vidas temos como herança as 

memórias da experiência da humanidade. 

Ilustração 39 – Segundo Nível da Pirâmide da experiência da cor.                                                                            

(Ilustração nossa, 2012) 
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Com base nas nossas experiências pessoais são criadas reacções inconscientes que 

permanecem durante toda a nossa vida. De acordo com o entendimento de Calvin Hall e 

Vernon Nordby100 (apud Mahnke, 1996, p.14), o inconsciente colectivo, defendido por 

Carl Jung101, é a parte da psique que pode ser diferenciada do inconsciente pessoal pelo 

facto da sua existência não depender das experiências pessoais, sendo o inconsciente 

pessoal composto por elementos que anteriormente fizeram parte do consciente durante 

o tempo de vida do indivíduo. 

Os conteúdos do inconsciente colectivo são paradigmas dos padrões originais ou 

modelos das quais outras coisas do mesmo tipo são feitas, são imagens fundamentais 

formadas no nosso desenvolvimento enquanto espécie. São predisposições ou 

potencialidades de respostas ou experiências do nosso mundo, do mesmo modo como 

os nossos antepassados respondiam ou experimentavam o mundo. De acordo com 

Calvin Hall e Vernon (apud Mahnke, 1996, p.14), o inconsciente colectivo é um depósito 

de imagens latentes, chamadas imagens primordiais (primordial images) por Jung. Uma 

imagem primordial significa “primeiro” ou “original”, referindo-se assim, ao 

desenvolvimento inicial da psique. O Homem herdou estas imagens do seu passado 

ancestral, o passado que inclui todos os seus ancestrais humanos e não humanos. 

Os efeitos psicológicos da cor são um campo vasto e complexo. Mahnke (1996, p. 58 – 

59) prefere separar o conceito da psicologia da cor em dois ramos. Não é que um ramo 

se diferencie totalmente do outro, os dois estão interligados, mas cada um tem as suas 

tarefas. Um dos ramos é a psicologia prática da cor ou psicologia aplicada da cor, isto é, 

o que a maioria dos profissionais aplicam nos seus designs e nos seus ambientes 

arquitectónicos e marketing, são os efeitos fisiológicos, associações, impressões e 

carácter das cores. Os efeitos psicológicos das cores são predeterminados para produzir 

um ambiente visual que irá beneficiar a psique e a partir daí, fisiologicamente o bem-estar 

do utilizador.  

O segundo ramo envolve o uso da cor mesmo na psicologia, nesta área podemos dizer 

que uma imensa informação válida sobre os efeitos emocionais das cores vem de uma 

série de experiências psicológicas conduzidas por Frieling, Pfister, Lüscher e outros. 

Comparações foram feitas sobre o simbolismo das cores encontrado em diferentes 

                                                            
100 Calvin Hall e Vernon Nordby, psicólogos norte-americanos, co-autores da obra The primer of Jungian 
Psychology (Introdução à Psicologia Junguiana) de 1973, onde abordam a vida e as teorias de Carl Jung. 
101 Carl Jung (1875-1961) – psiquiatra suíço. Fundador da Psicologia Analítica ou Junguiana. Entre 1910 e 
1914 foi o primeiro presidente da Associação Psicanalítica Internacional, em 1934 tornou-se também 
presidente da Sociedade Médica Geral para a Psicoterapia. 
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culturas e grupos, como Europeus cristãos e os antigos egípcios, os chineses e os 

gregos, entre outros (Mahnke, 1996, p. 59). 

Alguns cientistas não assumem muitas vezes o facto de o homem ser uma criatura 

psicológica e física, tal como fisiológica, ter uma alma assim como um corpo (Birren, 

1988, p. 26). Os efeitos físicos da cor no organismo do ser humano vão provocar 

reacções psicológicas, tal como John OTT102 (apud Birren, 1988, p.27) escreveu: “Behind 

the psychological responses to color are more Basic responses to specific wavelengths of 

radiant energy.”103. 

Atitudes psicológicas em relação à cor vão afectar as respostas do corpo, por outras 

palavras num todo o corpo, mente, emoções e espírito representam uma unidade. E a cor 

influencia todos estes aspectos (Birren, 1988, p. 27). 

Em 1971, Hans Jürgen Scheurle104 conduziu uma experiência da terapia da cor, numa 

clínica em Arlesheim, na Suíça. A experiência foi um estudo piloto na terapia da cor com 

ambientes com a cor envolvente, reportando a tensão arterial dos pacientes, a sua 

pulsação, a velocidade de respiração, sensações, corporais efeitos de dor e reacções 

psicológicas. A experiência foi conduzida com um quarto vermelho e outro azul, as cores 

foram pinceladas nas paredes, no tecto e no chão, com um tipo de tinta semi-

transparente para não ser opaco e deixar os quartos mais luminosos. As descobertas 

mais importantes, um efeito surpreendente foram a descida da tensão arterial no exacto 

momento em que os pacientes entraram no quarto, não somente no quarto azul, como 

era esperado, mas também no quarto vermelho, e a tensão arterial subiu assim que os 

pacientes deixaram os quartos (Mahnke, 1996, p. 41). 

Em relação à sala vermelha, parece um pouco contraditório em relação a outras 

investigações, mas existe a teoria de que o ambiente pouco usual propricia uma atitude 

de concentração e atenção no ambiente, por ser invulgar para os pacientes assim que 

entraram nas salas. De acordo com Lacey, é uma hipótese que resulta na desaceleração 

cardíaca; depois de entrar na sala vermelha, quatro pessoas não se sentiram fisicamente 

bem, principalmente desenvolveram dores de cabeça, dois desses pacientes também 

começaram a suar da cara, do pescoço e das palmas das mãos. As dores de cabeça não 

foram desenvolvidas no quarto azul, com a excepção de dois pacientes que tinham 
                                                            
102 John Ott (1909-2000) – médico e fotógrafo norte-americano. Director do Instituto Sarasota na Florida. 
Pesquisou o efeito das cores na saúde. Entre os seus trabalhos está o livro Health and Light (Saúde e Luz) 
de 1979. 
103 Por detrás das respostas psicológicas à cor estão presentes respostas mais básicas a comprimentos de 
onda específicos. (tradução nossa) 
104 Hans Jürgen Scheurle (1947-) – médico e professor alemão. Com interesse na área do desenvolvimento 
sensorial. 
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demonstrado reacções mais extremas no quarto vermelho e que no quarto azul também 

se sentiram mal (Mahnke, 1996, p. 41). 

Reacções fisiológicas também oscilaram entre a simpatia e antipatia. Um grupo de 

pacientes encontrou no quarto vermelho a beleza, a luz, a luminosidade do sol e outros 

acharam-no flagrante e excitante. Emoções mais calmas foram notadas na generalidade 

no quarto azul, alguns pacientes acharam agradável, calmante e relatos mais óbvios 

formam repetidos, chegando-se a dizer que era mais fácil concentrar, pensar e meditar. 

Outros pacientes acharam a sala azul fria, depressiva e triste (Mahnke, 1996, p. 41). 

As reacções psicológicas em relação a uma cor variam entre associações e impressões 

positivas e associações e impressões negativas. É de relembrar que na prática do 

design, um espaço não tem presente apenas uma cor. 

Num estudo similar anterior, conduzido em 1977, para dissertação de Frank Gebert105 

sobre os efeitos fisiológicos e psicológicos dos ambientes coloridos, quatro quartos com 

aproximadamente 2,30 metros de altura e comprimento foram coloridos respectivamente 

com as cores vermelha, amarela, verde e azul (Mahnke, 1996, p. 41 e 42). 

Os sujeitos do estudo eram estudantes e académicos com idades entre os 20 e os 40 

anos. Gebert decidiu resumir o seu estudo extenso para as observações das medidas 

fisiologias demonstradas definitivamente e nos constantes resultados que apareceram 

apenas no quarto vermelho, o aumento da excitação. Em relação aos efeitos 

psicológicos, os efeitos demonstraram um acordo entre a maior parte dos sujeitos, em 

relação aos estados de espírito ou disposição e aos julgamentos da cor. O vermelho e o 

amarelo foram considerados estimulantes e o azul e verde calmantes (Mahnke, 1996, p. 

42). 

Vernon (apud Birren, 1988, p.28) conta o estudo conduzido por H. R. Schaffer106 em 

crianças com menos de 7 meses de idade, que sendo hospitalizadas por períodos de 

uma a duas semanas, em instituições com ambientes monótonas e com falta de 

variedade. Quando eram levadas para casa, essas crianças/bebés, continuaram a olhar 

fixamente para o espaço sem qualquer expressão nas suas faces, esta atitude podia 

persistir entre duas horas a dois dias. Vernon sumarizou isto dizendo que apesar de 

concluirmos que a consciência normal, percepção e pensamento pode ser mantido numa 
                                                            
105 Frank Gebert – autor da dissertação Psychologische and physiologische wirkungenvon umgebungsfarben 
(Efeitos psicológicos e fisiológicos das cores envolventes) de 1977. 
106 H. R. Schaffer (1926-) – psicólogo, investigador e professor alemão. Realizou vários estudos, tendo 
publicado os seus resultados em artigos ou livros como Psychological effects of hospitalization (Efeitos 
psicológicos da hospitalização) publicado em 1959, ou Social Development (Desenvolvimento socail) de 
1996. 
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mudança constante de ambientes, quando não existe mudança, ocorre um estado de 

privação de sentidos. A capacidade dos adultos de se concentrarem deteriora-se e 

vagueia, tendo os adultos também lapsos de atenção. E a percepção normal diminui. Nos 

bebés que ainda não desenvolveram um entendimento total do seu ambiente toda a sua 

personalidade pode ser alterada, sendo, por vezes, difícil um ajuste a um ambiente 

normal (Birren, 1988, p. 28). 

Em crianças pequenas um ambiente e atitude pacíficas podem servir somente para 

aumentar a tensão e a irritabilidade. Aqui cores brilhantes podem libertar o nervosismo ao 

criar um estimulo em direcção ao exterior (Birren, 1988, p. 31), sendo notado um maior 

interesse das crianças em ambientes e contacto com objectos muito coloridos. 

Outro grupo de psicólogos aceitou mais a ideia da existência de uma psicologia da cor ao 

ser proposta uma única utilização de escalas da preferência da cor baseadas em testes 

feitos em laboratório e a não utilização de outros tipos de estudos (Cage, 1999, p. 32). 

A mais famosa destas escalas é talvez a obtida no teste realizado por volta de 1940 pelo 

psicólogo Max Lüscher. O teste completo utilizou 73 cores, mas uma versão mais 

reduzida utilizou apenas oito amostras, sendo estas o azul-escuro, o azul-esverdeado 

também chamado de verde, o laranja-avermelhado, o amarelo brilhante, o violeta, o 

castanho, o preto e o cinzento. Era pedido ao sujeito que ordenasse os cartões de cor 

numa ordem descendente de preferência e um estudo desta ordem num grande número 

de testes permitia aos psicólogos investigar o carácter do sujeito (Cage, 1999, p. 32). 

O azul que Lüscher identificou como a cor preferida dos europeus, tal como a maior parte 

dos psicólogos modernos constatou, é considerado concêntrico, passivo, sensível, 

perspectivo, unificador e daí em diante, e por isso expressa tranquilidade, amor e afeição 

(Cage, 1999, p. 32). 

O laranja-avermelhado é excêntrico, activo, ofensivo, agressivo, autónomo e competitivo. 

Daí exprimir desejo, domínio e sexualidade. A secção do público que o teste de Lüscher 

é direccionado pode ser compreendido para a interpretação que dá a uma ordem que põe 

o azul no início e o vermelho mais para o fim da sequência (Cage, 1999, p. 33). 

Não é surpresa nenhuma que o teste de Lüscher tivesse sido alvo de uma grande 

quantidade de críticas dos psicólogos, principalmente devido à sua falha em providenciar 

uma amostra uniforme e standard nas suas várias edições (Cage, 1999, p. 33). 
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Este teste demonstrou que a preferência de uma cor está muitas vezes ligada a questões 

biológicas e inconscientes, sendo no entanto constante a presença do simbolismo 

consciente. 

3.2.3. SIMBOLISMO CONSCIENTE – ASSOCIAÇÕES 

No terceiro nível da pirâmide, Mahnke propõe a colocação do simbolismo consciente ou 

do poder de associação que o homem dá as cores. 

Ilustração 40 – Terceiro Nível da Pirâmide da experiência da cor.                                                                            

(Ilustração nossa, 2012) 

As associações, impressões e simbolismos estão de acordo com a sua interpretação, 

assim feita, a um nível consciente, sendo que podem partir de uma certo nível de 

respostas apreendidas ao longo da sua vida em sociedade. São inúmeras as 

associações que o homem faz que são interpretações universais, sendo que algumas 

pesquisas têm demonstrado que as ideias básicas são muitas vezes iguais entre a maior 

parte das pessoas numa determinada cultura (Mahnke, 1996, p.16). 

Este tipo de associações e conteúdos no modo como o homem interpreta as cores são 

aplicados em variadas áreas, tais como a publicidade, o design gráfico e de produtos, a 

moda e até mesmo a arquitectura. O homem utiliza estas associações com o intuito de 

produzir associações de estados de espirito, o poder que o homem têm de associar uma 

cor a um determinado estado de espirito ou mesmo a um objecto ou sensação permite ao 

arquitecto a utilização da cor na arquitectura de modo a proporcionar uma interpretação 

do espaço arquitectónico por parte do utilizador de acordo com o objectivo do projectista, 
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por exemplo, um determinado espaço pode ser interpretado como intimista, frio, quente, 

dinâmico, barato ou mesmo expressivo, entre outros (Mahnke, 1996, p.16). 

Ao longo da história sensorial codificada da vida do homem, o simbolismo da cor tem tido 

um papel importante, sendo em termos religiosos, medicinais, curandeiros, 

metodológicos, alquimistas, astronómicos, artísticos e mesmo cerimoniais. São também 

inúmeras as metáforas relacionadas com a cor que usamos no dia-a-dia, exemplo disso 

são expressões como “…estender a tapete vermelho a…” ou “…verde de inveja…”. A 

maioria destas metáforas foram herdadas dos nossos antepassados, que as criaram com 

recurso às suas experiências, proporcionando associações e simbolismos que acabaram 

por ultrapassar os parâmetros de associações conscientes individuais para associações e 

simbolismos colectivos (Mahnke, 1996, p.16). 

De acordo com o simbolismo consciente todas as cores têm determinadas associações 

culturais, surgindo assim a ligação ao quarto nível da pirâmide da experiência da cor, que 

se denomina influências culturais e maneirismos. 

No ocidente o vermelho é um tom considerado excitante e estimulante. As suas 

impressões ou associações positivas são a paixão, a actividade, a força, o calor e o 

ardente. As suas impressões e associações negativas são a agressividade, a 

intensidade, a raiva, o medo e o sangue. O vermelho é talvez a cor mais dominante e 

dinâmica de todas, atrai a atenção e impõe as suas regras às outras cores, cria a ilusão 

dos objectos estarem mais próximos. Simbolicamente o vermelho significa assim, no 

ocidente, fogo, vida, força, mas a sua agressividade masculina natural também é ligada 

ao combate, ao domínio, à guerra e à rebeldia. O vermelho também significa vida, 

existindo uma ligação entre vida e sangue que vem provavelmente do início dos tempos. 

O vermelho é também a cor associada ao amor. A sua dinâmica natural muda 

drasticamente quando se torna cor-de-rosa, muda o seu género para feminino e aparenta 

ser gentil e condescendente (Mahnke e Mahnke, 1993, p. 11 e 12)  

Já o laranja, estando em segundo lugar em relação ao vermelho, é, no entanto, também 

considerado excitante, estimulante e alegre. As suas impressões e associações positivas 

são a jovialidade, energia, vivência, extroversão e sociabilidade. Quando o laranja é 

muito saturado dá a sensação de ser intrusivo e tempestuoso. O seu carácter é menos 

primitivo que o vermelho e menos maduro. É também a cor associada ao Outono. Em 

termos estéticos, os tons laranjas pouco saturados parecem ser frágeis, quando se torna 

castanho é associado à natureza, à madeira, ao café e ao chocolate, estando também 

associado ao conforto e à segurança, sugerindo estabilidade. Certas nuances de 



A Cor como caracterizadora do espaço: A importância da cor nos jardins-de-infância 

 

Inês Filipa Florêncio Teixeira                                                                                                                                             115 
 

castanho podem parecer sujas, mal-humoradas e monótonas. Virtualmente, no ocidente, 

o laranja do espectro da luz, não tem associais culturais ou emocionais negativas, 

esteticamente quando em situações menos saturadas pode parecer barato e sem vigor 

(Mahnke e Mahnke, 1993, p. 12). 

O amarelo é uma cor alegre. As suas associações e impressões positivas são a 

luminosidade, a audácia, a alegria, a vitalidade e espírito elevado. E as suas associações 

e impressões negativas de ofuscante. Em termos de carácter, na sua forma pura o 

amarelo é a cor mais alegre de todas, erradia calor, alegria e inspiração. Representa um 

futuro brilhante, a esperança, a sabedoria e a expansividade. É o símbolo da 

comunicação e também simboliza a iluminação espiritual. É alegre, mas também quando 

muito forte pode ser tornar egocêntrico. Comparativamente o amarelo é a cor mais 

luminosa, mas à medida que perde a sua luminosidade deixa de ser amarelo. 

Simbolicamente, no ocidente, o amarelo significa iluminação/clareza mental e espiritual, 

expansão, luz solar e comunicação entre outras (Mahnke e Mahnke, 1993, p. 12). 

O verde em termos de cor é revigorante e relaxante. As suas impressões ou associações 

positivas no ocidente são a tranquilidade, o frescor e a natureza. E as suas associações e 

impressões negativas podem ser expressas pelas seguintes palavras, comum, cansativo 

e de culpa. Em termos de carácter, psicologicamente, o verde representa um retiro do 

estímulo, mas também é a cor mais repousante das cores no olho. O verde é cheio de 

contradições. Na sua simbologia e valor esta cor representa o poder da natureza e da 

vida, no entanto também representa a decadência, a doença e o bolor. Se nos pedissem 

para escolher uma cor que representasse veneno, a maioria das pessoas escolheria o 

verde. O verde neutro, a mistura exacta das metades do amarelo e do azul, é calmante, 

quando se aproxima mais do amarelo torna-se mais estimulante, brilhante e menos sério, 

mas quando se aproxima mais do azul é mais frio, mais fatigante, sensível e como luz, o 

amarelo mais próximo do azul torna-se mais refrescante (Mahnke e Mahnke, 1993, p. 12 

- 13). 

Azul é uma cor relaxante. No ocidente, as suas associações e impressões positivas são a 

calma, a segurança, o conforto, a sobriedade, a contemplação, a espiritualidade e a 

sabedoria. As suas associações e impressões negativas são a depressão, o frio e o 

medo. Em termos de carácter o azul é a antítese do vermelho na sua aparência, o azul é 

transparente e molhado, enquanto o vermelho é opaco e seco, psicologicamente a 

natureza fria e relaxante do azul está em directa oposição à natureza quente e excitante 

do vermelho. Enquanto o vermelho se torna vulgar depois de um tempo o azul tem um 

carácter sempre nobre que representa dignidade e reserva. O azul-escuro é muitas vezes 
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aplicado para inspirar confiança e confidência, sugere segurança e alta qualidade. O azul 

também é muitas vezes associado com coisas frias e melancólicas. O azul é, de modo 

geral, a cor associada ao frio, porque aparece no lado das cores frias no círculo das 

cores, mas isto é verdade até determinado ponto. A luz é fria, no entanto, alguns azuis 

com valores médios e azuis-escuros podem parecer mais quentes (Mahnke e Mahnke, 

1993, p. 13). 

O roxo é uma mistura entre o vermelho e o azul, as duas cores que são fisicamente e 

psicologicamente opostas uma da outra. O violeta é um valor mais claro do roxo, e uma 

cor do espectro pura. No ocidente, têm como impressões ou associações positivas a 

dignidade e a exclusividade. As suas associações negativas são a solidão, o faustoso e o 

fúnebre. Também simboliza a profundidade dos sentimentos, dignidade, misticismo e 

magia. Quanto mais claro e mais perto do vermelho mais sensual, sedutor e secreto nos 

parece. Também doce, cósmico e intimista. Nos seus tons mais variados o roxo pode 

evocar delicadeza ou riqueza ou aparentar ser degenerativo e inquietante. (Mahnke e 

Mahnke, 1993, p. 13). 

O branco representa a luz, o celestial, espiritual, a esperança, a inocência e a santidade. 

É o oposto do preto, o branco é o bom, o preto é o mau. O branco é sim e o preto é não. 

A magia negra é para magoar, a magia branca é boa. O branco tem muitos sentimentos 

positivos, mas está no fim da tabela de preferências das pessoas. É muito raro as 

pessoas escolherem o branco quando têm hipótese de escolher outras cores, mas no 

design de interiores é uma grande excepção, onde o branco parece que tem sempre 

lugar. Do ponto de vista psicológico o branco é sinónimo de limpeza e esterilidade. Mas 

quando é colocado nos hospitais tem uma denotação que está mal aplicada nos dias de 

hoje, o branco tem um efeito psicoterapêutico. (Mahnke, 1996, p. 64 - 65). 

O preto é o poder da escuridão, ou expressão diferente, a escuridão é o poder, o poder 

para fazer o mal. O preto tem muitas denotações negativas existindo por isso muitas 

expressões faladas que demonstram essas associações, tais como as expressões 

“humor negro”, “mercado negro” e “ovelha negra” (Mahnke, 1996, p. 65). 

O preto torna as outras cores mais leves e fá-las parecer mais luminosas, talvez seja a 

razão pela qual tem também um aspecto erótico, porque faz um contraste com o branco 

da pele, na lingerie por exemplo (Mahnke, 1996, p. 66). 

O cinzento puro é conservador, calado e calmo. Mas também tem um aspecto de tédio, 

passividade e dá a sensação de que não tem vida. É o meio entre a luminosidade e a 

escuridão. Não tem tensão nem alívio. O cinzento tem falta de energia, não tem vontade 
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própria. Não quer estar envolvido nem tomar decisões definitivas. No design com cor 

absorve as características da cor adjacente. O cinzento é muitas vezes associado com a 

indústria, com o moderno, com as estruturas de metal e betão feitas pelo homem 

(Mahnke, 1996, p. 66). 

Em resumo, impressões, associações e simbolismos da cor podem ser alterados 

conforme as cores se modificam, valor, saturação e luminosidade. Isto quer dizer que as 

suas impressões e associações podem ser modificadas. 

Todas as descrições anteriores são referentes ao modo como no ocidente se 

percecionam estas cores. 

Ao tentarmos entender as reacções dos humanos às cores, as semelhanças são 

importantes, especialmente quando vêm de encontro ao design do habitat do homem 

(Mahnke, 1996, p.17). 

Os efeitos psicodinâmicos da cor são assim variados e muito diversificados. Tal acontece 

devido à predominância da visão sobre os demais sentidos. Tais efeitos psicodinâmicos 

da cor ocorrem em virtude da considerável variedade das cores, sua gradação de 

luminosidade, diferença de intensidade, além da variedade dos espaços e formas das 

áreas coloridas. Para tal, tudo isto deve ser tido em conta quando aplicamos as cores a 

determinado objecto, espaço ou forma. Apesar de ser evidente a existência de diferenças 

na forma como cada indivíduo se relaciona com as cores, é também evidente que muitas 

das relações com as cores são universais e ultrapassam muitas vezes os limites 

culturais. É, no entanto, natural que se procurem as diferenças em vez das semelhanças 

(Mahnke, 1996, p. 17). 

Numerosos estudos foram realizados, que demonstraram o efeito de certos tons, 

possibilitando o aumento de estados de espírito (Mahnke, 1996, p. 54). Isto indica que na 

arquitectura e no design o entendimento das diferentes impressões e associações 

características da cor é extremamente importante para o especialista da cor. Como 

aprendemos na pirâmide da experiência da cor, os factores contribuem no modo como 

nós avaliamos, respondemos e associamos a cor (Mahnke, 1996, p. 54). Uma quantidade 

razoável de pesquisas foram feitas sobre este assunto e nós podemos afirmar 

seguramente que é possível encontrar um apelo universal na aplicação das cores, que 

provoca aceitação, que é um objectivo devido à necessidade prática (Mahnke, 1996, p. 

54). 
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Küller resumiu isto muito bem. Um dos feitos mais importantes dos resultados 

relacionados com as preferências, conotações e associações emotivas da cor é a 

consciência de que de um indivíduo para o outro, de um grupo para o outro e de uma 

cultura para a outra estas se assemelham. Como Küller (apud Mahnke, 1996, p. 54) 

concluiu, isto indica que, a nossa herança é tal que nós aprendemos as respostas, ou 

que existe uma reacção em termos de estados de espírito inerente para as diferentes 

cores. 

As associações com as cores, impressões e maneirismos que são característicos de 

grupos e culturas específicas, até mesmo a níveis regionais, também têm um papel no 

modo como a cor é expressada e utilizada, sendo assinalado no quarto nível da Pirâmide 

da experiência da cor. 

Ilustração 41 – Quarto Nível da Pirâmide da experiência da cor.                                                                               

(Ilustração nossa, 2012) 

Podemos, para um melhor entendimento, referir algumas diferenças no modo como cada 

cultura interpreta simbolicamente as cores. Por exemplo, sabemos que o preto é visto 

simbolicamente como a cor do luto e da tristeza na maioria das culturas ocidentais. No 

entanto, na China o luto é representado pelo branco. Neste caso existe a mesma noção 

da cor, o preto como cor negativa e o branco como cor positiva, mas como na nossa 

cultura e na cultura chinesa existe uma percepção da morte diferente, sendo que na 

China a morte é associada à evolução e ao nascimento espiritual, modifica-se assim a 

cor associada à morte (Guimarães, 2004, p.100). 
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Outro caso da influência cultural na percepção da cor é a existência de diversos nomes 

nas culturas inuit e esquimó para vários tons de branco, existindo uma relação muito forte 

com esta classificação de brancos nesta sociedade, tal como existe de diversos nomes 

para o verde na cultura ocidental. Para ambas as culturas a abundância de cada uma 

destas cores na sua envolvente permite uma classificação em termos de nomes para as 

diferentes graduações de cada uma destas cores (Guimarães, 2004, p.100). 

Esta deficiência vocabular não corresponde necessariamente a uma deficiência na 

percepção das cores, mas a questões culturais. Isto, porque existindo uma cultura muito 

mais rica nestes tons permite uma maior facilidade em encontrar e descodificar as suas 

nuances, estando-se a referir a um reportório que cada sociedade foi adquirindo e 

interferindo na codificação da linguagem e assim na definição das cores (Guimarães, 

2004, p.100). 

Podemos afirmar, então, que a interpretação das cores é influenciada pela cultura e 

espaço geográfico de cada cultura, criando-se muitas vezes até linguagens e 

instrumentos de transmissão de conhecimentos não existentes em outras culturas 

(Guimarães, 2004, p.100). 

Voltando ao simbolismo, na China o azul não é muito apreciado, sendo, por exemplo, a 

cor que se aplica tradicionalmente, na Ópera de Pequim, como caracterização da cara da 

personagem cruel das peças. No simbolismo cromático chinês, o azul é menosprezado, 

sendo as cores mais valorizadas o amarelo, o vermelho, o verde, o preto e o branco 

(Heller, 2007, p.49). 

No entanto no ocidente, tal como demonstrado no estudo realizado pela socióloga, 

professora de comunicação e psicóloga das cores, alemã, Eva Heller, quando 

questionadas, duas mil pessoas responderam à pergunta de qual era a sua cor preferida 

com a cor azul. Sendo a cor preferida de 46% dos homens e 44% das mulheres. 

Considerando-se a cor da simpatia e da harmonia (Heller, 2007, p.23). 

O azul, no ocidente é também considerado a cor da realeza, tal como demonstra a 

expressão “sangue azul”, que se refere à nobreza e que provém dos espanhóis, 

expandindo-se posteriormente pelo ocidente (Heller, 2007, p.49). 

O azul na cultura ocidental também é associado à inteligência e ao masculino (Heller, 

207, p.32). 
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Outro exemplo que podemos referir é em relação ao amarelo. Na Ásia esta cor é 

considerada a cor da felicidade, da glória, da sabedoria, da harmonia e da cultura. No 

ocidente, em contrapartida, é considerada a cor da diversão, do ciúme, da inveja e da 

mentira (Heller, 2007, p.85 - 88). 

Este estudo veio assim demonstrar que as cores e os sentimentos não são combinados 

de forma acidental, que as suas associações não são somente questões de gosto, mas 

experiencias profundamente enraizadas desde a infância na nossa linguagem e no nosso 

pensamento. O simbolismo e a tradição histórica de cada cultura permite explicar assim, 

muitas das associações e gostos característicos das pessoas de uma determinada 

cultura. 

3.2.4. INFLUÊNCIAS DE TENDÊNCIAS, MODAS E ESTILOS 

Outro tipo de influência no modo como a cor é experimentada é notado com o surgimento 

de tendências, modas e estilos, situado no quinto nível da pirâmide da experiência da cor 

de Mahnke. 

Ilustração 42 – Quinto Nível da Pirâmide da experiência da cor.                                                                               

(Ilustração nossa, 2012) 

De ano a ano ou de dois em dois anos em todo o mundo aparecem novas tendências de 

cores na moda e em produtos para o consumidor. Contudo no design de interiores e na 

arquitectura as mudanças de cor ocorrem mais lentamente. As mudanças de cor são 

necessárias para a adaptação ao espírito de cada época. Apesar de estas tendências 
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serem momentâneas, estas tendências também fazer parte da forma como nós 

experimentamos a cor (Mahnke, 1996, p. 17). 

I advise Great caution, because a particular design color trend in current fashion will make 

it difficult to satisfy all the different aspects, goals, and needs particular to a certain 

environment. A hospital has a different function from an assembly line; a school has a 

different needs than a shop; and a hot-dog stand is not a gourmet restaurant.107 (Mahnke, 

1996, p. 17) 

Seguir as tendências da cor na arquitectura, também impede a liberdade criativa do 

individuo. As tendências da cor nos ambientes interiores e exteriores arquitectónicos vão 

e vêm. E se investigarmos um pouco mais próximo, descobrimos que hoje em dia 

existem duas direcções básicas, o modernismo e o pós-modernismo High-tech. 

Seen from the standpoint of architecture, I am hoping that we will stop fluctuating between 

the one extreme of using hardly any color, and the other extreme of being too colorful. We 

must find the golden middle, which would not lead to stagnation. Quite the opposite would 

actually be the result.108 (Mahnke, 1996, p. 18) 

Seguir as tendências e modas das cores pode fazer com que um determinado local, 

roupa ou objecto perca uma natureza intemporal, o que não pressupõe que, existindo a 

intenção de uma identificação temporal isso seja menos válido em termos de escolha. 

  

                                                            
107 Eu aconselho muita cautela, porque uma determinada tendência de moda actual na cor do design irá 
tornar mais difícil satisfazer todos os diferentes aspectos, objectivos e necessidades específicas para um 
determinado ambiente. Um hospital tem uma função diferentes de uma linha de montagem; uma escola tem 
necessidades diferentes de uma loja, e um stand de cachorros quentes não é um restaurante gourmet. 
(tradução nossa) 
108 Do ponto de vista da arquitectura, eu espero que nós paremos de oscilar entre um extremo de não usar 
quase cor, e o extremo de ser muito coloridos. Devemos encontrar o meio, o que não levaria à estagnação. O 
oposto seria de facto o resultado. (tradução nossa) 
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3.2.5. RELAÇÃO PESSOAL 

No último nível da pirâmide situa-se a relação pessoal, sendo o nível mais subjectivo em 
termos de relação humana com a cor. 

Ilustração 43 – Sexto Nível da Pirâmide da experiência da cor.                                                                                

(Ilustração nossa, 2012) 

A relação pessoal que cada indivíduo tem com a cor exprime os seus gostos, 

indiferenças ou desagrados desta em alguns usos. O modo como experimentamos a cor 

é formado de acordo com a interiorização das nossas vivências, tal como é demonstrado 

nos vários níveis da pirâmide da experiência da cor de Mahnke. Estes níveis estão 

incluídos, tanto o inconsciente como o consciente. A nossa relação com as cores e os 

seus significados só podem ser verdadeiramente investigados através da psicodinâmica 

dos testes de cor, tal como nos testes realizados por Frieling, Pfister, Lüscher. Estes 

testes possibilitam que o julgamento do que nos agrada e nos desagrada seja feito 

espontaneamente, sem qualquer associação a algum objecto ou experiencias anteriores 

(Mahnke, 1996, p. 18). 

Podemos assim afirmar, que, a relação pessoal de cada um de nós se dá devido à 

interligação e influência das várias percepções e interpretações das cores, ou seja, surge 

da relação da dinâmica demonstrada pela pirâmide da experiencia da cor de Mahnke. 
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3.3. RELAÇÕES COM A COR E APLICAÇÃO NO AMBIENTE 
ARQUITECTÓNICO 

As nossas reacções biológicas, o nosso inconsciente colectivo, o simbolismo consciente 

e associações por nós formuladas, as influências culturais e seus maneirismos, as 

tendências, modas e estilos e o chamado gosto pessoal são tudo factores que fazem 

parte da nossa relação pessoal com cada uma das cores e suas combinações. 

Contudo para uma aplicação da cor como modo de comunicação generalizada e 

entendida por todos devemo-nos debruçar especialmente sobre os quatro ou cinco 

primeiros níveis da Pirâmide da Experiência da cor de Mahnke, deixando à parte o último 

nível por questões de subjectividade. 

Ilustração 44 – Quarto e quinto nível da Pirâmide da experiência da cor.                                                                 

(Ilustração nossa, 2012) 

Os designers de interiores e arquitectos não devem ter como intenção criar um estímulo 

que proporcione apenas uma reacção fisiológica de qualquer tipo apenas. Devemos 

considerar a psique humana em seu potencial para induzir reacções fisiológicas, na 

maioria dos casos nós trabalhamos com superfícies coloridas para criar sensações numa 

sala. Isto não é apenas conseguido com a cor, mas também com outros elementos 

integrados de projecção/design (Mahnke, 1996, p. 43). 

Quando projectamos com cor temos que ter sempre em conta o contexto e não aplicar a 

cor somente de acordo com as generalidades feitas em relação a este tema. Apesar de 
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algumas vezes funcionarem em determinados casos, nos devemos analisar os casos 

individualmente para ver se as generalidades se sobrepõem as situações particulares 

(Mahnke, 1996, p. 43). 

O ambiente arquitectónico influencia a psique humana para além das impressões 

estéticas. É geralmente assumido que desde que o espaço arquitectónico seja 

esteticamente agradável, vai satisfazer as necessidades e funções do ambiente 

envolvente. Isto é, de algum modo, uma ilusão, porque o termo subjectivo “esteticamente 

agradável” não é interpretado por todas as pessoas da mesma maneira. Mas regras 

básicas da estética são comuns na interpretação de todas as pessoas. Algumas 

interpretações de belo e de feio que são standards universais (Mahnke, 1996, p. 43). 

Mahnke (1996, p.43) afirma que a noção e interpretação de estética dos arquitectos é 

diferente do público em geral. Estudos indicam que o público comum aborda, avalia e vê 

o ambiente arquitectónico de um ponto de vista diferente do arquitecto. As subtilezas do 

design que o arquitecto aprecia através do seu treino, não são necessariamente 

entendidas por pessoas que não têm qualquer tipo de ensinamentos nesta área. Por isso, 

nós podemos falar de dois conjuntos de regras diferentes para ambos os grupos de 

pessoas. 

De acordo com o mesmo autor (1996, p.43), o utilizador está mais preocupado com os 

seus instintos básicos, que podem ser expressados em termos de conforto e no aspecto 

não evasivo do ambiente. Ou, simplesmente, da sensação de se sentirem bem num 

terminado ambiente, porque parece ser apropriado para aquela situação em particular e 

facilmente entendido. O arquitecto, por outro lado, desenvolve uma estética pessoal 

baseada no treino, que apesar dos seus instintos básicos estarem satisfeitos, a sua 

noção de estética é algo que é influenciado pelo seu treino profissional. 

Estas duas noções devem ser entendidas para a criação de uma situação ideal em 

termos de ambientes arquitectónicos, tendo sempre em consideração que tais ambientes 

vão produzir emoções, tendo sem dúvida nenhuma influência em efeitos 

psicossomáticos. O arquitecto deve ter assim, em atenção, todas as características da 

cor e o modo como esta influencia a vida do ser humano e não somente a estética 

corrente. 

O nosso objectivo deve ser criar espaços e sítios que não prejudiquem o estado mental e 

físico dos seus utilizadores. Nós teremos que olhar mais cuidadosamente para o sujeito 

das emoções e de como elas são importantes na medicina psicossomática, que defende 
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que o homem é na sua totalidade mente e corpo, enfatizando por isso o tratamento tanto 

do corpo como da mente (Mahnke, 1996, p. 47 - 48). 

A cor, a luz, os padrões, as mobílias e os acessórios no espaço arquitectónico 

comunicam uma impressão total ao utilizador, impressão, esta, que provoca reacções 

que vão proporcionam certamente algum tipo de reacções emocionais (Mahnke, 1996, p. 

51). 

Os arquitectos e os designers de interiores, assim, serão pelo menos responsáveis pelos 

sinais de estímulos externos, querendo isto dizer que ao criarem ambientes vão sem 

dúvida promover sensações, que podem provocar algo mais do que é desejável a quando 

do projecto. Temos de ter assim a noção de que podemos construir ambientes 

potenciadores de emoções e reacções, indo este ambientes de ambientes convidativos, 

pessoais e acolhedores até ambientes desconfortáveis, onde o conflito de sensações é 

uma constante.  

A nossa responsabilidade profissional é de criar ambientes que não coloquem pressões 

fisiológicas ou psicológicas sobre o ser humano. Decisões sobre o design do visual e do 

ambiente deverão ser fundamentadas num entendimento de aspectos da psicologia da 

arquitectura, especialmente a psicologia da cor, assim como de todos os pontos referidos 

na pirâmide da experiência da cor de Mahnke. 
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4. A COR NA ARQUITECTURA 

De acordo com Muga (2006, p.13), a psicologia tem vindo a redefinir o modo como 

interpretamos o comportamento humano e como este é influenciado, ou seja, a 

psicologia, na sua curta história, tem constatado que o comportamento humano não 

deriva apenas de factores intrapsíquicos e biológicos. Assim, partindo do princípio de que 

o comportamento do homem não é somente centrado no seu interior, podemos concluir 

que vários são os factores que influenciam o comportamento do ser humano. 

Deste modo, a maneira como o homem reage e se comporta, é influenciada por factores 

exteriores, ambientais físicos, natural ou construído, acabando por actuar sobre o 

comportamento humano (Muga, 2006, p.14), provando-se que o comportamento humano 

também se define como resposta aos estímulos externos. 

Sendo o espaço que nos envolve, condicionante das relações entre as pessoas e das 

relações entre as pessoas e os seus ambientes, o homem vai então organizar e produzir 

o seu meio de acordo com vários factores (educação, normas socias e económicas) 

contendo esses mesmos factores no seu espaço. E de acordo com Barracho e Dias 

(2010, p.198 e 199) o meio vai exercer influência sobre o comportamento humano 

exactamente devido à existencia dos valores contindos nesses mesmos espaços e 

actuando como elementos reguladores dos seus comportamentos e dos seus actos. 

O comportamento do ser humano é, assim, uma resposta aos estímulos externos. Ao 

longo da vida aprendemos a reagir de determinadas maneiras a nomeados estímulos, em 

grande parte estas reacções são estimuladas através de condicionamentos, associações 

entre estímulos e comportamentos. Contudo o comportamento vai estimular uma 

resposta no meio, isto é, de acordo com a resposta ser aceite ou punida, a viabilidade de 

o comportamento suceder repetidamente pode aumentar ou diminuir. 

Logo, e de acordo com MUGA (2006, p.15), “as variáveis que explicam o comportamento 

situam-se no meio ambiente, sendo a sua influência mediada pela história de 

associações e de reforços/punições particulares de cada indivíduo.” 

Nesta perspectiva, e conforme declarou FISCHER (apud Barracho e Dias, 2010, p.171), 

“[…] um espaço conta sempre uma história: individual e social, diz ao grupo e do grupo 

qual é a sua forma de viver, de habitar, de trabalhar e de viver socialmente num lugar 

[…]”, para Fischer, a mensagem estética contida num ambiente arquitectónico é 

basicamente ambivalente, acabando por influenciar a reacção e interacção do ser 

humano e por ser influenciada pelo ser humano. 



A Cor como caracterizadora do espaço: A importância da cor nos jardins-de-infância 

 

Inês Filipa Florêncio Teixeira                                                                                                                                             128 
 

E, partindo do princípio de que as interacções sociais são mediadas pelo ambiente no 

qual se inscrevem e se exprimem, o espaço é organizado como uma comunicação de 

mensagens sobre os seus utentes e sobre as suas funcionalidades, não se 

circunscrevendo às suas características materiais, estas ideologias foram abordadas pela 

Psicologia, desenvolvendo a chamada Psicologia Ambiental (Barracho e Dias, 2010, 

p.171). 

 A psicologia ambiental baseia-se no estudo do comportamento humano em relação com 

o ambiente construído. Sendo o homem um ser social, a relação deste com o ambiente 

deve ser vista do ponto de vista de todos os níveis de organização social (Proshansky e 

col apud Muga, 2006, p.17).  

A psicologia ambiental, e partindo do principio da inter-relação entre o ambiente físico e o 

comportamento e experiência humana, seguindo uma ideologia de globalização das 

partes do ambiente e do comportamento, salienta o papel activo, múltiplo e criativo que o 

homem lida com os diferentes ambientes (Holahan apud Muga, 2006, p.17). 

As questões práticas de profissionais ligados à criação de espaços (arquitectos, 

designers de interiores e urbanistas), ligadas à projectação de espaços adequados a 

diferentes actividades, permitiram e promoveram o interesse em desenvolver a psicologia 

ambiental. 

As preocupações ligadas à sustentabilidades, que vêm a ser sentidas nas últimas 

décadas, e relacionadas com a ecologia e a qualidade ambiental, têm promovido a 

interligação entre várias disciplinas, como psicologia, sociologia, antropologia, geografia, 

urbanismo, medicina e arquitectura. Esta interligação surge na pesquisa de soluções a 

questões pertencentes aos mais diversos ambientes, ajudando com a sua resolução à 

melhoria da qualidade de vida. 

Por vezes a elaboração de ambientes é entendida como somente própria da arquitectura, 

sendo o edifício, equivocamente, visto como algo que deve ser observado no vazio, sem 

estudar a alteração que este pode provocar no ambiente envolvente. No entanto, nas 

últimas décadas, os arquitectos têm vindo a entender as vantagens de abordagens 

ligadas à psicologia, promovendo vantagens à criação de espaços: 

À semelhança da aproximação da psicologia à arquitectura, a psicologia ecológica elege, 

então, como objectivo de estudo, as relações interdependetes entre as acções da pessoa, 

dirigidas para um objectivo, e os cenários de comportamento em que tais acções 

acontecem, procurando acabar com a alienação estrutural de uma psicologia, em que não 
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havia pessoas com programas de vida e acções intencionais, vivendo e agindo sem 

cenários sócio-ambientais concretos e temporais, também a teoria mais recente da 

arquitectura deu passos importantes em direcção à psicologia e, portanto, à análise do 

edifício do ponto de vista do habitante, individual e socialmente considerado. De acordo 

com Tomás Llorens (1973) foi a partir dos anos 60 que os arquitectos começaram a 

acolher de forma mais calorosa a psicologia, e as motivações subjacentes a este interesse 

agrupam-se em três linhas fundamentais. (Muga, 2006, p.18 e 19) 

A orientação para as ciências humanas, nos anos 60, deu-se assim em três sentidos. A 

primeira linha, foi a criação de uma proxémia da antropologia cultural, da etologia e da 

sociologia de inspiração ecológica, propôs-se o estudo dos princípios do comportamento 

espacial humano. Neste sentido, os teóricos da arquitectura interrogaram antropólogos e 

psicólogos acerca do modo como as suas áreas poderiam abordar a percepção, a 

experiência e o julgamento do ambiente construído de modo a permitir um maior 

conhecimento destas questões a serem integradas na arquitectura (Muga , 2006, p.19). 

A segunda linha foi motivada pela crise do funcionalismo, motivando o interesse pela 

psicologia. Com uma nova abordagem da psicologia pela arquitectura, surgiu a 

preocupação em conhecer o usuário do espaço, entendendo-se que o usuário não podia 

ser entendido como imagem preconcebida pelo projectista no momento da idealização 

das funções ou nas requisições de uso do espaço projectado.  

Assim, na década de 60, tornou-se evidente que uma condição exigida para denominar de 

científico o desenho, era introduzir, como conteúdo dos objectivos, os resultados de uma 

observação do comportamento dos utentes, relativamente ao objecto a desenhar; por 

exemplo: se o objectivo do arquitecto era desenhar um edifício escolar, a primeira coisa a 

fazer era observar como as crianças reais experienciam as escolas reais. Esta é a ideia 

básica que presidiu à difusão da chamada building appraisal 109nos meios arquitectónicos 

ingleses, e onde os psicólogos, enquanto especialistas das ciências humanas, foram 

chamados a colaborar. (Muga, 2006, p.20) 

Também a crise do organicismo, corrente da arquitectura que defendia a criação de uma 

casa para cada homem e para cada local, defendendo o homem como ser individual, 

sentiu-se devido à omissão do homem enquanto ser social por esta corrente. Defendia-se 

que a arquitectura deveria ver o homem enquanto ser tanto individual como social (Muga, 

2006, p.20 e 21). 

                                                            
109 Apreciação do edifício (Tradução nossa) 
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A partir dos anos 60, desenvolveu-se, também, a terceira linha, o Estruturalismo 

Semiológico110. Neste sentido, a arquitectura, solicita à psicologia o entendimento do 

modo como o homem dá significado à arquitectura a partir dos símbolos (Muga, 2006, 

p.21). 

Entende-se assim que, “um edifício é um sistema de signos que mostra e ressalta as 

funções simbólicas de determinada(s) actividade(s)” (Barracho e Dias, 2010, p.169). No 

entanto, um edifício pode conter na sua arquitectura uma simbologia contraditória, não 

transmitindo a sua função principal, estabelecendo-se somente como um instrumento de 

comunicação. 

NORBERG-SCHULZ111 (apud Muga, 2006, p.21) entendia a arquitectura, partindo da 

psicologia e da semiologia, como: “[…] uma parte do ambiente, e cuja missão é ordenar e 

melhorar as nossas relações com o ambiente. A totalidade arquitectónica estrutura-se em 

torno das relações entre três dimensões básicas: a técnica, a forma e o uso.” 

Para um melhor entendimento desta teoria passamos a explicá-la de maneira mais 

pormenorizada: 

- Neste sentido a técnica é entendida, não tanto como elemento material, mas mais como 

sistema teórico, diferenciando-se, por exemplo, o sistema massivo (composto por 

elementos que servem tanto de suporte como de fechamento) do sistema de esqueleto 

(onde se pode distinguir os elementos de suporte dos de fechamento), deste modo a 

técnica relaciona-se com questões simultaneamente estruturais como estéticas (Muga, 

2006, p.21). 

- A forma reúne três elementos essenciais: a massa, o espaço e a superfície. A massa 

enquanto corpo tridimensional caracterizado pela forma topológico-geométrica. O espaço 

enquanto cruzamento do volume (definido por superfícies limites da massa) e as áreas 

por si abrangidas. Sendo a superfície o limite da massa com o espaço, podendo-se 

caracterizar como superfície limite. Constituindo-se normalmente de elementos 

adjacentes, tais como portas, janelas, colunas ou mesmo qualquer tipo de reentrâncias 

(Muga, 2006, p.22). 

- O uso relaciona-se com o ambiente, que nos influencia, e que se pode subdividir em 

quatro dimensões: o controlo físico, as funções, o meio social e o meio simbólico. O 

controlo físico reporta-se à característica da arquitetura enquanto abrigo, ou seja, 
                                                            
110 Ciência que estuda os sistemas de signos (Linguagem, códios, sinais, etc.). 
111 Christian Norberg-Schulz (1926 - 2000) arquitecto, historiador e teórico norueguês. As suas teorias 
caracterizam-se por preocupações ligadas à psicologia e à análise da questão fenomenológica do lugar. 
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protecção em relação às condições meteorológicas, aos animais selvagens e a qualquer 

ameaça ao utilizador desse “abrigo”. A dimensão funcional relaciona-se com a função (tal 

como o nome indica) que o edifício tem nas acções humanas. As utilidades dos edifícios 

são determinadas em função da sociedade onde se elaboram e aos seus significados 

sociais, tornando os edifícios parte dessa mesma sociedade. Sendo assim, e podendo 

uma construção estar relacionada com objectos culturais, tais como igrejas, e deste modo 

atribuindo-se uma simbologia cultural a um edifício, que juntamente com o aspecto social, 

determina o meio simbólico (Muga, 2006, p.22). 

A arquitectura não pode, assim, ser separada da sociedade, das relações humanas e da 

cultura da comunidade onde se insere. Existindo uma evidente interligação entre a 

arquitectura e o ser humano. A famosa frase de WINSTON CHURCHILL (apud Muga, 

2006, p.23) “primeiro formamos os nossos edifícios, depois eles formam-nos a nós”, 

permite de uma maneira muito resumida explicar esta teoria onde se entende que a 

arquitetura não deve ser entendida como um mero pano de fundo para as actividades e 

vivências humanas, já que esta influência, tal como anteriormente referido, o 

comportamento humano. 

Há que referir que esta ligação entre a arquitectura e o ser humano não assume apenas 

uma direcção, também o comportamento humano vai influenciar a arquitectura, aliás esta 

influência acaba por ser mais preceptivel, já que se pode observar a olho nu, o modo 

como o ser humano se apropria de um espaço acaba por modificá-lo, num processo de 

recriação física, tornando-se esta relação uma verdadeira interacção onde, tal como 

refere Muga (2006, p.24), o homem e o ambiente construído se formam, mutuamente e 

constantemente, tornando o homem um ser bio-psico-sócio-ambiental e o ambiente 

construído uma totalidade físico-sócio-cultural, sendo o homem e a arquitectura partes de 

um todo dinâmico e indivisível. 

 A percepção do ambiente físico cria os alicerces para o entendimento do mundo que nos 

rodeia e todas as actividades humanas nesse mesmo ambiente: a percepção ambiental 

permite-nos gerir a comunicação e a interacção social com outras pessoas (Muga, 2006, 

p. 30). 

Deste ponto de vista, e sendo o ambiente tudo que é percebido por um dado individuo, 

modificando o comportamento do homem, o ambiente deve ser encarado como parte 

integrante da vida do ser humano, onde o espaço construído (uma escola, um escritório, 

um hospital, uma habitação) deve ser entendido como uma força importante, quer sobre 
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das nossas actividades, quer sobre das relações dos indivíduos com os seus 

semelhantes (Barracho e Dias, 2010, p. 20). 

4.1. A COR E A ARQUITECTURA 

Tal como foi referido anteriormente o espaço, enquanto arquitectura, não é um simples 

pano de fundo para as actividades e os comportamentos humanos, deste modo devemos 

construir ambientes adequados às actividades sociais para os estão destinados e para as 

interacções subsequentes, espaços organizados e organizadores de actividades, 

permitindo uma apropriação e ligação positiva, mas suficiente flexível para a autonomia e 

liberdade de cada individuo enquanto ser único. O edifício constitui assim, o ambiente 

onde a relação com o utilizadores e a sua função se pressupõe harmoniosa. Para tal: 

“(…) as suas formas, as suas cores, os seus materiais, devem criar uma linguagem 

compreensível e permitir uma utilização dinâmica, suficientemente polivalente para poder 

adaptar-se a diferentes indivíduos, em constante devir histórico.” (Muga, 2006, p. 252) 

Deste modo, a cor, fazendo parte do nosso ambiente visual e construído, transforma 

espaços e a percepção que temos deles, fazendo sendo um dos componentes da 

imagem e da identidade de um espaço (Pinheiro, 2005, p.1). 

Já foi referido que a cor deve a sua existência à luz, já que esta, por si só, já é luz, e 

sendo a luz inseparável da visão, devemos ter consciência que a luz se transforma e em 

contrapartida também a cor se vai alterar, modificando-se consequentemente a sua 

interpretação, no entanto estas modificações podem ser sentidas sem se perder o sentido 

que se desejava quando se aplica uma cor a um objecto ou edifício. 

E partindo de que, quando falamos de cor, não estamos a falar somente de cores 

primárias, incluindo cores neutras, o branco, o preto, o cinzento e todas as misturas de 

misturas de outras cores, então podemos afirmar que todos os edifícios têm cor 

(Rasmussen, 1964, p.115). 

A cor impressiona, expressa e constrói. É vista, logo, impressiona a retina, é sentida 

como emoção, logo, expressa e tem significado próprio, tendo valor de simbólico e assim 

capacidade para construir uma linguagem, transmissora de mensagens, comunicando 

uma ideia (Farinha, 1990, p.27). 

O universo da cor é assim, formado com base em cores fundamentais e as suas 

combinações, comunicadoras de mensagens, os sistemas de ordenação cromática 

giram, assim, à volta da organização topográfica da cor e procuram responder às bases 
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da harmonia das cores e ao reconhecimento do seu valor simbólico. Podemos afirmar 

que os sistemas de ordenação cromática, e de acordo com Loução (2007, p.13), 

dispõem-se a cumprir dois objectivos: 

• Identificar objectivamente qualquer cor e a harmonia entre estas, agrupando-as de 

acordo com as suas semelhanças em termos de valores, tais como a saturação ou a 

matiz, tendo este processo, no passado, permitido o surgimento da lei da harmonia. 

• Outro dos objectivos aborda a dimensão fenomenológica, assinalando a cor como 

fenómeno sensível, dando sentido a cada cor relativamente ao um dos seus 

significados, identificando-lhe um significado ou símbolo de acordo com a sua 

natureza, este processo baseia-se num procedimento metodológico de 

reconhecimento do carácter implícito às diversas combinações cromáticas. 

O carácter provém de uma mensagem emanada pela cor em si, independentemente das 

razões de circunstância que lhe são exteriores. A cor no espaço revela a presença de 

pigmentos, materiais que reflectem, refractam ou absorvem selectivamente os 

comprimentos de onda; é, porém, um fabrico da mente. A cor é o espirito das coisas, das 

formas e dos actos, a cor é “parecer”. (CAMPOS LOUÇÃO, 2007, p. 13) 

Os materiais e as cores são assim, elementos indispensáveis à percepção e vivência do 

espaço, servindo uma função específica, estes, devem ser utilizados de modo a colmatar 

necessidades ergonómicas, ópticas, estéticas e funcionais. 

Os materiais e a cor que os compõem ou com que são revestidos tornam-se elementos 

da mesma percepção, permitindo influenciar, aumentar ou diminuir sensações ou 

espaços. Sendo necessário entender que os elementos de um espaço são 

percepcionados conjuntamente e devem ser entendidos como as partes de um todo, 

criando efeitos e espaços específicos (Meerwein, Rodeck e Mahnke, 2007, p. 7). Sendo 

assim, não experimentamos a cor independentemente, mas como uma das várias 

especificidades de um determinado espaço. 

De acordo com esta teoria, a cor quando utilizada na arquitectura pode ser empregue de 

diversos modos, permitindo amplificar o carácter de um edifício, marcando a sua forma e 

materiais e/ou esclarecer as suas divisões. De seguida apresentamos a várias 

possibilidades de utilizações da cor na arquitectura de acordo com RASMUSSEN (1964, 

p.115): 

1. Estabelecer o tom emocional ou ambiental de um espaço; 

2. Focar ou desviar a atenção; 
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3. Moldar o espaço para dar a sensação de ser maior ou menor do que é na realidade; 

4. Separar ou definir espaços; 

5. Unificar ou juntar os espaços. 

 

A cor pode então, ser utilizada com vários propósitos, indo deste a utilização da cor 

enquanto sinalética, utilizando-a para organizar e indicar percursos, indicando o local de 

áreas específicas, assinalando essas mesmas áreas e assinalando perigos (por exemplo 

o caso das barras fluorescentes existentes nas escadas), passando por destacar um 

edifício, atenuar os efeitos negativos de um edifício ou mesmo incluí-lo numa 

continuidade. A cor na arquitectura pode ainda facilitar a leitura de um edifício a partir de 

outros locais, acentuar formas e elementos arquitectónicos, como, por exemplo, quando 

se utiliza num edifício uma cor contrastante com as cores da sua envolvência ou mesmo 

quando se introduz uma cor contrastante num determinado elemento de uma construção. 

As cores podem ainda ser utilizadas para “enganar” a prespectiva de um edifício, as 

cores claras quando são aplicadas numa construção podem fazer com que esta pareça 

mais leve do que o que realmente é, já as cores escuras podem fazer o contrário, 

fazendo parecer mais pesado do que realmente é. As cores de onda curta fazem com 

que, por exemplo as paredes, pareçam mais planas, já as cores de onda longas 

permitem dar a sensação de relevo. 

As cores podem também regular volumes, as cores claras e suaves fazem com que 

tenhamos a sensação que uma divisão é mais ampla do que realmente é. Já as cores 

saturadas e escuras fazem com que pareça menor. As cores controlam também as 

sensações de temperatura, podendo controlar-se as divisões potencialmente mais frias 

com a colocação de tons quentes, tal como falado anteriormente, e vice-versa. 

As cores podem enfatizar elementos, enfatizar a sensação de gravidade e o contrário 

também acontece. As cores permitem ainda, caracterizar divisões ou áreas, dando-lhe 

“alma”. 

Os diversos modos como a cor é percecionada pelo homem permitem que a utilizemos 

na arquitectura partindo de vários princípios e assim, moldarmos o espaço ou transmitir 

mensagens e/ou sensações. 

Quando um espaço é projectado, o arquitecto tem em mente salientar e/ou dissimular 

determinadas características do ambiente, para tal a utilização da cor pode ser um factor 

chave nestes objectivos. 
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A cor pode evidenciar volumes, criar ritmos, e profundidade, pode integrar com o meio 

envolvente, provocar sensações visuais e fisiológicas e pode ser utilizada para simbolizar 

algo. 

Uma característica que a cor pode potenciar num espaço é a proximidade/afastamento, 

as cores claras parecem afastar e as cores escuras parecem aproximar, isto deve-se á 

saturação e distância entre os comprimentos de onda de cada cor. Assim, podemos 

utilizar as cores de modo a tornar espaços mais amplos, pequenos, vazios, cheios, com 

pé-direito mais alto ou mais baixo, mais frios ou mais quentes. Tudo depende da 

utilização das cores, assim como da zona da sua aplicação e da quantidade de uma 

determinada cor, ao ser utilizada. Por exemplo, se quisermos que o pé-direito de uma 

casa pareça mais baixo devemos utilizar cores escuras e quentes, se quisermos que uma 

parede pareçam mais próxima devemos utilizar cores mais quentes que as restantes 

cores utilizadas no resto do espaço, se quisermos criar ritmo devemos utilizar pelo menos 

duas cores diferentes, de preferência contrastantes e daí por diante. 

A cor pode então, salientar a ordem racional pela qual o arquitecto se seguiu, podemos 

até afirmar que as cores podem ser factores chave para a identidade de um ambiente ou 

lugar. 

Quando avaliamos ou elaboramos um edifício enquanto arquitectura devemos ter a 

noção de que este pode ser interpretado e sentido de diferentes modos, tornando esta 

tarefa algo complicada, pois diferentes pessoas e alterações no tempo tornam o seu 

estudo complexo, pois este é uma obra disponível a transformações ao longo do tempo, o 

que lhe confere significados variados e consequentemente obtém-se interpretações 

diferentes (Vieira de Almeida apud Muga, 2006, p.177). 

Apesar destas diferentes possibilidades de interpretações devemos estudar o modo como 

a cor pode ser utilizada, podendo atribuir-se à arquitectura através da utilização da cor 

determinadas características mais ou menos constantes dentro de várias interpretações. 

 

Ao longo da história, a cor, ao ser utilizada na arquitectura, foi usada para atingir diversos 

propósitos e de modos variados. 

A cor pode então, ser utlizada enquanto elemento expressivo, tando como sinalético, 

semiológico ou poético, tornando-se para além de elemento moldável de uma imagem, 

elemento transmissor de estímulos e mensagens específicas, isto muitas vezes é 

elaborado a partir dos seus efeitos psicológicos conhecidos. MUGA (2006, p.46) elaborou 

um quadro que sintetiza, a partir de vários autores, os efeitos psicológicos bem como as 

associações simbólicas das cores principais. 
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Tabela 1 - Efeitos psicofisiológicos e simbologia das cores. (Muga, 2006, p. 46) 

 Efeitos                 
Psico-Fisiologicos 

Associação material Associação afectiva

Vermelho Doce, quente e próximo. 

Acelera a respiração. 

Estimula a actividade 

Psíquica e sexual 

Guerra, força, virilidade, 

poder, perigo, fogo, 

sangue, carne, mulher, 

lábios, erotismo. 

Dinamismo, violência, 

agressividade, coragem, glória, 

amor, paixão, vida, luxúria, 

alegria. 

Laranja Doce, apimentado, muito 

quente e muito próximo. 

Estimulante 

Laranja, pôr-do-sol, luz, 

chama, calor, poder, força, 

festa, perigo, segurança, 

fertilidade, sexualidade. 

Luminosidade, alegria, euforia, 

amor, prazer, frivolidade. 

Amarelo Doce, muito quente e 

Próximo. Estimulante. 

Luz, chama, Verão, calor, 

palha, limão, terra argilosa, 

adolescência. 

Iluminação, conhecimento, 

imaginação, orgulho, gozo, 

prazer, alegria, amor, ciúme, 

egoísmo, inconstância, 

frivolidade. 

Verde Levemente aromático, frio 

e distante. Calmante e 

regulador. 

Humildade, frescura, 

bosque, mar, planície, 

Primavera, juventude, 

saúde, fertilidade. 

Bem-estar, paz, reserva, 

tranquilidade, equilíbrio 

emocional, sobrenatural, 

esperança, amor, inveja. 

Azul Frio e distante. Calmante 

e aumenta a 

concentração. 

Céu, mar, frio, montanhas 

longínquas, espaço, 

infinito, viagem. 

Verdade, intelectualidade, paz, 

harmonia, silêncio, reserva, 

transcendência, crença, 

confiança, fidelidade, amizade, 

amor. 

Violeta Amargo, perfumado, Frio 

e muito próximo. 

Calmante. 

Igreja, aristocracia, poder, 

noite, morte, mistério, 

sonho, mar profundo. 

Espiritualidade, misticismo, calma, 

autocontrolo, intimidade, fantasia, 

dignidade, justiça, tristeza, 

engano, agressividade, violência. 

Branco  Neve, luz, claridade, dia, 

nascimento, baptismo, 

sorte, limpeza, alma, 

infância, castidade, 

casamento, cisne. 

Pureza, transparência, paz, 

inocência, simplicidade, 

optimismo, divindade, 

pensamento, dignidade. 

Preto  Obscuridade, noite, 

mistério, desconhecido, 

poder, sujidade, morte, 

demónio. 

Tristeza, pessimismo, dor, 

angústia, desespero, seriedade, 

nobreza, elegância, distinção, 

fascínio. 
Fonte: Muga (2006, p. 46) 

 

A cor tem uma dimensão semiológica, apesar de ser uma dimensão vaga e ambígua, 

devido à variedade de associações simbólicas das diversas cores, tal como pelo facto de 
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diferentes pessoas poderem atribuir significados a uma mesma cor, seja por motivos 

culturais seja por motivos pessoais (Muga, 2006, p.199). 

A cor é muitas vezes utilizada na arquitectura a partir desta dimensão. Enquanto 

arquitectos devemos assim, ter em conta esta variedade de abordagens semiológicas, 

aplicando a cor de forma a satisfazer o maior número de pessoas possível. Também 

importante é a dimensão estética do cidadão comum, pois os efeitos das cores afectam 

todos os homens, podem influenciá-los positiva ou negativamente, proporcionado bem-

estar ou mal-estar de um modo geral (Muga, 2006, p.200). 

Encontrar equilíbrio torna-se um objectivo, o balanço correcto entre a unidade e a 

complexidade, entre as cores neutras e as cores “não-neutras”, torna-se moldador de 

ambientes que integram os seus utilizadores de forma geralmente desejada. 

Segundo Crewdson (apud Pinheiro, 2005, p.1) a diversidade é essencial para atrair e 

estimular o interesse, assim como a unidade é fundamental para formar uma sensação 

auspiciosa e satisfazer a disposição e os desejos. “Demasiada variedade cria confusão e 

é desagradável. Demasiada unidade cria monotonia. Para se conseguir um bom projecto 

de cor, é necessário saber posicionar-se entre estes dois extremos.” (MAHNKE apud 

Pinheiro, 2005, p. 1). 

PINHEIRO (2005, p.1) afirma que a cor “...deve ser aplicada observando determinados 

princípios, com um balanço entre cores fortes e mais suaves, com equilíbrio nas 

proporções das áreas, estudando os contrastes, as diferentes luminosidades…”. 

Relembra ainda que os efeitos da cor também são moldados de acordo com a dimensão 

das áreas onde esta é aplicada, sendo que uma pequena área pintada não tem o mesmo 

impacto que essa mesma cor aplicada num fachada ou em qualquer outra grande área. 

Podemos ainda falar sobre o facto de o tempo de permanência nos diferentes espaços 

ser diferente, e consequentemente os efeitos de exposição das cores aí aplicadas se 

tornarem menores ou maiores. Esta diferença deve ser compreendida e assim 

considerada quando do planeamento cromático de uma obra arquitectónica. A relação 

entre a luz natural ou artificial e as cores também se modifica e consequentemente os 

seus efeitos alteram-se pois as próprias cores sofrem transformações. Por exemplo, num 

ambiente tropical a luz natural tende a desgastar visualmente as cores, dai a utilização de 

cores mais intensa nessas zonas, no entanto exactamente devido a essa mesma 

intensidade da luz natural o efeito das cores é sentido de modo menos opressor que se 

essa mesma cor fosse colocada num ambiente “não-tropical”. 
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JOSEF ALBERS (apud Rasmussen, 1964, p.115) relativamente a este assunto afirmou: 

“Colors present themselves in continuous flux, constantly relates to changing neighbors 

and changing conditions.”112 

4.1.1. A ARQUITECTURA, O JARDIM-DE-INFÂNCIA E A COR 

De acordo com a Arquitecta Teresa Valsassina Heitor, Docente do Instituto Superior 

Técnico e coordenadora da Empresa Parque Escolar (apud, Baptista e Melâneo, 2011, 

p.35): 

O edifício escolar enquanto tipologia arquitectónica comporta uma identidade própria que 

o diferencia dos demais edifícios públicos e civis, ao mesmo tempo que reconhece como 

um espaço singular – o lugar destinado à educação e à formação. É o edifício escolar que 

estabelece os limites e as condições em que esse serviço é prestado, que o identifica e 

lhe dá significado, operando como um discurso que lhe instituiu um sistemas de valores e 

práticas de utilização, reflexo das formas de conhecer a educação e as suas relações com 

a sociedade. É essa mesma condição instrumental, que faz com que o espaço escolar 

seja parte integrante do processo educativo e a arquitectura escolar se constitua como 

uma forma silenciosa de ensino. Neste sentido interessa sobretudo estudar as formas de 

praticabilidade do espaço escolar. Para além da sua eficácia em termos de resposta a 

requisitos de segurança, habitabilidade, conforto, economia e durabilidade, importa 

explorar as condições de suporte ao projecto educativo que lhe está implícito. 

Conhecendo os processos que regem o funcionamento das escolas, i.e. a forma como a 

instituição escolar se constitui e faz representar no espaço, as exigências espaciais das 

várias actividades lectivas e não-lectivas que comporta e o modo como o espaço favorece 

ou condiciona a sua realização então será possível obter respostas a problemas 

específicos do uso do espaço escolar e projectar espaços adaptados aos contextos 

educativos que acomodam. […] 

É necessário salientar que, tal como é referido pela Arquitecta Teresa Valsassina Heitor 

(apud Baptista e Melâneo, 2011, p.35) “será possível obter respostas a problemas 

específicos do uso do espaço escolar…”, isto quer dizer, tal como é do conhecimento de 

todos os arquitectos, que um projecto não tem respostas estanques ou inflexíveis, ou 

seja, a resposta dada pode ter várias formas, várias influências, vários contextos, vários 

tempos. Quando projectamos temos obviamente a noção que a nossa resposta pode 

seguir vários caminhos, tendo o arquitecto de escolher um dos caminhos e ao segui-lo irá 

criar um projecto. 

                                                            
112 As cores apresentam-se num fluxo contínuo, relacionando-se constantemente com os seus vizinhos e as 
suas condições de mudança (tradução nossa) 
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Tal como foi referido por Birren (1988, p.31), quando um arquitecto projecta uma escola 

segue uma ideia, um conceito, uma direcção. Se esse memso arquitecto for chamado a 

idealizar outra escola irá seguir uma “segunda” ideia e se lhe for pedido para projectar 

uma terceira escola este irá obtar por uma “terceira” ideia. Mesmo tendo passado tempo 

entre a primeira e a terceira escola esta não será uma escola superior em termos 

arquitectónicos relativamente à primeira e à segunda escola, excepto se for corrigido um 

erro realizado nas duas primeiras escolas e se esse erro tiver sido corrigido na terceira 

escola. Com isto podemos referir que na arquitectura existe uma constante procura pelo 

único e pelo extraordinário. A arquitectura e o design de interiores são muitas vezes 

dominados pelo “gosto” e por impulsos que acabam por se tornar predominantes em 

relação à razão, no entanto isto acaba por se dever ao facto de não existir receitas fixas 

para determinados projectos, e tal não é aconselhado, pois o que pode resultar num 

espaço pode não resultar noutro (Birren, 1988, p.32). No entanto é pouco aconselhável 

“adivinhar” quais são as necessidades dos utentes das escolas, “adivinhar” o que é 

melhor para estas pessoas torna-se inresponsável. Torna-se urgente que um arquitecto 

estude as necessidades dos utentes de uma escola a projectar, sem no entanto não 

esquecer que cada escola deve ser uma escola. É fundamental analisar a escola como 

um lugar onde se formava o homem e a sociedade do futuro, o arquitecto pode então 

associar conclusões realizadas pela sociologia, a psiquiatria e a psicologia, permitindo 

entender de modo mais exacto os requisitos necessários à criação destes espaços. O 

controlo dos espaços, das temperaturas, do som, permite criar uma arquitectura eficiente, 

assim o encontro entre a mente, o conhecimento e a experiência pode criar espaços mais 

adequados para os utentes das escolas, dentro destas ideias podemos colocar também a 

utilização da cor. Sendo necessário ter em consideração que um edifício escolar vai 

ocupar um espaço específico, com características específicas. Tornando os projectos 

apresentados por vários arquitectos, projectos com noções subjectivas, e influenciando 

subjectivamente a vivência individual ou grupal de que virá a utilizar aquele 

espaço/ambiente. 

Em termos históricos, a escola foi indiscutivelmente uma das instituições basilares da 

modernidade. Juntamente com a biblioteca e o museu, a escola apresenta-se como uma 

das instituições fundamentais que caracterizavam a dimensão pública das sociedades 

demográficas modernas (Baptista, 2011, p.6). 

Enquanto se projecta um espaço escolar, deve-se também ter em conta, tal como refere 

Teresa Valsassina Heitor (apud, Baptista e Melâneo, 2011, p.34 e 35), que cada vez mais 

as escolas e os métodos de aprendizagem têm vindo a adoptar formas não-
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convencionais, sendo que os espaços se tornam cada vez mais multi-disciplinares, a 

arquitectura deve assim ser capaz de responder de modo a criar novos espaços, 

qualificados e adaptáveis as novas e diferentes situações, proporcionando aos utentes 

destes espaços várias apropriações e explorações desse mesmo espaço. 

HERTZBERGER (apud Baptista, 2011, p.6) definiu o espaço escolar, mostrando uma 

analogia entre a escola e a cidade: 

Não é apenas a escola que se torna como uma cidade; com a expansão da educação 

para além do curriculum escolar torna-se importante que todo o nosso ambiente seja 

educacional. Tal como a educação contínua (éducation permanente) já não está confinada 

ao horário escolar e a aprendizagem deixa o território da escola e abraça a envolvente 

como um todo, podemos falar de “educação sem fronteiras. 

Motivados pelos novos campos de investigação na área do ensino realizados na última 

década, e que desenvolveram abordagens experimentais e participativas nos espaços 

escolares, tem-se vindo a procurar entender a lógica das relações sensoriais dos 

utilizadores destes espaços, procurando criar uma maior interactividade entre os 

arquitectos e os futuros utilizadores e apropriadores destes espaços, tendo-se vindo a 

salientar cada vez mais no carácter da experiência perceptiva e sensorial do espaço em 

geral (Baptista, 2011, p. 6 e 7). 

Uma das primeiras questões que devemos ponderar é “O que é que as crianças 

precisam?”, esta questão é em grande parte inserida numa das principais questões 

relativas ao projecto de arquitectura, “O que é que o utilizador precisa?”, no entanto os 

utilizadores dos espaços escolares não são somente as crianças, incluindo-se neste 

grupo os professores, auxiliares e todas as pessoas que trabalham ou participam nestes 

espaços. No entanto, os espaços escolares podem ser vistos com espaços destinados às 

crianças, logo a questão “O que é que as crianças precisam?” torna-se essencial para a 

criação destes espaços. 

De acordo com F. Mahnke e R. Mahnke (1993, p.82) as crianças precisam de segurança, 

compreensão e carinho. Estes autores afirmam que a escola ideal deve transmitir o 

sentimento de preocupação com os alunos enquanto seres individuais, deve criar 

ambientes socialmente positivos, tornam-se um espaço positivo no geral. 

Para a criação de um ambiente positivo dentro da escola devemos de ter em conta que 

as crianças têm uma grande ligação à cor e respondem espontaneamente a esta, 

podendo-se utilizar como potenciadora de ambientes positivos para a aprendizagem. 
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Acredita-se que as crianças necessitam de mudanças, matizes, intensidades de cores e 

diferentes luminosidades relativamente às cores. F. Mahnke e R. Mahnke (1993, p.83) 

defendem a ideia de que em circunstância nenhuma se deve acreditar que, apenas ao 

pintar desenhos e bonecos nas paredes de uma escola se está a satisfazer as 

necessidades das crianças relativamente a esta área ou que se está a reduzir a 

monotonia da experiência de uma divisão. 

As cores são mais valorizadas pelas crianças do que os desenhos propriamente ditos, 

são as cores que as atraem. Sendo comum o uso de desenhos coloridos nos jardins-de-

infância, tal não é necessário, sendo, por exemplo, uma parede pintada de uma só cor 

mais eficaz para um equilíbrio da criança que uma parede pintada com muitos desenhos 

e cores. 

À medida que as crianças crescem, se tornam menos impulsivas e mais disciplinadas, as 

crianças podem perder alguma da sua atração intrínseca pela cor, contudo as crianças 

mais novas são susceptíveis de apreciar cores quentes e luminosas, como o vermelho, o 

laranja, o cor-de-rosa ou o amarelo (Birren, 1978, p. 118). As crianças com idades para 

frequentarem os Jardins-de-infância e o 1º Ciclo são, de acordo com a psicologia, 

normalmente mais extrovertidas, esquemas de cores mais quentes e luminosos são 

normalmente mais apreciados por estas crianças. Isto acontece, em grande parte, devido 

à tendência destas cores reduzirem a tensão, o nervosismo e a ansiedade destas 

mesmas crianças, sendo assim e de acordo com F. Mahnke e R. Mahnke (1993, p.83) 

cores como o salmão, o amarelo suave e quente, o amarelo-torrado, o coral e o pêssego 

são adequadas a locais onde as crianças passam muito tempo, devendo-se introduzir, no 

entanto, cores de temperaturas opostas para assim acentuar as primeiras. Contudo, a 

utilização de muitas cores de modo excessivo acaba por não ser a melhor solução, a 

utilização da cor simplesmente para ter cor torna os ambientes insuficientes em termos 

construtivos, tal também acontece em ambiente monocromáticos. A utilização da cor de 

modo apropriado pode promover envolventes apropriados ao ser humano, adulto ou 

criança. 

Estudos demonstram que instalações escolares funcionais e planeadas promovem o 

aumento das performances e das aprendizagens dos alunos.” (Mahnke e Mahnke, 1993, 

p. 83). Os esquemas cromáticos também podem ser incluídos dentro destes 

planeamentos, sendo estas importantes na protecção da visão, estimulando o estudo e 

promovendo a saúde física e mental. Mahnke (1996, p.180) refere que muitas situações 

de nervosismo, irritabilidade e mesmo problemas comportamentais podem ser atribuídos 
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directa e indirectamente a ambientes inapropriados, onde os planeamentos e esquemas 

cromáticos e luminosos são estão adaptados a esses espaços em particular. 

F. Mahnke e R. Mahnke (1993, p.83) propuseram esquemas cromáticos para as várias 

zonas das escolas, como a biblioteca, os ginásios, auditórios, corredores, escritórios 

entre outros espaços, no entanto estes esquemas cromáticos foram idealizados como 

esquemas que podem auxiliar os projectistas, quando planeiam os seus esquemas, não 
sendo regras rígidas e inquebráveis. 

F. Mahnke e R. Mahnke (1993, p. 83) propõem verdes pálidos ou claros para a zona da 

biblioteca, já que estas cores criam efeitos passivos, promovendo a concentração no 

ambiente. 

Já nas zonas de trabalhos manuais e artes é proposta a utilização de cores luminosas, 

como amarelos, cor-de-laranjas claros ou beges. Em zonas amplas são aconselhadas 

cores com alta reflexão; em auditórios, cores como o salmão podem criar atmosferas 

quentes. 

Nas zonas de passagem, como corredores, propõem cores mais atraentes, promovendo 

personalidade à escola e assim criando a sua identidade distinta. É também referido que 

nestas áreas em escolas primárias ou jardins-de-infância são cores mais vivas. Nas 

escolas com crianças de diversas idades, indicam que cada corredor deve ser tratado de 

modo diferente. Cores complementares podem ser apropriadas, assim como, corredores 

laranjas claros com portas azuis ou paredes verdes claras e portas vermelhas (Mahnke e 

Mahnke, 1993, p.84). 

F. Mahnke e R. Mahnke (1993, p.84) referem ainda a importância de uma iluminação 

adequada, onde uma boa iluminação natural deve ser uma constante, podendo somente 

se abandonada nas zonas dos corredores quando existem orçamentos apertados 

(Mahnke e Mahnke, 1993, p.84). 

Para um esquema cromático adequado temos também de ter em consideração a forma 

do espaço, permitindo a utilização da cor de modo a promover o intuito do projectista e 

potenciando a sensação desejada no utilizador do espaço. 

Contudo estas referências devem ser lidas exactamente como referências, nunca como 

regras. Tal tornaria o ambiente desequilibrado, já que cada caso é um caso, cada edifício 

é um edifício, cada ambiente é um ambiente e cada sociedade é uma sociedade. O 
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arquitecto deverá ter em conta todas estas características e idealizar de modo adequado 

o esquema cromático de cada projecto. 

Infelizmente, e tal como referem F. Mahnke e R. Mahnke (1993, p.82), muitas vezes 

questões de orçamento acabam por pôr de lado esquemas cromáticos mais elaborados, 

preferindo-se dar importância a outras questões como o aumento da eficiência, qualidade 

e segurança, é obvio que não devemos dar menos importância a estas questões, sendo 

elas de elevada importância, no entanto deve-se entender que a cor poderá ajudar a 

resolver determinadas questões que também elas não devem ser esquecidas. Acaba-se 

por chegar à conclusão de que se torna melhor uma menor utilização da cor, tendo como 

preocupações questões de manutenção, no entanto esta conclusão não é totalmente 

correcta, podendo-se utilizar a cor de modo reflectido e até por vezes poupando o 

orçamento. O que se torna importante é a não utilização das cores com base em 

questões subjectivas. Infelizmente, até mesmo os profissionais muitas vezes não 

planeiam a cor desde o início, ou não planeiam de todo, o que acaba por tornar esta 

questão uma preocupação considerada de pouca importância, no entanto se tal não 

acontecesse, com o planeamento da cor feita deste o início do conceito ou planeamento 

das escolas tornar-se-ia mais fácil controlar orçamentos e até diminui-los. 

Em seguida iremos analisar três jardins-de-infância onde diferentes abordagens em 

relação à cor foram tomadas. 

4.2. METODOLOGIA 

A definição da metologia a adoptar, com o objectivo de alcançar respostas para as 

questões de investigação, representa uma das etapas cruciais de qualquer processo de 

investigação. 

As etapas e decisões metodológicas inerentes à investigação desenvolvida tiveram como 

base o alcance do conhecimento necessário para obter uma resposta relativamente às 

questões da investigação. 
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4.2.1. DESENHO DA INVESTIGAÇÃO 

O planeamento da investigação iniciou-se com a delimitação da área de estudo, definição 

dos principais objectivos da investigação e formulação das questões de investigação. 

Estruturados estes alicerces, o desenho da investigação decorreu em torno dos seguintes 

parâmetros: 

• Definição das hipóteses de investigação; 

• Pesquisa sobre o tema; 

• Tipologia da investigação; 

• Selecção da amostra (casos de estudo); 

• Visita e pesquisa sobre os casos de estudo; 

• Elaboração de entrevistas; 

• Aplicação de entrevistas; 

• Estudo dos dados teóricos e não-teóricos. 

Passamos de seguida a descrever com maior pormenor os parâmetros anteriormente 

mencionados. 

4.2.2. DEFINIÇÃO DAS HIPÓTESES DE INVESTIGAÇÃO 

No decurso do enquadramento teórico apresentado foram referidas e evocadas teorias, 

de diversos autores, encontrados sobre o tema da investigação, nos seus diversos 

parâmetros. 

Partindo das teorias revistas e das questões de investigação a que pretendemos 

responder, estabelecemos a seguinte hipótese geral da investigação: 

O esquema crómatico do espaço arquitectónico dos jardins-de-infância tem 
objectivos e princípios gerais, sendo definido na fase de projecto e influenciado 
pela futura utilização do espaço projectado. 
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Assim, com o intuito de tornarmos mais esclarecedor as entrevistas e entendendo a 

hipótese geral da investigação, procedemos à definição das hipóteses de investigação 

que dela emergem e que se passamos a enumerar no quadro seguinte: 

Tabela 2 – Hipóteses de Investigação (Ilustração nossa, 2012) 

Hipóteses de Investigação 

O esquema cromático do espaço arquitectónico dos jardins-de-infância tem objectivos gerais em termos de 

projecto. 

O esquema cromático do espaço arquitectónico dos jardins-de-infância tem princípios gerais em termos de 

projecto. 

O esquema cromático do espaço arquitectónico dos jardins-de-infância é influenciado pela futura utilização do 

espaço projectado. 

O esquema cromático do espaço arquitectónico dos jardins-de-infância é definido na fase de projecto. 

 

Estas hipóteses pretendem a assumir-se como ligação entre a investigação e a prática 

real de projecto. 

4.2.3. TIPOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO 

A investigação levada a cabo inclui-se na tipologia das investigações empíricas e baseou-

se na recolha de dados mediante a aplicação de entrevistas e observação directa dos 

casos de estudo. 

A nossa investigação pode definir-se como uma pesquisa qualitativa, tendo a recolha de 

dados sido realizada mediante observação directa dos casos de estudo e por fim 

realizou-se recolhas de documentos sobre cada um dos casos de estudo, tais como, 

entrevistas realizadas por outros aos autores dos casos de estudo em questão. 

Realizou-se também observação directa, a observação visou examinar o ambiente, 

permitindo conversas informais com os responsáveis de cada caso de estudo e as suas 

vivências, sendo que o produto dessa observação foi registado em notas de campo e 

fotografias, sendo este tipo de observação chamado de observação participante. 

As observações directas do investigador contribuíram para a compreensão de algumas 

intenções de projecto, permitindo realizar entrevistas mais apropriadas para cada um dos 

casos de estudo, permitiu também, entender de forma muito breve o modo como as 
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crianças se apropriaram dos espaços e os tornaram pessoais e seus, numa nítida ligação 

entre a arquitectura e os seus utentes, no entanto, tal observação teve de ser feita de 

forma muito breve e, compreensivelmente, não pode ser registada devido à necessária 

protecção de cada criança individualmente. Entende-se assim, a utilização de registos 

fotográficos onde os ambientes aparecem desprovidos da presença de crianças, 

permanecendo, no entanto, todas as marcas por elas deixadas ao longo da utilização do 

espaço enquanto jardim-de-infância. 

4.2.4. SELECÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO 

Para a realização do estudo da arquitectura de edifícios com utilização pré-escolar, foi 

definido que a utilização de alguns casos permitiriam o estudo enquadrado num tempo 

especifíco, dentro de uma sociedade mais ou menos equivalente entre eles e assim, 

permitir o conhecimento generalizado da abordagem da arquitectura portuguesa nos 

jardins-de-infância e conhecimentos concretos sobre a abordagem de determinados 

ateliers e seus arquitectos também ao jardim-de-infância. 

Para tal, selecionaram-se três casos de estudo, todos seleccionados dentro dos 

seguintes factores: 

• Projectados por ateliers sediados em Portugal; 

• Projectados entre 2000 e 2008; 

• Construídos e com mais de um ano de utilização; 

• Implementados na área metropolitana de Lisboa, zona norte. 

• Publicados; 

• Linguagens visuais distintas; 

• Um jardim-de-infância privado, um público e um semi-público. 

Por que razões os casos de estudo deveriam seguir factores de escolha? 

Esta pergunta permitiu a criação desses mesmos factores. Primeiro, devemos relembrar 

que a utilização de casos de estudo se deve ao facto das questões de investigação 

serem as seguintes: 

• Porque é que a cor pode ser caracterizadora do espaço? 
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• Qual a importância da cor enquanto caracterizadora do espaço arquitectónico dos 

jardins-de-infância? 

Ou seja, a utilização de casos de estudo é preferida quando o tipo de questão de 

investigação é da forma “Como” e “Porquê”, sendo que existia também a necessidade de, 

enquanto dissertação na área da arquitectura, se proceder a um estudo descritivo e 

exploratório. Nos casos de estudo tenta-se ainda responder de forma clara a conjuntos 

de decisões, por que razão essas decisões foram tomadas e quais os resultados 

alcançados, sendo que se optou pela utilização de casos de estudo esta investigação 

deveria seguir protocolos do estudo de casos, que contendo os procedimentos e as 

regras gerais que deverão ser seguidas, aumentando assim, a veracidade da pesquisa. 

Definiram-se, assim, os diferentes factores. O facto de os casos de estudo serem 

projectados por ateliers sediados em Portugal permitia que o investigador pudesse 

entrevistar pessoalmente os arquitectos, o que permitia, também, a utilização da 

entrevista aberta. O facto de os casos de estudo terem sido projectados entre 2000 e 

2008, estarem construídos e terem mais de um ano de utilização permitia delimitar em 

termos temporais e assim também a linguagem arquitectónica na arquitectura 

contemporânea e actual, ao mesmo tempo que permitia um estudo da utilização pelos 

utentes e vantagens e desvantagens sentidas pelos mesmos. 

O facto da área de implementação estar restrita permitia analisar casos de estudo 

socialmente próximos, ou seja, analisar jardins-de-infância que estavam em termos de 

sociedade inseridos numa mesma área. 

O facto de serem projectos publicados, permitia juntar um grupo de casos de estudo que 

em termos arquitectónicos são considerados projectos de “boa qualidade”. 

Até aqui os factores escolhidos eram para diminuir o número possível de casos de 

estudo, de modo, a torna-los mais exactos e fiáveis. 

No entanto foi sentida a necessidade de implementar mais dois factores de escolha dos 

casos de estudo. 

Para o estudo de casos explanatório e descritivo uma valiosa abordagem é a 

consideração de proposições rivais e o estudo de evidência em termos dessas 

proposições, assim, o exame das evidências de diferentes prespectivas aumenta a 

possibilidade de que o estudo seja exemplar. 
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As diferentes visões teóricas sobre determinado tema, neste caso a arquitectura de 

edifícios pré-escolares, constituem a orientação necessária à discussão sobre as 

vantagens e desvantagens de perspectivas alternativas, devido a isso mesmo, utilizaram-

se casos de estudo com abordagens visuais em termos cromáticos muito destintos. 

Optou-se também pela utilização de três tipos de jardins-de-infância, que inicialmente 

foram solicitados por três tipos de entidades muito diferentes, entidades públicas, semi-

públicas e privadas, permitindo também analisar até que ponto o tipo de entidade pode 

influenciar na escolha do esquema cromático. Daí surgiu também o número necessário 

de casos de estudo, de forma a abordar todas as perspectivas, sendo que foi este 

número que considerámos suficientemente grande, de modo a que as caracteristícas dos 

casos de estudo se aproximassem, na medida do possível, das caracteristícas do 

universo. 

Seleccionados os casos de estudo, realizámos os contactos com os conselhos 

executivos dos agrupamentos das escolas e com conselhos directivos das escolas. Numa 

primeira fase, aferimos via telefone e correio electrónico da respectiva disponibilidade dos 

mesmos em colaborar na investigação, permitindo o agendamento  e realização de uma 

visita oficial por parte do investigador, de modo a realizar a recolha fotográfica dos 

respectivos estabelecimentos, assim como, de notas necessárias para a fase seguinte. 

Numa segunda fase procedemos a um contacto com os ateliers responsáveis pelos 

projectos seleccionados anteriormente, e aferimos via telefone e correio electrónico da 

respectiva disponibilidade para colaborar na investigação, agendando e realizando as 

entrevistas semi-estruturadas (anexos) por parte do investigador. 

4.2.5. CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO 

Com o objectivo de facultar alguma informação, de carácter geral, sobre os três casos de 

estudo, apresenta-se em seguida um breve bilhete de identidade de cada um dos casos. 

O conjunto de obras seleccionadas para este estudo são apresentadas numa visão 

parcial neste sub-capítulo, com o intuito de ser uma breve introdução a cada caso e 

permitindo um estudo mais pormenorizado no restante capítulo. Surgem, assim, trabalhos 

realizados em três zonas, tendo como área os concelhos da sub-região da grande Lisboa 

e que a envolvem a poente e a norte, seleccionámos apenas três concelhos, o concelho 

de Cascais, o concelho de Sintra e o concelho de Loures. 

Foi seleccionado apenas um edifício pré-escolar dentro de cada um dos concelhos. Em 

seguida apresentamos a ficha técnica de cada caso de estudo: 



A Cor como caracterizadora do espaço: A importância da cor nos jardins-de-infância 

 

Inês Filipa Florêncio Teixeira                                                                                                                                             149 
 

 Designação do Projecto:  

Infantário em Bicesse 

Localização: 

Bicesse Concelho: Cascais 

Data de projecto e construção: 

2003 – 2005 

Arquitectura/Autoria: 

Atelier Central Arquitectos            
(José Martinez Silva e Miguel Beleza) 

Cliente: 

Santa Casa da Misericórdia de 
Cascais 

Programa: 

Jardim-de-infância em Bicesse 

Prémio: 

Escola-Modelo OCDE/Centre for 
Effective Learning Environments 
(CELE) 

Ilustração 45 – Ficha técnica do Caso de Estudo 1. (Ilustração nossa, 2012) 

 

Designação do Projecto: 

Jardim-de-infância “Popular” 

Localização: Cacém Concelho: 
Sintra 

Data de projecto e construção: 

2002 – 2005 

Arquitectura/Autoria: 

Nadir Bonaccorso e Sónia Silva 

Cliente: 

Cacém Polis 

Programa: 

Jardim-de-infância 

Prémios: 

Escola-Modelo OCDE/Centre for 
Effective Learning Environments 
(CELE) 

Ilustração 46 – Ficha técnica do Caso de Estudo 2. (Ilustração nossa, 2012) 
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Designação do Projecto: 

Jardim-de-infância de São Julião do 
Tojal 

Localização: São Julião do Tojal  
Concelho: Loures 

Data de projecto e construção: 

2003 – 2005 

Arquitectura/Autoria: 

Bárbara Delgado e João Manuel 
Santa Rita 

Cliente: 

Câmara Municipal de Loures 

Programa: 

Escola EB1 de São Julião do Tojal – 
ampliação para Jardim-de-infância 

Ilustração 47 – Ficha técnica do Caso de Estudo 3. (Ilustração nossa, 2012) 

 

4.2.6. ELABORAÇÃO E CONSTRUÇÃO DAS ENTREVISTAS SEMI-
ESTRUTURADAS 

A recolha de dados desta investigação incidiu, em grande parte, na aplicação de três 

entrevistas semi-estruturadas, elaboradas com base nos conhecimentos adquiridos ao 

longo das pesquisas anteriormente realizadas (estudos dos casos, que foram publicados 

anteriormente à entrevista semi-estruturada) e também com base nos conhecimentos 

adquiridos aquando das visitas aos jardins-de-infância. 

As entrevistas foram construídas de raiz e compostas por diferentes itens, delineados e 

estruturados de modo a permitir um levantamento dos conhecimentos, valores e práticas 

dos sujeitos autores das amostras, sendo que cada entrevista foi delineada para cada um 

dos casos em questão. 

Tendo presentes, os objectivos da investigação e o tipo de informações pretendidas, as 

entrevistas semi-estruturadas pareceram-nos a técnica de recolha de dados mais 

ajustada. 
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Tomada a decisão acerca do instrumento de recolha de dados a utilizar, partiu-se para a 

elaboração das entrevistas individualmente, partindo de uma reflexão crítica constante 

acerca da sua adequabilidade de resposta à questão e consequentemente, às hipóteses 

de investigação. 

As entrevistas que elaborámos encontram-se integralmente nos anexos A, B e C. 

Numa breve descrição dos passos seguidos na preparação das entrevistas podemos 

salientar que nas três entrevistas partimos de quatro vertentes que o tema da nossa 

investigação inclui, relação cor/espaço, relação cor/projecto, relação cor/obra e relação 

cor/tipologia, sendo que estas quatro vertentes deviam ser entendidas como pontos de 

partida para a clarificação das ideias por parte dos autores dos casos de estudo. 

A primeira vertente tinha como principal objectivo entender em que ponto a cor 

influenciava o espaço projectado e vice-versa. Já na segunda vertente o entendimento do 

modo como o autor do jardim-de-infância inseria a problemática da cor na fase de 

projecto e como esta podia exercer influências no conceito do projecto ou noutros 

domínios da fase de projecto. A terceira vertente, a relação cor/obra, relacionava-se com 

a necessidade de complementar os conhecimentos adquiridos na vertente anterior com 

questões relacionadas com a fase de execução da obra. Por fim, na quarta vertente, 

relaciona-se com a questão da importância que a cor poderia ter de acordo com a 

tipologia do programa dos jardins-de-infância. 

Propositadamente, ao longo das entrevistas permitiu-se que os entrevistados 

percorressem outras questões da obra que não estivessem directamente ligadas à cor. 

Isto deveu-se à necessidade de entender o modo como cada profissional percorre as 

questões do projecto e as solucionam, assim como, serviu para um maior entendimento 

das obras em questão, enquanto exercícios de arquitectura. 

Verificámos se todas as perguntas estavam redigidas na forma afirmativa, de maneira 

curta e clara, procurando a simplicidade gramatical, sendo no entanto possível a 

interligação entre as várias perguntas de modo a não existir uma quebra quando 

realizada uma resposta a determinada questão. Sendo o tipo de entrevista realizada uma 

entrevista semi-estruturada, tal como foi referido anteriormente, permitindo que os 

entrevistados responderem de forma fluída às questões feitas, surgiram situações onde a 

direcção da entrevista teve ser ligeiramente alterada, mas tendo sempre em mente a 

necessidade de obter respostas a determinadas questões cruciais à investigação. 
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Assim, podemos afirmar que estas entrevistas se tornaram convenientemente em 

entrevistas semi-estruturada/conversas com o/s autor/es das obras estudadas. 

O investigador aquando da aplicação das entrevistas sabia à priori que iria fornecer aos 

sujeitos possibilidade de se expandirem nas suas explicações relativamente a 

determinadas questões, esclarecendo questões que poderiam ser consideradas extra 

para o tema estudado. 

Em seguida procederemos ao estudo individual de cada caso de estudo, sendo que tal 

como referido anteriormente, a interpretação da vivência do espaço se torna mais 

complicada de examinar, a abordagem tomada nesta dissertação é segue apenas as 

questões relacionadas com a elaboração e construção destes casos de estudo. O total da 

amostra e os seus resultados enquanto investigação serão abordados no capítulo das 

considerações finais. 

4.3. CASO DE ESTUDO 1 – INFANTÁRIO EM BICESSE 

A luz antes de ser refractada é branca, sendo o branco o somatório de todas as cores. Em 

arquitectura, o branco constitui uma categoria poética que permite enfatizar a geometria e 

as etéreas qualidades do ambiente, explorando o tipo de incidência da luz, as relações 

que estabelece com as sombras, e as variações que se inscrevem neste domínio. 

(DUARTE, 2007, p.6) 

 

A frase acima transcrita poderia certamente ser enquadrada no caso de estudo que em 

seguida analisamos. O Infantário de Bicesse foi elaborado pelo Atelier Central. Este 

atelier tem como sócios o arquitecto Miguel Beleza113 e o arquitecto José Martinez 

Silva114, que projectaram o referido infantário. O estudo deste caso de estudo foi 

realizado após a visita, a pesquisa da obra e a entrevista ao arquitecto José Martinez 

Silva Silva, co-autor do referido projecto de arquitectura. 

  

                                                            
113 Miguel Beleza (1966 –), arquitecto licenciado pela Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de 
Lisboa em 1989. Colaborou com o arquitecto João Pedro Falcão de Campos de 1989 a 1990. Desde 1997 é 
sócio no Atelier Central, Arquitectos, Lda 
114 José Martinez Silva (1966 –), arquitecto licenciado pela Faculdade de Arquitectura da Universidade 
Técnica de Lisboa em 1989. Colaborou com o arquitecto João Luis Carrilho da Graça e com o arquitecto 
Gonçalo Byrne no período de 1990 a 1991. Desde 1991 é sócio no Atelier Central, Arquitectos, Lda. 
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4.3.1. ESTUDO DO INFANTÁRIO EM BICESSE 

O Infantário de Bicesse localiza-se numa zona de promontório. Este edifício dispõe de 

uma vista sobre o mar e a serra de Sintra, tendo o mar a sul e a serra de Sintra a norte. 

Caracterizado por uma arquitectura de formas e volumes regulares, onde se destaca a 

utilização de planos transparentes e planos opacos. 

Ilustração 48 – Perspectiva exterior do Infantário em Bicesse. (Ilustração nossa, 2012) 

Quando os arquitectos responsáveis por esta obra iniciaram a elaboração do projecto 

basearam-se em referências do mundo infantil. Inspirados pelas peças de Lego, 

conhecido brinquedo infantil, decidiram reinterpretar o conceito destas peças. 

Em termos formais, o edifício foi pensado tendo como elemento fundamental o corredor, 

encarado como uma peça charneira e eixo estruturante de todo o edifício. Simbolismo do 

percurso das crianças na vida e no infantário, o corredor como eixo estruturante organiza 

as salas, biblioteca, copa, refeitório, sala dos professores, gabinete médico e todos os 

elementos compositores de um jardim-de-infância. Deste modo, as salas das crianças 

organizam-se apenas de um lado do corredor, sendo as salas mais afastadas da entrada 

principal, destinadas às crianças mais novas e as salas mais próximas da entrada para 

as crianças mais velhas, preparando-as para a sua saída deste ciclo de ensino. As salas 

localizam-se apenas de um dos lados do corredor, o lado inverso à entrada relativamente 

ao corredor, existindo uma diferenciação entre o lado onde as crianças podem andar 

livremente e o lado onde as crianças só podem estar com a presença de um adulto. 
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Do outro lado do corredor situam-se todos os elementos ligados à administração e gestão 

do infantário assim como, a zona de refeitório e a biblioteca, sendo que a zona de 

refeitório não se situa numa área fechada, sendo esta zona separada da zona de entrada 

e do corredor com a utilização de diferentes materiais e as suas tonalidades. 

O Atelier Central utilizou uma linguagem formal, não cromática, relacionada com as 

referidas peças e que pode ser entendida pela linguagem de volumes bem definidos que 

se encaixam uns nos outros. Conscientes da tendência que poderia existir em relação à 

ligação cromática entre estas peças que serviram de conceito e o próprio edifício, os 

projectistas decidiram contrariá-la, seguindo uma linguagem cromática mais apropriada à 

filosofia de ensino da Santa Casa da Misericórdia, instituição para o qual o edifício foi 

pensado. De acordo com o arquitecto José Martinez Silva, esta filosofia baseia-se muito 

na produção de desenhos e pinturas feitas por vezes com a orientação dos educadores 

de infância. Um dos exercícios por eles feitos é a realização por parte das crianças de 

pinturas ou desenhos baseados na reinterpretação de quadros de pintores conhecidos, 

dando a oportunidade às crianças de conhecer estes autores e de aumentar a sua 

expressão e criatividade. A exposição destes trabalhos faz parte deste processo. Deste 

modo a presença de muita cor já está presente em qualquer edifício de ensino desta 

instituição. Existiu assim, a necessidade de se criar uma área ampla para a colocação 

destas exposições didáticas. Entendendo-se que as crianças utilizam a cor com muita 

facilidade e de modo descontraído, o Atelier Central optou por uma utilização da cor de 

um modo contido e neutro, pois partiram do princípio que se existisse muita cor à sua 

volta poderia fazer com que as crianças se tornassem mais contidas no seu modo de 

utilizar a cor, acabando a cor à sua volta por influenciar de um modo negativo a sua 

expressão. Desta maneira permitiu-se uma utilização personalizada da cor pelas 

crianças. Sendo que, de acordo com o arquitecto José Martinez Silva, a variedade de cor 

tem de estar nas vivências do dia-a-dia e não tanto na arquitectura em si. 
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Ilustração 49 – Corredor do Infantário em Bicesse.                                                                                         

(Ilustração nossa, 2012) 

A escolha de cores neutras foi feita, pondo de lado a utilização de cores mais vivas 

devido ao facto de, as cores mais vivas poderem transmitir sensações ao nível do 

inconsciente, sendo que as pessoas podem ser muito susceptíveis em relação às 

reacções que temos com as cores, e esta não era certamente a intenção dos arquitectos 

do Atelier Central. Deste modo, e com este propósito, a utilização de tons cremes e 

brancos pareceu-lhes mais lógica, assumindo assim, uma atitude mais pacífica. 

O branco foi assumido como elemento neutro, no exterior do edifício, os arquitectos, 

quiseram levar este conceito ao limite, “(…) se a peça era branca, tinha de ser toda 

branca (…)”. Neste sentido, o exterior do edifício assumiu-se como um todo branco, um 

volume branco com pequenos apontamentos de cinzento que permitem definir de modo 

mais forte os limites da forma do edifício, onde a presença da peça charneira (corredor) 

funciona como um eixo longitudinal e é assinalada por uma espécie de clarabóia. 
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Em termos formais, existem, também, clarabóias distribuídas por todo o edifício, estas 

clarabóias são a referência mais visual ao Lego, sendo perceptível tanto no interior como 

no exterior. Existiu uma vontade de “brincar” com formas opacas e translúcidas, sendo a 

maioria da iluminação natural do interior feita de um modo indirecto, possibilitando um 

maior conforto por parte dos utilizadores destes espaços. O branco do edifício no interior 

acaba por, devido à luz, se modificar, tornando-se mais leve e neutro. A única situação 

onde o branco assume uma posição mais forte no interior é na zona do corredor, 

assumindo uma maior presença devido à luz que vem da zona da clarabóia, dando uma 

sensação de infinito e assim marcando a importância deste elemento também no interior. 

Ilustração 50 – Exterior do Infantário em Bicesse. (Ilustração nossa, 2012) 

Em todo o edifício a cor assume-se enquanto propriedade dos materiais, existindo uma 

escolha destas numa forte ligação aos materiais seleccionados. A utilização de diferentes 

materiais, e consequentemente das suas cores, permitem uma leitura interior, marcando 

diferenças de espaços, tal como acontece nas zonas de circulação e de estar. As 

diferenças de materiais, as suas texturas e características permitem diferenciar onde 

começa e acaba a zona do corredor, de entrada e de refeitório. 

A utilização da pedra no pavimento da zona da entrada e do corredor permite transmitir 

uma sensação de menor conforto relativamente ao pavimento em madeira da zona de 

espera e de refeitório, onde este material confere uma sensação de maior conforto. 

Existiu uma escolha do tipo de pedra e de madeira, estando esta escolha relacionada 

com os objectivos anteriormente falados. O tom claro da pedra pode fomentar uma 
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sensação maior de frio do que se a pedra fosse num tom escuro. A escolha deste tipo de 

pedra teve também a ver com a intenção de criar uma ligação cromática entre a pedra e 

o bulletin board, que cobre parte das paredes do corredor e das salas, e que tem um tom 

creme. 

Ilustração 51 – Corredor, interior do Infantário em 
Bicesse. (Ilustração nossa, 2012) 

Ilustração 52 – Entrada, interior do Infantário em 
Bicesse. (Ilustração nossa, 2012) 

 

Já a escolha da madeira castanho-escura (sucupira) permitiu criar um contraste entre 

esta e a pedra, e esta e as paredes brancas da zona da entrada, de estar e do refeitório. 

Estas escolhas tiveram propósitos estéticos e perceptuais, permitindo com estas 

harmonias e contrastes colmatar a necessidade que existia de diferenciar e separar estes 

diferentes espaços. É certo que poder-se-iam ter utilizado outras tonalidades para 

permitir esta leitura do espaço, no entanto, esta linguagem cromática possibilitou, tal 

como referido anteriormente, criar espaços que permitissem que a cor dos trabalhos das 

crianças assumisse um papel mais forte. 

Ao longo do corredor e das salas, a utilização do bulletin board permitiu criar o espaço 

necessário para afixar os trabalhos das crianças, em termos cromáticos seguiu-se a 

mesma linguagem que nos restantes elementos deste edifício, tons neutros e cremes, 
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numa continuação desta linguagem que o arquitecto José Martinez Silva chamou de 

“pacífica”. 

Na zona norte do edifício, mesmo ao lado da zona de refeitório, existe um pátio que 

permite a utilização em alturas do ano onde se torna agradável almoçar ou lanchar no 

exterior do edifício. Este pátio liga-se ao interior do edifício a partir de um plano 

envidraçado, criando uma ligação visual com o interior do edifício, deste modo era 

necessário utilizar uma linguagem que fortalecesse esta ligação do exterior com o 

interior, a cor permitiu esta força. Utilizou-se ardósia preta, granito cinzento e tijoleira 

castanho-clara, desmaterializando-se os tons utilizados no interior, deste modo passando 

do castanho-escuro (madeira) para um tom creme (bulletin board) e branco, chegando ao 

cinzento e preto. 

Ilustração 53 – Refeitório e Pátio exterior norte do Infantário em Bicesse. (Ilustração nossa, 2012) 

As cores e os materiais continuaram a permitir uma leitura do espaço por parte das 

crianças, fazendo com que estas entendessem visualmente os limites e diferenças de 

espaços e seguindo o princípio de espaço neutro em termos cromáticos. Este tipo de 

abordagem também, é sentida no pátio da zona sul, relativamente ao interior e ao 

exterior, contudo antes de se chegar a esta zona do edifício deparamo-nos com mais 

espaços. 



A Cor como caracterizadora do espaço: A importância da cor nos jardins-de-infância 

 

Inês Filipa Florêncio Teixeira                                                                                                                                             159 
 

As salas destinadas à gestão e administração, a sala dos professores e o gabinete 

médico assumem o mesmo esquema cromático da zona de espera, paredes brancas 

com pavimento castanho-escuro, na mesma madeira que na zona de estar e refeitório, 

permite criar um ambiente mais confortável. Estando presente na sala da administração e 

na sala de professores, o bulletin board permite afixar qualquer tipo de informação ou 

desenhos, sendo creme como no restante edifício. Relativamente ao branco, este está 

presente no teco e nas paredes da sala dos professores e na sala da administração, 

acabando por se tornar mais forte devido à presença de envidraçados amplos, que 

iluminam directamente as salas, daí surgir a necessidade de utilizar painéis de tecido, de 

modo a não tornar o branco demasiado intenso em determinadas alturas do ano quando 

a iluminação natural torna-se directa. Já o gabinete médico não tem qualquer tipo de 

grande envidraçado, sendo a luz natural que o ilumina apenas proveniente de uma 

clarabóia cilíndrica, que com a luz indirecta e o esquema cromático torna o ambiente 

confortável e familiar às crianças, no entanto este espaço já não tem presente os painéis 

de bulletin board, sendo que estes não são necessários à utilização deste espaço. 

Ilustração 54 – Interiores da sala dos professores do 

Infantário em Bicesse. (Ilustração nossa, 2012) 

Ilustração 55 – Interiores da sala de administração do 

Infantário em Bicesse. (Ilustração nossa, 2012)
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Ilustração 56 – Interior do gabinete médico                                                                                               

do  Infantário em Bicesse. (Ilustração nossa, 2012) 

A biblioteca é outro espaço que tem este tipo de esquema cromático, posicionando-se 

numa reentrância adjacente ao corredor, tira partido do pavimento de madeira castanho-

escura e de um envidraçado que dá para o corredor, separando-se em termos espaciais 

deste. 

Ilustração 57 – Exterior da Biblioteca do Infantário em 

Bicesse. (Ilustração nossa, 2012) 

Ilustração 58 – Interior da Biblioteca do Infantário em 

Bicesse. (Ilustração nossa, 2012)
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As zonas das casas-de-banho são cobertas nas paredes por azulejos brancos e no 

pavimento por vinílico em tons de creme, estes materiais e cores tornam estes ambientes 

mais frios do que os restantes espaços do edifício, tornando-se adequados para o seu 

propósito. 

Por fim, relativamente aos espaços interiores falta-nos abordar as salas das crianças e o 

ginásio, situados no outro lado do corredor. 

Nas salas das crianças contínua presente o bulletin board creme e o branco, no topo das 

paredes e tecto, os vãos são compostos pela mesma madeira castanho-escura que 

existe no restante edifício, já o pavimento é de vinílico em tons cremes. O ginásio possui 

o mesmo pavimento e tipo de vãos que nas restantes salas das crianças, no entanto não 

tem o bulletin board colocado nas paredes. Poder-se-ia pensar que sendo um espaço 

com uma zona grande de envidraçado este torna-se desconfortável para os utentes, 

contudo os arquitectos do Atelier Central adoptaram uma solução que permitiu fazer com 

que o branco, tanto no ginásio como nas salas, perca um pouco da força. 

Ilustração 59 – Interior de uma sala de aula no Infantário em Bicesse. (Ilustração nossa, 2012) 
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A criação de um espaço exterior, ligado ao pátio a sul, que está coberto por uma pala 

permite a entrada de luz indirectamente por esse envidraçado característico das salas. A 

inclinação da pala permite uma ligação visual das crianças com o céu, criando também, 

um espaço quase que semi-exterior, onde as crianças podem brincar no exterior sem 

sofrerem com os elementos meteorológicos. Mais uma vez se utilizaram os materiais e as 

suas cores para separar espaços e criar conforto. 

Ilustração 60 – Pátio exterior sul no Infantário em Bicesse. (Ilustração nossa, 2012) 

A utilização de pedra clara, a mesma que está presente nas zonas de acesso e 

circulação, possibilitou uma maior reflexão de luz e iluminar o interior das salas. Para a 

iluminação não se tornar excessiva a aplicação de uma cor escura na pala seria uma 



A Cor como caracterizadora do espaço: A importância da cor nos jardins-de-infância 

 

Inês Filipa Florêncio Teixeira                                                                                                                                             163 
 

solução, anulando a força excessiva que um grande plano poderia ter como grande 

massa, se a pala fosse branca. Deste modo e sendo coerentes com o restante edifício, o 

Atelier Central decidiu utilizar painéis fenólicos de madeira sucupira (castanho-escura), a 

mesma que se tinha utilizado anteriormente. A utilização destes painéis fenólicos deu 

também, enfâse à reentrância da fachada sul criada pela pala. 

Ilustração 61 – Pala do pátio exterior sul no Infantário em Bicesse.                                                                          

(Ilustração nossa, 2012) 

O restante pátio é composto por elementos naturais e brinquedos, sendo o local ideal 

para a criação de uma horta e relvado, existindo apenas a presença de uma pequena 

zona de pavimento, onde se situam os brinquedos, e, de acordo com a lei, a utilização da 

cor cinzenta escura neste pavimento, tal como o relvado permitiu a leitura de espaços 

semi-exterior e exterior. 

Todo este edifício assume uma linguagem coesa e pensada, em tonalidades neutras, 

utilizando a cor como propriedade dos materiais. Podemos finalizar o estudo deste 

infantário com a seguinte frase da autoria do arquitecto José Martinez Silva: “A 
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arquitectura deve ser um passo para todas as coisas que lá acontecem, a arquitectura é 

para expor vidas.” 

4.4. CASO DE ESTUDO 2 – JARDIM-DE-INFÂNCIA “POPULAR” 

“A cor no espaço revela a presença de pigmentos, materiais que reflectem, refractam ou 

absorvem selectivamente os comprimentos de onda; é porem, um fabrico da mente. A cor 

é o espírito das coisas, das formas e dos actos, a cor é “parecer”.” (LOUÇÃO, 2007, p.13) 

O jardim-de-infância “Popular” foi elaborado pelo Atelier nb Arquitectos Associados, este 

atelier tinha como sócios o arquitecto Nadir Bonaccorso115 e a arquitecta Sónia Silva116, 

arquitectos estes, que projectaram o referido jardim-de-infância. O estudo deste caso de 

estudo foi realizado após a visita, a pesquisa da obra e a entrevista ao arquitecto Nadir 

Bonaccorso, co-autor do referido projecto de arquitectura. 

4.4.1. ESTUDO DO JARDIM-DE-INFÂNCIA “POPULAR” 

O jardim-de-infância “Popular” foi elaborado como resposta ao concurso lançado pelo 

Programa Polis para um jardim-de-infância de uma instituição particular. Situado no 

Cacém, tem como pré-existência um parque público e é rodeado por vários edifícios. 

Caracterizado por uma arquitectura de linhas direitas, este volume tem uma linguagem 

onde os planos opacos e as áreas translúcidas se modelam num contraste, sendo mais 

evidente este contraste na fachada sul, alçado de excepção devido aos volumes ritmados 

e salientes do volume que é o edifício. 

Quando os arquitectos responsáveis por esta obra iniciaram a elaboração deste projecto 

pretenderam criar um jardim-de-infância que estivesse ligado à envolvência pré-existente, 

os edifícios e o parque adjacente, com os seus muros gabiões. 

Quiseram criar uma continuidade do parque para o jardim-de-infância, criando o recreio 

exterior com diferentes cotas e relvado, e utilizando o muro gabião para a modelação 

deste espaço e encerramento do lote onde o edifício se insere. Tendo um plano de 

pormenor muito restrito, a modelação do espaço acabou por estar de certo modo 

condicionada – a não utilização do piso térreo para zona de salas de aulas ou 

                                                            
115 Nadir Bonaccorso (1967 – ) natural de Milão, este arquitecto colaborou entre 1993 e 1996 no atelier do 
arquitecto João Carrinho da Graça e em 1997 abriu o seu próprio atelier. Em 2002 criou o nb Arquitectos 
Associados como sócio. 
116 Sónia Silva licenciou-se em Arquitectura pela Universidade Lusíada de Lisboa, onde em 2003 finalizou o 
seu mestrado em Teoria da Arquitectura. Docente do curso de Arquitectura na mesma universidade desde 
1997, em 2002 criou a nb Arquitectos Associados como sócia, deixando mais tarde este atelier.  
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administração e a criação de um único modulo, peça única, manifestou-se na arquitectura 

deste espaço. 

Sendo necessária a modulação de um só edifício, com uma área de implantação restrita 

e a impossibilidade de se utilizar o piso térreo, fez com que este edifício tivesse de ser 

pensado como um edifício todo ele, criado a partir da sua estrutura. A utilização de 

paredes de betão tornou-se uma necessidade estrutural e adoptaram-se estas paredes 

como elemento caracterizador deste espaço. O betão branco foi escolhido como 

contraposição à sua envolvente, uma área suburbana, onde o betão cinzento e o cinzento 

têm um grande peso. A cor acompanhou a matéria. 

Ilustração 61 – Perspectiva exterior do jardim-de-infância “Popular”. (Ilustração nossa, 2012) 

No exterior do edifício, o alçado sul, tornou-se o alçado de excepção, a criação de 

volumes salientes que promovem ritmo ao edifício, foram também criados para permitir 

um maior controlo solar, oferecendo ainda um espaço peculiar no interior das salas das 

crianças. Estes volumes salientes são em painéis de fibrocimento pigmentados a preto, 

contrapondo a grande massa de betão branco, sendo o preto a cor do próprio material, 

este também permite uma melhor leitura destes volumes, potenciando os seus ritmos. A 

selecção destes ritmos foi feita tendo em mente a orientação solar das salas de aula, 

sendo muito importante o conforto térmico, a eficiência energética e sustentabilidade do 

edifício. A luz natural era muito necessária, surgindo assim as enormes janelas que 

caracterizam o edifício. 
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O exterior do edifício é ainda caracterizado pela presença de duas rampas que saem do 

1º piso do edifício ligando esta zona do edifício ao recreio do jardim-de-infância, deste 

modo as crianças podem sair directamente das salas para a zona de recreio sem ter de 

percorrer o percurso no interior do edifício. 

Ilustração 63 – Parte da fachada sul do jardim-de-infância “Popular”. (Ilustração nossa, 2012) 

A separação dos espaços exteriores é feita a partir do piso térreo, caracterizado por 

planos opacos e translúcidos, e que define a zona de acessos e estacionamento e a zona 

privada, recreio, destinada às crianças. Nesse recreio a presença do verde do relvado, 

referência do parque adjacente, é marcado pelo cinzento-escuro das rampas e laranja do 

pavimento, o laranja torna-se mais uma cor do esquema cromático deste edifício, o preto, 

branco, cinzento e laranja. 

O interior do edifício é dividido entre a zona destinada aos adultos, administração e a 

zona destinada às áreas de apoio a gabinetes a norte e as salas de aula a sul, esta 

separação é feita através de um corredor central e dos acessos verticais. No piso térreo 

estão os acessos verticais e as áreas técnicas, os acessos verticais convergem, nos dois 

pisos superiores, para um hall ligado directamente ao corredor central. Este corredor por 

vezes tem pé-direito duplo, permitindo ventilação natural e a penetração de luz 

proveniente de lanternins colocados na zona de cobertura, iluminando todo o corredor, 

tanto no piso térreo como nos pisos superiores. 
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Ilustração 64 – Pormenor do corredor do jardim-de-infância “Popular”.                                                                     

(Ilustração nossa, 2012) 

No primeiro piso estão situados a secretaria, ginásio, sala de leitura e salas de aula que 

têm relação directa com o recreio através dos passadiços. 

O primeiro piso inicialmente estava destinado à zona de ATL, sendo mais tarde alterado 

de modo a poder ser utilizado como zona de creche, tendo ainda algumas zonas de 

apoio. 

O esquema cromático que foi utilizado no exterior foi o mesmo que foi escolhido para o 

interior, o branco, o preto e o laranja. A escolha do laranja, de acordo com o arquitecto 

Nadir Bonaccorso, deveu-se ao facto de se querer evitar a utilização de cores que, na 

tabela cromática, e nas suas várias definições criassem muita animosidade, como o 

vermelho, mas que ao mesmo tempo fosse uma cor vivaz, criasse dinâmica no raciocínio 

das crianças, mantendo uma certa tensão nas crianças e ao mesmo tempo que se 

conseguisse conjugar bem com o branco e preto, cores predominantes no edifício. Sendo 

o branco e o preto cores neutras, o laranja conjugado com estas cores, de um modo 

contido, permitiu dar ao laranja uma alma de cor intermédia. 
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O interior do edifício em termos de área de cor quantitativas é basicamente branco 

(parede e pavimento) e cinzento-escuro (pavimento), sendo o laranja praticamente só 

utilizado nas áreas exteriores das paredes das casas de banho e algumas zonas de tecto 

dos corredores, deste modo o laranja é definidor de volume, sendo uma cor que confere 

uma maior força do elemento como denunciador de volumes. 

Ilustração 65 – Interior (1) de uma sala de aula do 

jardim-de-infância “Popular”. (Ilustração nossa, 2012) 

Ilustração 66 – Interior (2) de uma sala de aula do 

jardim-de-infância “Popular”. (Ilustração nossa, 2012)

A presença do laranja torna-se relativamente modesta nas zonas das salas de aula, 

existindo apenas um ou dois planos desta. Entretanto no resto das salas o branco 

assume-se como cor principal. A utilização do laranja também permitiu uma quebra da 

monotonia do espaço das salas de aula. No interior das salas de aula, o pavimento é 

maioritariamente branco, existindo uma pequena área à entrada das salas onde o 

pavimento é cinzento-escuro, definindo as zonas de “troca”, local onde os pais deixam as 

crianças no início do dia e os vão buscar no final. 

Na zona do corredor o laranja acaba por ser reflectido devido a uma presença de luz 

natural mais directa, este espaço é assim inundado por uma luz laranja difusa, que 

mesmo com a presença do branco e cinzento-escuro não perde a sua força, como 

acontece nas salas onde a luz natural é menos directa em relação ao laranja lá presente. 
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Ilustração 67 – Interior do corredor do jardim-de-infância “Popular”.                                                                           

(Ilustração nossa, 2012) 

A presença do branco em todo o interior do edifício é também justificada pelo arquitecto 

como sendo uma cor que permite aguentar qualquer tipo de intervenção posterior, pois, 

na sua opinião, “(...) um espaço tem de ser relativamente flexível para se poder adequar 

a várias situações (...)”. Querendo proporcionar um espaço que se pudesse alterar 

constantemente pelas crianças, a presença deste tipo de esquema cromático permite que 

estes espaços ganhem cor através de tudo o que o que as crianças fazem e que ali é 

colocado, os desenhos nas salas de aula e os seus próprios casacos possibilitam uma 

presença de cor criada pelas vivências e os seus utilizadores. 

Relativamente a cores, podemos ainda referenciar a sinalética própria criada por este 

edifício, apesar de não estar directamente ligado à leitura do espaço, estes elementos 

permitem às crianças através de uma interpretação das cores, identificar espaços e os 

seus níveis de acesso. 



A Cor como caracterizadora do espaço: A importância da cor nos jardins-de-infância 

 

Inês Filipa Florêncio Teixeira                                                                                                                                             170 
 

Esta sinalética foi criada por um designer, contratado pelo atelier responsável pela obra, 

que conjuntamente com a escola e os arquitectos definiu cores para a leitura dos 

espaços. Quando um sinal é azul quer dizer, espaço de acesso livre às crianças, quando 

é amarelo tem um acesso somente permitido às crianças, quando acompanhadas por um 

adulto e quando é vermelho o espaço é apenas destinado a adultos, deste modo e 

partindo de um léxico facilmente entendido as crianças podem interpretar os espaços e 

as suas utilizações. Este projecto aborda assim as questões relacionadas com a cor de 

dois pontos de vista, a cor enquanto propriedade de um material e a cor enquanto 

pigmento, tendo sempre em mente a modulação do espaço. 

 

Ilustração 68 – Exemplo de sinalética do jardim-de-infância                                                                                  

“Popular”. (Ilustração nossa, 2012) 

Terminamos este estudo com a seguinte frase da autoria do Arq. Nadir Bonaccorso (apud 

Wong, 2010): “A escola é um projecto que pode fazer sonhar qualquer arquitecto, porque 

mete crianças e a criação de um espaço que tem que ser especial. A arquitectura pode 

influenciar não só o estudo, mas toda a vida do ser humano”  
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4.5. CASO DE ESTUDO 3 – JARDIM-DE-INFÂNCIA DE SÃO JULIÃO DO 
TOJAL 

“Cada cor possui a sua própria ordem estrutural. A cor é percebida sempre por contraste, 

sendo através dos contrastes que a cor se torna Luz, que descobre a sua razão de ser. 

Toda a aparência visual deve a sua existência à Luz e à cor.” (LOUÇÃO, 2007, p.12 e 13) 

O jardim-de-infância da Escola de São Julião do Tojal foi elaborado pelos arquitectos 

Bárbara Delgado117 e João Manuel Santa Rita118. O estudo deste caso de estudo foi 

realizado após a visita, a pesquisa da obra e a entrevista ao arquitecto João Manuel 

Santa Rita, co-autor do referido projecto de arquitectura. 

4.5.1. ESTUDO DO JARDIM-DE-INFÂNCIA DE SÃO JULIÃO DO 
TOJAL 

O jardim-de-infância de S. Julião do Tojal insere-se num recinto escolar do ensino básico 

pré-existente. Em termos formais, este edifício foi realizado partindo da construção de 

uma plataforma em betão cinzento onde se implanta o edifício, o conceito seria a 

sobrelevação de uma placa que serviria de cobertura e onde se inseririam e encaixariam 

diferentes módulos em formato de caixa. Estes vários volumes são dispostos segundo 

uma ordem funcional, estes blocos autónomos ligam-se no seu interior através de um 

único espaço de circulação interno, com uma leitura construtiva simples como um 

brinquedo de Lego. Em termos cromáticos e conceituais existia a noção de que a cor era 

importante, principalmente devido a este edifício pertencer ao universo infantil, surgindo 

também a necessidade de utilizar a cor como resposta formal para as caixas/blocos 

monofuncionais que se baseava no conceito, deste modo e de acordo com a ideia de 

conceito do projecto cada uma das caixas/blocos monofuncionais deveria ter-lhe atribuído 

uma cor específica, surgindo de um modo muito espontâneo a utilização das cores dos 

brinquedos da 1ª infância, com os seus fortes contrastes, de um modo intuitivo as quatro 

cores iniciais do lego foram assim utilizadas. Partindo destas cores atribui-se um 

significado a cada cor, criando-lhe uma simbologia. 

                                                            
117 Bárbara Delgado (1969 – ) licenciou-se pela Universidade Lusíada de Lisboa em 1993, realizando em 
2002 o seu mestrado em Desenho Urbano na Universidade de Barcelona. Colabora desde 1997 no 
Departamento de Obras Municipais de Loures. 
118 João Manuel Santa Rita (1965 – ) licenciou-se pela Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de 
Lisboa em 1989. Finalizou o mestrado em Construção no Instituto Superior Técnico (IST) em 1999. É desde 
2001 docente do Curso de Design de Interiores no Instituto de Artes Visuais, Design e Marketing (IADE). 
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A cor enquanto símbolo pode ter vários significados. As associações a simbologias e 

significado podem ser direccionadas. Deste modo, cada criança reconheceria o 

significado associado a cada cor, forma e matéria, entendendo as actividades realizadas 

em cada espaço. Este edifício e os seus módulos são caracterizados, em termos 

cromáticos, pela utilização do léxico de cor da infância – o vermelho, amarelo, verde e o 

azul assumem-se como cores correspondentes a cada um dos blocos do edifício. O bloco 

vermelho é onde se localizam as salas de actividades e aulas. O bloco amarelo é onde se 

localizam as zonas da administração e o ATL. O bloco azul destina-se às zonas das 

instalações sanitárias e serviços de limpeza. Por fim, o bloco verde é destinado aos 

serviços de cantina que têm uma sala polivalente que serve como cantina, ginásio e 

auditório, sendo definida através de uma cortina quando este espaço precisa ser 

separado da zona de acesso e circulação. 

Ilustração 69 – Exterior do jardim-de-infância de São Julião do Tojal. (Ilustração nossa, 2012) 

Relativamente à arquitectura exterior, a cobertura que tem como conceito a sobrelevação 

da plataforma de implantação, em termos cromáticos e materiais assumiu a mesma 

linguagem da plataforma, deste modo tornando-se o elemento estanque onde se 

encaixam os blocos. O pavimento e a cobertura no exterior tornam-se neutros em termos 

de cor com a utilização do cinzento claro do betão que os constituem. A noção de métrica 

torna o projecto muito exacto, estando todo o projecto baseado na modelação do(1) 

metro, unidade simples e de fácil identificação. Deste modo no exterior o edifício tem três 

metros de altura nos blocos monofuncionais, já a cobertura tem um metro de altura 

permitindo entendê-la como o elemento estanque que tínhamos falado. Nos materiais de 

revestimento e acabamento foi também adaptado a mesma métrica, sendo composto por 
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elementos de laminado compacto pré-fabricado e standarizado, com a dimensão de 1x3 

metros nos seus módulos. Este material plástico foi utilizado tanto no exterior como no 

interior, existindo elementos apropriados para o exterior e elementos apropriados para o 

interior, mantendo nestes dois espaços a mesma textura, materialidade e cor, permitindo 

uma melhor leitura de bloco. Organizando as cores no exterior, também, com a sua 

temperatura, numa relação de cores quentes e frias. 

Ilustração 70 – Exterior do jardim-de-infância de São Julião do Tojal, recuos da fachada. (Ilustração nossa, 2012) 

Na fachada sul existem recuos que se tornam palas solares, procurando-se boas 

condições de conforto ambiental pela presença de luz natural no interior dos seus 

espaços, tal como uma ventilação natural de todos os espaços. Nos interiores das salas 

de aula, onde existem grandes envidraçados, o branco foi escolhido enquanto cor, 

tornando estes espaços mais neutros, no entanto e de modo a evitar uma presença 

excessiva de sol e refracção das cores exteriores, tornado o espaço diferente, criaram-se 

portadas que protegessem o interior. Estas portadas em armónio permitiam fechar as 

“caixas” no inverno. No início estas portadas eram da mesma cor que o edifício no 

exterior e brancas no seu interior, evitando a refracção das cores exteriores para o 

interior, no entanto devido a problemas na sua execução em obra, a escola foi obrigada a 

substituí-las por portadas de alumínio standard e como tal cinzentas, perdendo-se um 

pouco a linguagem de módulo que se pretendia. 
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No interior das salas de aula, tal como referido, a cor predominante é o branco, a 

ausência total de cor, que o branco é, permite crias contrastes relativamente aos outros 

espaços coloridos com o léxico infantil, tornando as salas de aula espaços neutros e de 

acordo com o arquitecto João Santa Rita, mais adequado às actividades que lá se 

realizam. 

Ilustração 71 – Interior da uma sala de aula do jardim-de-infância de São Julião do Tojal. (Ilustração nossa, 2012) 

No corredor existe uma variedade das mesmas cores exteriores, sendo aplicadas com a 

mesma simbologia que no exterior do edifício, tornando este espaço muito colorido e 

facilmente identificativo das várias actividades dos espaços adjacentes. 
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Todo este edifício é caracterizado por uma cuidadosa selecção dos materiais, textura, 

mobiliário, sinalética e cor. 

Relativamente a estas escolhas o arquitecto afirma que é certo que poder-se-ia ter 

escolhido outras cores, não se perdendo a intenção do projecto, devido à cor como 

símbolo. No entanto provavelmente estas alterações fariam com que se perdesse o 

efeito, em termos de esquema cromático, das suas harmonias e contrastes, 

característicos do edifício. 

4.6. ESTUDO E UTILIZAÇÃO DA COR NO PLANO DE REABILITAÇÃO 
URBANA 

A cor possui, por si só, e por via da sua realidade perceptiva, o atributo de “entidade” 

presente na percepção espacial e dela indissociável. E assim sendo, a cor é sempre 

intencional, significante. Desenvolvendo-se a percepção da cor segundo as vertentes 

neurofisiológica, psicológica e cultural, a cor assume o valor de “representação de algo”, e 

possui sempre a qualidade de Objecto. O valor simbólico é, pois, consequência que 

decorre da sua própria natureza. (LOUÇÃO, 2007, p.12) 

A frase acima transcrita poderia ser enquadrada no Plano de Reabilitação Urbana que 

em seguida descreveremos. Este Plano de Reabilitação foi elaborado no âmbito da 

disciplina de Projecto III do Mestrado Integrado em Arquitectura da Universidade Lusíada 

de Lisboa, enquadrando-se neste a elaboração de um jardim-de-infância.  

4.6.1. ESTUDO E DESCRIÇÃO DO PLANO DE REABILITAÇÃO 
URBANA  

Era pedido que se realizasse uma reabilitação urbana da zona da Academia militar e do 

Hospital Miguel Bombarda em Lisboa. O programa baseava-se na criação de habitações, 

equipamentos e comércio, incluindo ainda a criação de espaços exteriores. Partindo 

deste programa criou-se um conjunto edificado que se subdividia em quatro sub-

conjuntos (de acordo com a sua utilização). Apesar de existir esta subdivisão, a existe 

uma unidade arquitectónica no conjunto, com uma interligação entre estes quatro sub-

conjuntos, caracterizada por uma arquitectura de formas e volumes regulares, onde se 

distinguem alguns de volumes salientes, de modo a criar um ritmo da própria volumetria. 
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Quando se iniciou a elaboração deste projecto teve-se como referência a pintura de Theo 

van Doesburg, “Rhythm of a Russian Dance” que permitiu criar uma ligação à forma, 

métrica e proporção da linguagem deste autor. 

Ilustração 76 – Rhythm of a Russian Dance,                                                                                               

Theo van Doesburg, 1918,                                                                                                             

Museu de Arte Moderna de Nova Iorque. 

De acordo com Doesburg: 

“Aquilo que se expressa positivamente na plasticidade moderna – uma proporção 

equilibrada e peculiar e da generalidade – manifesta-se mais ou menos também na vida 

do Homem moderno e constitui a causa original da reconstrução social de que somos 

testemunhas.” 

A procura da criação de uma “nova cidade”, diferenciando-a da cidade pré-existente 

constituiu uma determinação, levando à procura de uma linguagem distinta, procurando 

contudo enquadrar, de algum modo, os edifícios que se destacam. A procura de uma 

nova vida para esta zona da cidade concentrou-se também na criação de ambientes 

exteriores que se pudessem associar ao oposto da cidade, ou seja à natureza. 
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A reinterpretação do conceito da pintura de Doesburg, permitiu, em termos formais, não 

cromáticos, uma ligação à métrica e às proporções utilizadas. A busca da ordem, da 

harmonia feita de geometrias rectas, de linhas, de formas assimétricas que na sua 

abstração mais profunda nos puxam para a realidade da dureza das formas mais 

simplificadas, possibilitou a criação de vários espaços exteriores, onde a natureza e a 

matéria se misturam na produção de ambientes controlados, mas ritmados. 

Ilustração 77 – Ortofotomapa (Ilustração nossa, 2009). 
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A diferenciação deste conjunto edificado relativamente aos restantes edifícios existentes, 

foi marcada pela utilização de um novo tipo de linguagem, uma linguagem que é a 

principal força de diferenciação entre o que já existe e o plano proposto. 

No início deste exercício era solicitada a criação de quatro sub-conjuntos, fazendo-se a 

divisão destes sub-conjuntos, sendo que um dos sub-conjuntos é destinado a uma zona 

de habitação com um comércio de bairro, de modo a valorizar o pequeno comércio e as 

suas vantagens na vida da comunidade; outro sub-conjunto é destinado a uma zona de 

cultura e lazer. 

A localização destes dois sub-conjuntos é na área da Academia Militar, em parte devido a 

esta área ter um espaço mais amplo. Outra razão para esta localização é a proximidade 

da igreja pré-existente, que estava destinada à adaptação a um museu – daí existir a 

necessidade de criar uma zona de cultura e lazer, possibilitando-se a criação de um 

centro cultural e cívico, uma biblioteca, uma ludoteca, auditórios, um centro de 

exposições, galerias de arte, entre outros centros de cultura e lazer. 

A proximidade entre a zona de habitação e a zona de cultura e lazer também é 

valorizada, sendo que existe uma pequena separação entre estas duas áreas, criada por 

um desnível de um metro. Esta separação deveu-se à necessidade de reforçar a zona de 

cultura e lazer. 

Outro destes sub-conjuntos era destinado a uma zona de comércio e, outro, a uma zona 

onde se funde uma área de comércio e outra de serviços. Estes dois sub-conjuntos 

localizam-se na zona do hospital Miguel Bombarda. Devido á divisão marcada entre esta 

zona e a zona da Academia Militar, esta separação de espaços ajudou na criação de uma 

maior “privacidade” na zona da habitação. 

Todo o plano tem uma linguagem comum, sendo esta interligação mais forte, devido ao 

esquema cromático utilizado, unificando o espaço urbano a partir da utilização da cor. 
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A linguagem arquitectónica baseou-se num ambiente geométrico e simples, com edifícios 

de forma paralelepipédica, onde a horizontalidade e as linhas rectas predominavam, 

realçando a forma do terreno onde se localizava a maioria do conjunto edificado. Em 

termos formais, os edifícios foram pensados tendo como elementos caracterizadores os 

volumes salientes, formando ritmos inconstantes. Uma das utilizações da cor neste 

trabalho possibilitou a acentuação destas formas paralelepipédicas e dos ritmos criados 

por estas. Apesar de ter como objectivo a regularidade, esta foi contrariada, pois podia 

ser vista como algo monótono, logo, ao contrariá-la, criou-se uma cadência volumétrica e 

também um equilíbrio assimétrico que, possibilitou criar uma intermitência irregular, 

dando mais “vida” a este plano. 

Ilustração 78 – Perspectiva do Plano de Reabilitação Urbano, exemplo de edifício-tipo, Render 1 (Ilustração nossa, 2009). 

A cor foi utilizada de modo a contrariar a possibilidade este conjunto se tornar monótono, 

acabando por salientar também a geometria através da utilização da cor, criando ritmo. A 

utilização da cor tornou-se essencial para a criação destes ritmos, focando determinados 

elementos arquitectónicos e criando a diferença de cromatismos para permitir salientar 

estes ritmos. A opção ao utilizar a madeira na sua cor natural teve a ver com o conceito 

deste projecto. A madeira permitiu uma ligação e uma associação à natureza, que 

estando presente nos espaços exteriores também unificavam o conjunto edificado e a 

sua envolvência. Consequentemente a utilização do branco em todo o restante edifício 

teria de permitir um contraste com a cor utilizada nos volumes salientes, o castanho, 

permitindo um maior contraste e por isso um maior destacamento do seu ritmo irregular. 
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Sendo assim, a escolha do branco tornou-se uma possibilidade, o contraste claro-escuro 

e frio-quente permitiu moldar os espaços e focar a atenção nos volumes que queríamos 

salientar. 

Ilustração 79 – Perspectiva do Plano de Reabilitação Urbano, exemplo de edifício-tipo, Render 2 (Ilustração nossa, 2009). 

Já os espaços exteriores, sendo jardins, permitiram a presença de uma zona verde, onde 

obviamente o verde predominante. A associação do verde e do castanho à natureza 

permite também uma fuga momentânea do ambiente urbano destes espaços, criando-se 

também irregularidades, daí a localização dos volumes nas fachadas principais. 

Ilustração 80 – Perspectiva do Plano de Reabilitação Urbano, exemplo de edifício-tipo, Render 3 (Ilustração nossa, 2009). 
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Relativamente às outras fachadas, estas tinham presentes o branco, já anteriormente 

mencionado, e o cinzento. Os grandes planos brancos e metálicos (sendo ambos cromas 

neutros) permitiam desviar a atenção desta fachada relativamente secundária da fachada 

dita principal, onde estão os volumes. As fachadas consideradas menos importantes 

foram assim definidas devido ao facto de serem zonas onde se localizam os acessos 

verticais e as traseiras dos apartamentos, comércio, equipamentos e serviços. Deste 

modo, a escolha de um esquema cromático menos contrastante, mesmo relativamente à 

sua envolvência, foi o mais adequado a estas fachadas consideradas secundárias. 

Ilustração 81 – Perspectiva do Plano de Reabilitação Urbano, exemplo de edifício-tipo, Render 4 (Ilustração nossa, 2009). 

No sub-conjunto onde se localiza a área de serviço localiza-se o jardim-de-infância. Este 

jardim-de-infância está inserido num edifício onde estão, também, localizados outros tipos 

de serviços, sendo que o jardim-de-infância ocupa toda a área térrea do edifício, 

exceptuando as zonas de acessos verticais aos restantes serviços. 
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Ilustração 82 – Perspectiva Isométrica do jardim-de-infância sem cobertura (Ilustração nossa, 2012). 

O jardim-de-infância distribui-se ao longo do piso térreo, sendo que a área do corredor é 

a única que se orienta a norte, onde um painel de vidro permite a entrada de iluminação 

natural. No lado da chamada fachada “principal”, que está virada a sul, distribuem-se, de 

oeste para este, a copa, o refeitório, o acesso ao jardim-de-infância e uma pequena área 

de espera – que se podem interligar com o refeitório, devido às portadas em armónio que 

os separam e podem ser recolhidas, aumentando a sala. 

A sala destinada às crianças mais novas e a sala de repouso dessas crianças – também 

podem ser interligadas devido às portadas em armónio que as separam e podem ser 

recolhidas, aumentando a sala –, seguido da sala para as crianças de idade intermédia e 

a sala de repouso destas – sendo esta um pouco mais pequena que a anterior e 

possibilitando o mesmo tipo de utilização que anteriormente foi referido para as salas 

antecedentes. De seguida está a sala das crianças mais novas, a sala dos professores, 

incluindo-se numa zona fechada e que contém também a sala da administração e, por 

fim, o gabinete médico, que se localiza no fim do corredor. Em relação ao exterior, este 

jardim-de-infância tem à sua disposição um parque exterior no lado norte do edifício e 

que pode ser acedido a partir do corredor, permitindo que todas as crianças tenham 

acesso a esta área, este parque é destinado somente às crianças do jardim-de-infância. 

Em termos cromáticos, o exterior do jardim-de-infância dispõe do mesmo esquema 

cromático que o restante plano, estando inserido num dos edifícios do plano de 

reabilitação urbana, no piso térreo. Contudo, em termos cromáticos, o interior do jardim-

de-infância assume uma linguagem um pouco diferente do seu exterior. As cores 
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assumem assim, o papel de divisoras, diferenciadoras, identificadoras e realçadoras do 

espaço. 

Relativamente à diferenciação dos espaços, estas podem ser mais visíveis nos diferentes 

pavimentos e consequentemente nos seus diferentes tons. No interior podemos 

identificar dois tipos de pavimentos, o pavimento das zonas de acessos, entrada, 

refeitório, enfermaria, sala da administração e sala de professores e o pavimento das 

salas de actividades e repouso. Nas primeiras salas o pavimento é em madeira escura, 

ou seja em termos cromáticos é castanho-escuro, já nas segundas salas o pavimente é 

em vinílico, assumindo em cada uma das salas uma tonalidade similar à tonalidade 

utilizada para a identificação e sinalização das diferentes salas de actividades das 

crianças. As cores assumem um papel de símbolo – o violeta, o laranja e o azul-

esverdeado são as cores utilizadas como identificadoras de espaços. Nestas salas, o 

vinílico torna-se o mais apropriado devido às suas propriedades enquanto material, 

permitindo para além disso a aplicação de tonalidades menos comuns nos materiais 

geralmente utilizados (que não o vinílico). Deste modo, o pavimento assume um 

esquema cromático para cada uma das salas utilizadas pelas crianças de diferentes 

idades. A utilização destes pavimentos permite ainda, que as crianças associem as zonas 

de pavimento em madeira como zonas que só podem percorrer quando acompanhadas 

por adultos. 

Ilustração 83 – Perspectiva da sala de actividades das crianças mais velhas, parede da zona da porta de entrada 

(Ilustração nossa, 2012). 

No interior das duas primeiras salas de actividades existe um conjunto de portadas em 

armónio que permite, ao serem recolhidas ou não, dividir estas áreas em duas zonas 

(actividades e repouso) ou tornar esta uma área mais ampla. 
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Na zona das salas que pode ser dividida como sala de actividades o esquema cromático 

é constituído pelo creme nas paredes em geral e pela cor destinada aquela sala em 

particular e que é aplicada nas portadas e pilares adjacentes e na parede onde se 

localiza a porta de entrada da sala. 

Ilustração 84 – Perspectiva da sala das crianças mais novas, divisão de espaços (Ilustração nossa, 2012). 

Já na zona que pode ser destinada para a sala de repouso essa cor é somente visível 

(quando as portadas estão fechadas) nas portadas e pilares e paredes adjacentes a 

estas, sendo as restantes paredes em creme, permitindo uma sensação de espaço 

confortável, baixado um pouco o tecto, sem criar um impressão de imponência (se este 

fosse mais escuro), e fomentar um ambiente luminoso, sem ser excessivamente reflector. 

Com estes esquemas cromáticos permite-se criar espaços que não se tornam demasiado 

unificadores em termos cromáticos, criando monotonia e privação sensorial, tal como 

afirmou Mahnke (1996, p. 23), mas que ao mesmo tempo não são também, eles próprios, 

demasiado confusos, criando uma excessiva complexidade, havendo uma excessiva 

exposição e sobrelotação de estímulos, provocando um aumento de tensão e, 

consequentemente, contribuindo para tornar as crianças muito irrequietas. A menor 

utilização do violeta e do laranja na zona que pode ser usada como sala de repouso foi 

propositado, sendo a utilização de uma cor neutra, o creme, ideal para um maior 

descanso das crianças. 
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Ilustração 85 – Perspectiva da sala das crianças, sala de repouso (Ilustração nossa, 2012). 

A sala destinada às crianças mais velhas e que se localiza na zona mais afastada da 

entrada, não possui as portadas em armónio, não existindo a possibilidade de criar uma 

separação de espaços, pois, estes já não são necessários. 

Em termos cromáticos existe, na mesma, a presença da cor simbólica desta sala na 

parede de entrada e no pavimento, contudo, sendo que já não existem portadas, optou-

se pela aplicação da cor numa outra parede, continuando a mesma linguagem utilizada 

nas restantes salas. 

Na zona do acesso e do refeitório, o esquema cromático é o mesmo que no restante 

edifício, creme nas paredes e tecto e madeira escura no chão e portas, existindo, no 

entanto, um conjunto de portadas em armónio que separa a zona de entrada da zona do 

refeitório, quando desejado, quando são abertas, estas portadas, permitem criar um salão 

multiusos. As portadas assumem-se como parte integrante do esquema cromático do 

espaço, sendo em madeira escura e, assim, continuando a linguagem assumida para 

este espaço. 
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A utilização da madeira escura (castanho) e do creme nas paredes permite a continuação 

da linguagem cromática do exterior do edifício para o interior, existindo, assim, uma 

interligação entre o exterior e o interior. 

Ilustração 85 – Perspectiva da zona de entrada e refeitório (Ilustração nossa, 2012). 

Relativamente ao corredor, este torna-se um espaço onde as crianças podem “ler” em 

que tipo de espaço vão entrar, sendo todas as paredes cremes, excepto nas zonas das 

paredes “exteriores” de cada sala de actividades/repouso das crianças, assumindo-se 

este espaço como identificador de ambientes mais propícios às actividades das crianças. 

Cada zona de entrada de uma sala de actividades, em termos formais, é facilmente 

identificável também devido à existência de reentrâncias no corredor. Nessas 

reentrâncias existe também a passagem do pavimento em madeira para o pavimento 

vinílico, existindo, ainda, uma maior facilidade de leitura por parte das crianças em 

relação ao espaço somente a elas destinado, onde podem andar livremente. 
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Ilustração 87 – Perspectiva do corredor (Ilustração nossa, 2012). 

No corredor acaba assim por existir uma quebra da possível monotonia que se poderia 

sentir ao utilizar somente o esquema cromático das salas da administração, refeitório, 

entrada e sala de professores. Esta monotonia poderia existir devido ao facto de o 

corredor ter uma extensa área relativamente aos outros espaços mencionados. 

Porque motivo se optou pela escolha de cores em tons pastel? 

Relativamente a esse assunto pode-se relembrar que tons muito vivos, apesar de serem 

os predilectos das crianças, podem fomentar uma agitação excessiva, não sendo o ideal 

para locais onde as crianças passam muito tempo. Os tons pastel acabam por se 

assumirem mais neutros, sem contudo se tornarem monótonos, e, assim, permitindo um 

maior equilíbrio entre a monotonia e a complexidade sensorial. Podemos ainda dizer que 

os tons pastel parecem menos densos, logo menos pesados. 

Em relação à escolha destas cores especificas, podemos relembrar que o laranja pastel é 

apropriado para provocar a sociabilidade, alegria e entusiasmo (Mahnke, 1996, p. 68). 
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O azul-claro (neste caso azul-esverdeado), quando é aplicado no pavimento inspira 

movimentos fluidos, criando leveza (Mahnke, 1996, p. 69). 

O violeta é considerado uma cor calmante, daí ter sido utilizado para a sala das crianças 

mais novas, sendo também uma cor que permite aumentar a concentração, fazendo com 

que estas crianças, naturalmente muito energéticas, não sejam excitadas pela cor do 

espaço. 

O castanho quando é aplicado no chão, permite a sensação de estabilidade e conforto. 

Já quando é aplicado em paredes – o mesmo se considera quando aplicado em  

portadas –, devido à sua utilização ser feita a partir da madeira, conter uma sensação de 

segurança (Mahnke, 1996, p. 68). 

O creme assume-se, por fim, como cor neutra, necessária a todos os espaços e 

ambientes, tornando-se o elemento unificador do projecto em termos de esquema 

cromático. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em termos de considerações finais podemos afirmar que os casos de estudo e a 

pesquisa sobre a matéria estudada possibilitaram a compreensão sobre o modo como a 

cor se torna sempre elemento compositor do espaço arquitectónico. 

De acordo com os princípios da física, todos os materiais têm cor, sendo a aplicação de 

pigmentos nesses materiais, a sobreposição de matérias, provando-se que a cor 

enquanto característica de um material e/ou pigmento está sempre presente em toda a 

matéria. Sem esta presença, nós, enquanto seres humanos, não poderíamos visualizar 

essa matéria. Deste modo, toda a arquitectura tem cor, pois toda a matéria tem cor e a 

arquitectura pode ser entendida como modeladora da matéria com o propósito de criar 

ambientes. A cor é assim, caracterizadora do espaço. No entanto, o modo como a cor 

caracteriza um espaço pode ser idealizado pelo arquitecto. Tal como referido no capítulo 

4.1 A cor e a arquitectura, a cor na arquitectura pode ser utilizada de diversos modos, 

potenciando ou criando arquitectura. 

Nos casos de estudos podemos constactar essas diversas utilizações da cor enquanto 

caracterizadora do espaço. 

No caso de estudo 1, Infantário em Bicesse, a cor é utilizada como criadora de ambientes 

neutros, estabelecendo o tom emocional do espaço, permitindo uma utilização do espaço 

de modo expansivo em termos cromáticos por parte das crianças. Neste mesmo caso, a 

cor é também utilizada de modo a unir espaços, como acontece na zona do pátio norte e 

com o interior do edifício. A cor é ainda usada como separadora de espaços, tanto no 

interior como no exterior do edifício. Este uso da cor torna-se uma das caracterizações do 

espaço em termos cromáticos. Os arquitectos deste edifício tiraram ainda partido da cor 

enquanto modeladora de espaço, como acontece na zona da pala, onde a cor utilizada 

permite uma ilusão óptica que faz parecer o pé-direito menor do que na realidade é, 

permitindo uma sensação maior de conforto por parte das crianças. 

No caso de estudo 2, jardim-de-infância “Popular”, a cor é também utilizada como 

criadora de ambientes, com ritmos potenciados e aumentados pela cor. O tom emocional 

do espaço interior é criado pelas cores utilizadas, tal como acontece, por exemplo, na 

zona dos corredores. No entanto esta utilização da cor enquanto caracterizadora do 

espaço também é sentida nos espaços exteriores. A criação de ritmo a partir dos volumes 
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exteriores tira partido da cor enquanto modeladora da arquitectura. O uso do preto nos 

volumes salientes, enquanto contraponto ao betão branco, faz com que esta modelação 

dos volumes seja acentuada, dando a sensação destas saliências serem maiores do que 

na realidade são. 

Neste mesmo caso de estudo, o laranja é usado como definidor de espaços, a utilização 

desta cor permite que se identifiquem as paredes exteriores de um tipo de espaço 

especifico. O laranja permite ainda, focar a atenção para as zonas onde o pé-direito do 

corredor é mais baixo, fazendo salientar as zonas com maior pé-direito. Este efeito é 

também possível devido à utilização do branco nas zonas de pé-direito mais alto, o 

branco tira partido da luz natural directa que essas zonas têm, tornando-o mais brilhante. 

A cor enquanto característica de um material permite ainda separar espaços quando é 

usada no pavimento das salas de aula (zona de “troca”). 

No caso de estudo 3, jardim-de-infância de São Julião do Tojal, a cor é usada como 

divisora de espaços, partindo, por exemplo, das associações que se quiseram criar. Com 

as mesmas associações, a cor, permite ainda, dividir e definir espaços. 

A utilização do branco nas salas de aula estabelece um tom ambiental, que torna o 

ambiente neutro, contrariando os restantes espaços do edifício. 

Todos estes jardins-de-infância são espaços onde a utilização da cor foi pensada. Existiu 

sempre, em algum momento, uma preocupação da utilização relativamente à sua 

influência nas actividades que decorrem num jardim-de-infância, sendo, a utilização da 

cor, contudo, feita muitas vezes de um modo intuitivo. Um projecto cromático deve 

combinar a arte e a ciência, tendo sempre como objectivo bem-estar do homem. 

Os materiais são muitas vezes escolhidos na fase inicial de um projecto e 

consequentemente a sua cor como sua propriedade. Já a escolha da cor pintada, 

normalmente, é feita na fase final de uma obra. No entanto, e tal como aconteceu na 

elaboração do caso de estudo 3, jardim-de-infância de São Julião do Tojal, a cor também 

pode ser vista como essencial para um projecto, delimitando as escolhas em relação aos 

materiais utilizados, não sendo, obviamente, este o único factor de escolha dos materiais. 

Muito mais se poderia dizer sobre a cor como tema de estudo e propriedade 

arquitectónica. No entanto, este estudo permite-nos dizer o seguinte em relação à 

utilização da cor na arquitectura em geral. Sabemos que a utilização consciente e 

cuidada da cor permite a criação de ambientes onde se transmitem ideias conceptuais, 
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assim como, ambientes onde o bem-estar do utente é uma premissa, deste modo 

podemos seguir esta perícia para tornar os espaços projectados o mais adequados para 

a utilização do seu futuro utente. 

Relativamente à utilização da cor na arquitectura dos jardins-de-infância, podemos 

concluir que a sua utilização tem muito a ver com ideias conceptuais. Tal como vimos nas 

cores usadas na arquitectura em geral, ao longo do capítulo dedicado à sua utilização na 

arquitectura ao longo da História. Muito importantes para a aplicação da cor na 

arquitectura é o modo como os autores dos projectos interpretam a temática da cor, seja 

em termos abstractos ou físicos. 

Podendo a cor, devido a todas as suas características acabar por influenciar o modo 

como vemos, sentimos e interpretamos o espaço, influenciando comportamentos e 

atitudes, em termos de elaboração de projectos arquitectónicos, esta deve ser 

interpretada como tal, sendo importante para a estrutura espacial. Contudo, chega-se à 

conclusão, que, tal como é percetível nas entrevistas realizadas e nos casos de estudo, 

nem sempre os arquitectos atribuem essa importância à cor, percebendo-se que em 

alguns casos a cor é pensada de um modo quase autónomo em relação ao projecto, 

surgindo como um acréscimo à qualidade espacial, tal como aconteceu na elaboração e 

realização do jardim-de-infância “Popular” (caso de estudo 2). Noutros casos, a cor está 

presente enquanto fenómeno, seguindo uma lógica de cor enquanto propriedade 
conceptual e específica, surgindo assim, desde a fase de conceito do projecto, como se 

pode constatar no jardim-de-infância de São Julião do Tojal (caso de estudo 3). Pode-se 

ainda abordar a temática da cor de um modo relativamente desprendido em relação à 

questão da cor enquanto fenómeno, seguindo uma lógica de cor enquanto propriedade 
do material, tornando-se consequentemente definição conceptual do projecto, este outro 

modo de abordar a temática da cor pode ser notado no infantário em Bicesse (caso de 

estudo 1).  
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GLOSSÁRIO 
 

Bastonetes - Células receptoras do circuito da retina (olho), são sensíveis à 
luminosidade. 

 

Cones - Células receptoras do circuito da retina (olho), são sensíveis à cor.
 

Contraste 
cromático 

- Combinações de cores que, quando usadas próximas umas das 
outras, produzem uma sensação de choque, provocando uma 
maior evidência das suas propriedades.

 

Cor 
refractada 

- Mudança na direção em que as ondas da luz se propagam ao 
passarem de um tipo de substância para outro. As ondas são 
refratadas quando passam obliquamente de um meio para outro em 
que a velocidade da luz é diferente.

 

Cores 
complementares

- São as cores que têm maior contraste entre si. 
 

Cores 
neutras 

- São cores que tem pouco reflexo, são mais usadas como 
complemento de outra cor. Entre as neutras temos o branco, o 
preto, os tons cinza, os castanhos e os beges.

 

Cores 
Primárias 

- Cores que não podem ser formadas por nenhumas mistura de 
outras cores. Existem dois tipos de Cores Primárias, a cores 
primárias da cor-luz e as cores primárias da cor-pigmento. 

 

Cores 
Secundárias 

- Cores que surgem da mistura em quantidade igual de duas cores 
primárias. 

 

Dicromata - Diferenciação da Capacidade de percepção de 
duas tonalidades distintas de cores. A presença de diferentes tipos 
de cones na retina dos animais permite a diferenciação no tipo 
de visão dos mesmos.

 

Espectro 
visível 

- Região do espectro eletromagnético visível ao olho humano, numa 
faixa de comprimentos de onda entre o infravermelho e o 
ultravioleta. 

 

Harmonias 
cromáticas 

- Combinações onde as cores têm, por exemplo, pouco contraste 
entre elas e, por isso, se tornam agradável ao olho humano. 

 

Luz Branca - A luz branca é a totalidade da luz proveniente do sol ao meio-dia, é 
composta pela radiação de todos os comprimentos de onda do 
espectro visível.

 

Matiz - São as cores do espectro, desde o vermelho até ao violeta, 
passando pelo magenta. Matiz é a cor em si, é a própria cor. 
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Mistura 
Aditiva 

- Corresponde à mistura de luzes coloridas, pertencendo ao 
somatório dos comprimentos de onda, motivo pelo qual se 
denomina de aditiva.

 

Mistura 
Subtractiva 

- Corresponde à mistura de pigmentos coloridos, pertencendo à 
subtracção dos comprimentos de onda, motivo pelo qual se 
denomina de subtractivo.

 

Monocromático - Que é pintado de uma só cor.
 

Nanómetro - Unidade de medida utilizada nos comprimentos de onda.  
1 nanómetro corresponde a 1 milionésimo de milímetro. 1nm = 
0,000001 mm.

 

Pinturas 
Rupestres 

- Pinturas realizadas pelo Homem pré-histórico em abrigos, cavernas 
ou superfícies rochosas.

 

Policromático - Que é pintado com várias cores.
 

Saturação/Croma - É a medida da pureza de uma cor, ou seja, uma cor muito 
saturada é uma cor que contém um conjunto muito estreito de 
comprimentos de onda.

 

Spolvero - Técnica que permite, no fresco, decalcar o desenho preparatório de 
um cartão para o reboco fresco, através de uma série de pequenos 
furos feitos no cartão, ao longo dos traços do desenho. 

 

Técnica do 
Fresco 

- Técnica de pintura realizada em paredes ou tectos enquanto o seu 
esboço ainda está fresco.

 

Tricromatas - Diferenciação da Capacidade de percepção de 
três tonalidades distintas de cores. A presença de diferentes tipos 
de cones na retina dos animais permite a diferenciação no tipo 
de visão dos mesmos.

 

Valor/Luminosidade - É o grau de claridade ou obscuridade contido numa cor, ou 
seja, define o brilho de uma cor.
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Entrevista com José Martinez Silva (Atelier Central) – Infantário 
de Bicesse: 

IT- Em que fase do projecto surgiu a cor? 

JM- Neste caso nem utilizámos muito a cor. Foram tudo tons mais cremes e mais 

calmos, porque apesar de ser um elemento mais ligado às crianças, pareceu-nos que 

uma atitude mais pacífica, seria mais lógica neste tipo de edifícios, porque uma das 

tendências que eles têm, nestas idades, é fazer muitos desenhos e nesses desenhos 

utilizam muito a cor. O que fizemos foi forrar o edifício praticamente todo, o interior do 

edifício, com um painel creme, que foi o bulletin board, que permite a fixação dos 

desenhos, deixando essa ideia da cor para uma utilização mais personalizada por 

parte das crianças. 

IT- Ou seja, foi uma decisão relacionada com os materiais desejados? 

JM- Sim, foi uma decisão relacionada com os materiais. No exterior foi basicamente o 

edifício todo pintado de branco, não incluindo mais cor, com a excepção de uma pala 

onde utilizámos a madeira, os painéis fenólicos de madeira, para dar uma enfâse 

maior à reentrância da fachada sul. 

IT- Quais foram as grandes influências deste projecto, principalmente em relação à 

cor? 

JM- Deixámos isso para as crianças, por isso não tivemos mesmo… 

IT- Sim, mas o branco continua a ser cor, percebe? 

JM- O branco é um bocadinho criar um elemento neutro que permitisse, a nível 

basicamente do interior a reinterpretação dos miúdos. Exteriormente, pareceu-nos que 

deveríamos ter uma atitude mais pacífica a nível da cor, porque o edifício, 

basicamente, foi inspirado em algumas referências do mundo infantil. Inspirámo-nos 

nas peças de lego, depois começámos a fazer alguns estudos, porque nos pareceu 

depois durante uma determinada fase um bocadinho ridículo, na fase do processo de 

concepção, um bocadinho ridículo essa reinterpretação, mas após umas primeiras 

tentativas e umas primeiras simulações de esquisso, começámos a achar que aquilo 

podia ter alguma piada, e que podia perder aquela imagem muito forte do lego, 

digamos que era só uma reinterpretação desse conceito e no fundo depois acabámos 



A Cor como caracterizadora do espaço: A importância da cor nos jardins-de-infância 
 

Inês Filipa Florêncio Teixeira                                                                                                                                      210 
 

por seguir mesmo a nível formal, não a nível cromático, mas a nível formal essa lógica 

de peças muito definidas que se encaixam umas nas outras. 

IT- Então nunca quiseram assumir essa ligação a esse conceito a nível da cor? 

JM- Nunca, por acaso é engraçado, mas não. Apesar de, como é lógico termos feito 

alguma investigação a nível de outros edifícios, acabámos por sentir que a atitude 

pacífica seria a atitude mais lógica na nossa interpretação do que devíamos seguir 

neste projecto. 

IT- Na zona do corredor e do refeitório existe uma clara separação dos espaços feita 

pelos dois materiais, e consequentemente pelas suas duas cores. A sua intenção foi 

só esta ou, para além disso, existiram outras preocupações? 

JM- A intenção teve a ver com a leitura interior, daquilo que foi a nossa lógica dos 

legos, em que temos o corredor, que tem um volume mais alto, que corresponde à 

clarabóia, e, por isso, o corredor tinha uma imagem mais clara e mais pétrea, porque 

tínhamos a pedra do pavimento e os bulletin board nas laterais, um bocadinho para 

marcar a diferença do que é circulação e zona de estar, assim como acentuar a ideia e 

o conforto que cada material nos transmite, que é distinto entre a madeira e a pedra, 

decidimos assumir a madeira no sitio do refeitório, e a pedra, que é um material mais 

frio e não tão confortável para estar, apenas na zona de circulação, onde havia 

também mais desgaste, no fundo. Onde cromaticamente marcámos essas diferenças, 

no entanto, essa escolha não veio tanto do efeito cromático, veio mais do material em 

si, claro que poderíamos ter escolhido uma madeira mais clara que fosse mais 

próxima a nível de tom da pedra, mas acabamos por escolher a sucupira, para fazer 

também um contraste não só do material, mas também com a cor. 

IT- Concorda que esse tom do castanho-escuro da madeira transmite um sentimento 

de mais calor e protecção, que acaba por tornar aquela zona mais intimista? 

JM- Exactamente.  

IT- No corredor acabam por existir duas cores, o creme e o branco, existindo uma 

divisão entre esse dois tons… 

JM- É o bulletin board, que é o material que dá para pôr as pinturas. Agora as 

fotografias que temos do infantário foram tiradas com muito poucos desenhos nas 

paredes, porque de facto o que é incrível naquele infantário é que a produção dos 

miúdos é assustadora, e, portanto as paredes estão sempre com pinturas deles e com 
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todas as obras que eles fazem e por vezes com exposições didáticas. Porque a 

filosofia de ensino da Misericórdia tem muito a ver com a produção de desenhos e de 

pinturas, mas com alguma orientação da parte dele. Por exemplo, eles dão nomes de 

pintores e mostram vários quadros desses pintores aos miúdos e depois fazem com 

que os miúdos façam uma reinterpretação desses quadros, portanto, as pinturas, no 

fundo, são muito variadas, e depois põem a história do pintor e os miúdos passam a 

conhecer o pintor e fazem uma serie de quadros ou de pinturas parecidas com esse 

pintor. Outras vezes fazem exposições conforme as estações do ano, no Outono 

fazem desenhos ou colagens ou esculturas com coisas sobre o Outono. E isso tudo 

está sempre exposto no corredor, digamos que aquele material que nos preocupou 

quando nós o integrámos e que era o bulletin board e claro que a nível estético 

tivemos a preocupação de que funcionasse bem com a pedra, com a sucupira e com 

as paredes brancas, no fundo, no dia-a-dia, acaba por estar bastante escondido por 

todas as pinturas, as gravuras e desenhos que as crianças produzem. 

IT- Mas poderia ter tido para além de permitir a colocação dessas “obras de arte”, 

digamos assim, das crianças, poderia ter tido algo mais relacionado com o conceito. A 

sensação que senti quando lá fui era de que a clarabóia com a sua envolvente branca 

dava uma sensação de infinito e de continuidade… 

JM- Sim, mas a outra zona também é branca, só que, no fundo, está muito mais 

presente a grande superfície envidraçada que dá para aquele pátio mais contido e, no 

fundo, a abertura para o corredor, portanto, digamos, que acaba por perder um 

bocadinho o efeito da presença que o corredor tem. O facto de o corredor ter um pé 

direito muito alto e ter toda aquela superfície envidraçada e as paredes brancas, que 

também funcionam com reflexão dessa luminosidade que entra pelas clarabóias, 

acaba por ter uma expressão e uma força muito grande em todo aquele espaço. E, no 

fundo, esse corredor foi a nossa reinterpretação daquelas peças de lego que existiam, 

transparentes e que pretendemos que fosse sempre o eixo estruturante e mais forte 

do edifício, aliás eu não sei se teve oportunidade de ler que nós, na memória 

descritiva, que aquele corredor significa o percurso dos miúdos na vida e no infantário, 

porque eles começam no berçário, vão andando no corredor até chegarem às ultimas 

salas, que são as que no fundo preparam a sua saída de lá para o ensino básico.  

IT- Por exemplo, as clarabóias que vão colocando ao longo do edifício, as redondas… 

JM- Essas são as inspiradas nas peças de lego… 
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IT- Exacto, não acha que se tivessem colocado cores nas partes interiores, esses 

elementos poderiam ganhar uma outra força? 

JM- Eu tenho sempre um bocado de receio desse tipo de interpretações, porque o que 

eu falei de facto, porque acho que a cor é muito, a cor, quer dizer, encarando a cor 

como aquelas relações cromáticas mais fortes, que realmente “dão nas vistas”, como 

os azuis, os vermelhos ou os amarelos, e saindo destes tons monocromáticos, dos 

cinzentos, do preto e do branco. São sempre muito suscetíveis de reacções, por parte 

das pessoas, a nível inconsciente, e que transmitem determinadas sensações, e, 

parece-me, que esse tipo de sensações não era o tipo de sensações que nós 

queríamos transmitir neste tipo de espaços, por exemplo, nós sabemos que o verde 

nos dá um aspecto de frescura, que o vermelho dá um aspecto de quente e de mais 

agressividade ou o azul que nos dá um aspecto de frio, quer dizer esse tipo de 

reacções eram coisas que nós realmente não queríamos introduzir nos locais onde 

nós pusemos essas clarabóias, ou seja, a zona administrativa, que não é zona de 

crianças, e basicamente ali temos três espaços que é o gabinete médico que é 

raramente utilizado, é só utilizado quando os miúdos vão à consulta uma vez por 

semana, ou por mês, já não me recordo. É a zona de estar dos educadores e é a sala 

da administração, ao fundo, dos responsáveis pelo infantário, ou seja, não nos 

pareceu… 

IT- E nas casas de banho… 

JM- Sim, mas as casas de banho não são um espaço que está muito vivido.  

E, por outro lado, levámos o nosso conceito ao limite, de facto, se a peça era branca 

era branca toda, não poderia ser branco com bocados lá dentro de várias cores, não é. 

Mas, se calhar, às vezes, tem um bocado a ver com a nossa forma de estar na 

arquitectura, não é que nós não tenhamos já feito coisas com mais cor, mas 

normalmente procuramos muito a cor através dos materiais e não da pintura em si. 

IT- Qual foi da colocação em determinados elementos, tando no jardim sul como no 

pátio norte, com cores que contrastam com o interior, como por exemplo o cinzento do 

pavimento ou mesmo a pala? Isso foi assumido propositadamente? 

JM- Sim, claramente assumido. Mas eu acho que tem um pouco a ver com o que eu 

tinha dito há pouco, eu acho que a cor tem de estar, mas presente nas vivências do 

dia-a-dia e não tanto na arquitectura em si. 
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IT- Daí a presença da cor nas zonas de brincar e noutros elementos… 

JM- E tem aqueles brinquedos cheios de cor, muito coloridos. E no próprio pavimento 

tem um bordeaux, mas no outro não tem. No outro tem o preto só, que é a ardósia, 

que no fundo é o local onde cai a água, que nós queríamos introduzir o som da água 

naquela zona de comer, o que permite também que possam fazer também refeições 

no exterior no verão, o que fez com que tivesse de existir aquele pérgula no pátio, para 

no fundo fazer alguma protecção solar. E temos o granito cinzento e um pavimento em 

tijoleira posta a cutelo. Essa transição de materiais também tem um bocadinho a ver 

com o desmaterializar dos tons, também no fundo, porque nós tínhamos que passar 

do castanho, que era o castanho-escuro da sucupira, passando para um tom mais 

creme e só depois é que chegamos depois ao cinzento, que no fundo se prolonga 

entre pátio e já o exterior, porque pretendíamos que essa zona fosse já uma zona 

mais urbana, e portanto, os miúdos, aí, já estão numa zona mais urbana tipo 

esplanada e não tanto na zona de estar, onde têm a relva, a horta pedagógica e virada 

a sul. 

IT- Então quiseram com a própria cor dos materiais também assumir essas diferenças 

para as crianças entenderem os limites. 

JM- Sim, apesar de estarem condicionados, porque têm a vedação que não os deixa 

sair para a rua. 

IT- Qual foi o motivo que vos levou a escolher o mesmo esquema cromático do 

refeitório para a zona da biblioteca? Porque não foi assumido o branco tal como no 

restante edifício? 

JM- O chão foi do mesmo material, porque também queríamos criar uma zona com um 

ambiente mais quente, porque os miúdos estão lá sentados e por vezes até deitados a 

lerem, porque a ideia depois quando nós andamos a ver algumas coisas a nível de 

equipamentos para pôr, eles colocaram lá uns puffs que parece que têm cor e que 

mais uma vez pretendeu-se ter um ambiente que fosse extremamente agradável e 

quente a nível sensorial de percepção. E mais uma vez criar uma diferença entre a 

zona da circulação e da biblioteca, porque a biblioteca só têm ligação visual para o 

corredor e muito ligeiramente para o exterior. 

IT- Mas poderiam ter utilizado os mesmos materiais que utilizaram nas salas de aula? 
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JM- Não, nós quisemos demarcar basicamente a zona de facto da aprendizagem da 

zona mais de… Não é que na biblioteca não se faça aprendizagem realmente, mas 

são zonas mais, no fundo, comuns onde se desenrolam funcionalidade, mas não são 

directamente ligadas especificamente ao ensino, tipo sala de aula, não é, onde uma 

pessoa está ali com um professor a transmitir informação. De facto, ali na biblioteca é 

um local em princípio mais de um ensino informal, onde uma pessoa está ali a ler uns 

livros, está ali a divertir-se no fundo, porque a ideia da Misericórdia em relação aos 

livros é que os miúdos se entusiasmem com a leitura, mas de uma forma 

descomprometida. A biblioteca tinha de ser assumida na leitura dos miúdos como um 

espaço diferente, que não era uma sala de aula. 

IT- Hoje em dia teria tomado alguma outra direcção neste projeto em relação a 

conceitos propriamente dito ou mesmo em termos de esquema cromático escolhido? 

JM- Existe apenas uma coisa que eu mudava, mas era única. Existe lá uma vedação 

que, ao contrário das restantes, que deixámos oxidar, foi pintada de branco, e seria 

apenas essa que nós deixaríamos oxidar em vez de pintar de branco. Foi para mim, 

digamos uma coisa que não correu, quer dizer, neste momento é uma coisa muito 

pessoal, acho que ficaria melhor se a tivéssemos deixado oxidar, apesar da opção que 

nos levou a pintá-la de branco tenha alguma lógica a nível teórico. Porque a ideia 

daquela vedação era de ser uma vedação que une duas paredes, ou melhor dois 

muros, porque é um muro que está mais virado para a estrada e um que está mais 

recolhido, e a lógica era unir esses muros todos cromaticamente e nós pintámo-la de 

branco, enquanto a outra é um elemento completamente só, que está independente de 

todo o edifício, e essa achamos que tinha lógica pintar de branco para fazer a tal união 

entre os dois muros que eram brancos. E na realidade acho que ficava melhor deixar 

os muros agora separados, mas digamos que são aquelas coisas que nós, a nível de 

conceito, justificamos e parece que é o que tem lógica e depois, na realidade, não 

devia ligar tanto ao conceito e devia ligar mais à questão sensorial, digamos, de 

quando uma pessoa anda lá à volta e sente que de facto aquilo não devia ser branco. 

Mas em termos de edifico acho que não há, apesar de que se eu começasse a fazer 

agora o edifício não o faria igual e há muita coisa que normalmente quando nós 

acabamos um projecto não gostamos depois do que acabamos de fazer, não é, eu 

acho que isso deve ser uma sensação que grande parte dos arquitectos têm, pelo 

menos nós temos. Mas também acho que quando chegamos a essa fase é aquela 

altura em que nós temos de nos despedir do edifício, porque nós estivemos a  
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projectá-lo, estivemos a acompanhar a obra, e assim custa menos despedirmo-nos do 

edifício, porque achamos que aquilo não está grande coisa. 

IT- Qual foi o motivo da pala do jardim-sul exterior ter sido revestida a painéis 

bordeaux, teve em consideração a influencia que estes poderiam ter tido nas crianças 

em termos de sensações de peso, etc? 

JM- Aquela pala tem uma determinada lógica que foi, nós por lei temos de ter um pé-

direito mínimo de três metros nos espaços, três metros para nós é alto, para uma 

criança é altíssimo e portanto, o que nos aconteceu ali é que quando nós chegámos à 

zona dos vãos, porque a ideia era que nós tivéssemos umas salas com uma forte 

iluminação, e daí termos posto o pavimento claro, em pedra, na zona coberta, mas 

ainda exterior, que no fundo é a zona de recreio coberto e que tem quatro metros de 

largura, por isso é muito profundo, e a nossa ideia foi sempre, com essa pala 

conseguir criar uma zona coberta para os miúdos brincarem quando está a chover, e 

no fundo conseguirem estar ali, no exterior também, porque a tendência dos miúdos é 

sempre vir muito para o exterior, mas tentar não diminuir no fundo a iluminação do 

interior das salas. Por outro lado, preocupamo-nos também em conseguir não deixar 

entrar iluminação directa dentro das salas, porque a iluminação directa nos períodos 

mais críticos é de facto agressiva para uma pessoa que está numa sala de aula, ou 

que está numa zona de estar. Por isso, a ideia da pala ser muito prolongada tem a ver 

também com isso, por outro lado, tentámos reduzir o efeito da pala em relação às 

crianças, da pala e do pé-direito, e por isso baixámos os vãos para dois metros de 

altura. E mais uma vez os vãos são em caixilharia de madeira, por causa do aspecto 

sempre quente da madeira e da sensação que ela transmite nas crianças. Mas depois 

tinha de resolver o problema de passar dos dois metros para os três metros, foi daí 

que nós pusemos a madeira nesse local também, para com esta inclinação dos dois 

para os três metros não estarmos a tapar a visão dos miúdos em relação ao céu. 

Porque os miúdos vivem muito aquele espaço sentados em cadeiras ou mesmo no 

chão e dessa forma o seu olhar é sempre um olhar diagonal, e por isso, os quatro 

metros da pala para uma criança que tem o nível de visão inferior em relação ao nosso 

acabam por ser extremamente reduzidos. Daí nós termos feito aquilo inclinado, o que 

é mais ou menos a linha de projecção da criança quando olha para o céu. O facto de 

termos posto aquela cor escura, tem precisamente a ver com o que já lhe tinha dito há 

pouco, que é o anular da presença enorme que isso poderia ter quando nós estamos a 

olhar para cima, o escuro anula um bocadinho, a força que isso poderia ter como 

grande massa, se fosse branca, posto no tecto. Porque a questão é que nós temos lá 
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quatro metros com um pavimento claro com o sol a bater directo, se aquilo fosse 

branco em si, havia a reflexão de baixo para cima e vice-versa e iriamos ter uma 

presença muito forte de luz na nossa vista. Já se tivéssemos outra cor iríamos ter as 

salas inundadas dessa outra cor. 

IT- Então houve uma preocupação clara com a cor. 

JM- Exactamente, houve uma preocupação com o pavimento, colocando uma zona 

mais escura na pala precisamente para anular aquilo que nós teríamos depois, sendo 

que reflectimos exactamente sobre isso para poder resolver algo que com a utilização 

de outra cor poderia ser um problema. 

IT- Este projecto acaba por ser um pouco o inverso do que é comum fazer em jardins-

de-infância, o que me tem a dizer em relação a isto? 

JM- A arquitectura deve ser um passo para todas as coisas que lá acontecem, a 

arquitectura é para expor vidas. Uma zona de um infantário é onde se expõe mais 

vidas e cheias de força, sendo que ainda não estão castrados pela vida, digamos 

assim, estão cheios de sonhos e utilizam a cor com uma facilidade e um 

descomprometimento que é de louvar, que é incrível, sendo que essa mesma 

facilidade de utilização da cor é exactamente o que se pretendeu quando fomos tão 

contidos na utilização da cor, até porque se existisse muita cor à sua volta poderia 

acontecer exactamente o contrário, fazendo com que as crianças fossem influenciadas 

na sua utilização da cor. O bulletin board, por exemplo, tem várias cores e tem até 

cores lindas, um azul-petróleo ou mesmo um vermelho bordeaux lindíssimos, mas o 

que nos pareceu é que se nós estivéssemos a colocar nessa cor e a criar diversos 

ambientes com aquilo como é normal em tantos infantários em que prolifera a cor, 

aliás até uma mistura de cores, porque depois é cada sala com a sua cor, apesar de 

isto ser tudo muito relativo, acho isso de uma agressividade incrível para uma criança. 

É uma prepotência da arquitectura, porque a cor também vai depois os miúdos inseri-

la, mas também, eu não sei qual é o conceito de ensino desses outros infantários, mas 

sei que neste da Misericórdia, nós andámos a ver diversos infantários deles e 

andámos a estudar e eles passaram de facto para nós o processo educativo deles. 

Sendo que grande parte da lógica da educação deles fundamenta-se no desenho e na 

produção gráfica dos miúdos e por isso eles, apesar de termos forrado as salas todos 

com bulletin board, e mesmo assim eles disseram que isso era muito pouco para a 

produção de desenhos que eles têm, o que realmente é uma realidade. 
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Entrevista com Nadir Bonaccorso – Jardim-de-infância 
“Popular”: 

IT- Neste projecto a cor surgiu em que fase do projecto? A cor fez parte da ideia inicial 

ou foi algo que surgiu à posteriori? Ou seja, em que altura é que foram decididos os 

materiais que deram a cor ou se a cor foi uma decisão que fez depois da escolha dos 

materiais? 

NB – A única cor que na realidade foi escolhida, a única que não é matéria é o laranja 

do interior. Porque o que definiu a cor, conjuntamente com outras coisas, foi mais a 

matéria e por isso, o verde do relvado no exterior que dá continuidade ao parque, o 

betão branco, por ser betão e por ser numa área suburbana onde o betão cinzento e o 

cinzento eram um grande peso, por isso a transformação da matéria de betão cinzento 

para betão branco para criar esta contraposição, utilizando básicamente o mesmo 

material que está maioritariamente utilizado nesta área suburbana do Cacem-Agualva, 

e por isso admito que a cor acompanha a matéria e não é propriamente através da cor 

que se construiu o projecto. De resto, a pedra dos gabiões, que faz a delimitação, é 

também utilizada devido ao seu uso extensivo e intensivo no próprio parque, para 

integrar e dar continuidade ao trabalho do parque linear, assim que se chama, e de 

resto a fachada sul com um pré-fabricado, que é um viroc preto, a cor é a própria cor 

do material que foi mantida tal e qual. A relevância da cor tem a ver com a matéria e 

não com a cor em si. Daí eu dizer que o laranja foi a única cor escolhida como pintura, 

como elemento unicamente de cor. 

IT- Qual o objectivo do esquema cromático que acabou por se criar, principalmente em 

relação ao laranja, qual o motivo dessa escolha? Estava relacionado com as crianças? 

Qual o motivo da escolha do laranja? 

NB – Fizemos uma breve pesquisa e tivemos algumas conversas relativamente às 

cores que mais se adequavam a um espaço infantil. A matéria presente no interior do 

edifício é pintada basicamente de branco, estamos com paredes brancas, com um 

pavimento entre o branco e o cinzento-escuro, só para definir as áreas de estadia e as 

dentro das salas de aula de troca. O laranja admito que é uma cor que gosto, que me 

estimula, até talvez a única que consiga conjugar relativamente bem com o branco e 

com o preto que são as cores predominantes no edifício. E é uma cor vivaz que cria 

uma certa dinâmica no raciocínio das crianças, ou seja, não é o vermelho que é 

agressivo, não é o verde que acalma, é um laranja que mantem uma certa tensão para 

com eles, e sem propriamente um grande estudo ou um doutoramento relativamente à 
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utilização desta cor foi conjuntamente com o jardim-de-infância sugerido e aceite como 

cor, que é localizada só e unicamente nas áreas infraestruturais e por isso define uma 

espécie de volume, cria uns intervalos no próprio corredor, enfim, a máquina funcional 

no interior do edifício que assume esta cor diferente relativamente ao resto. Não sei se 

respondi à pergunta, na realidade se queres um estudo a comprovar como é que foi 

escolhida a cor, nisso não te poderei ajudar. 

IT – Quando iniciou este projecto quais foram as suas grandes influências, 

principalmente em termos de cor, para além do material como tinha referido, foi algum 

projecto que o inspirou, alguma pintura, algo que o tenha inspirado especificamente 

para o projecto assim como para as cores? 

NB – Não. Isto foi alvo de um concurso, nós participamos num concurso e o plano de 

pormenor já era muito rígido. Ou seja, tínhamos um polígono de implantação 

completamente definido. Tínhamos como referência um projecto já implementado, que 

era o do parque linear, que trazia o verde da relva e os muros de gabião para 

organizar os socalcos e de resto havia muitas outras limitações, como por exemplo, a 

não ocupação do piso 0. Nós limitámo-nos a utilizar os dados que já havia, os do 

parque e do existente, por isso estes grandíssimos edifícios de habitação existentes 

em redor e foram estes os elementos que ditaram tudo o resto. Tendo em conta o 

facto de que todo o sistema de conforto térmico passivo foi claramente determinante, 

por isso a orientação solar das salas e a forma como todo o edifício se desenvolveu 

depois para pôr tudo isto a funcionar. 

IT – Pegando na parte da luz, sendo que tira muito partido da luz natural, seja em 

termos de utilização, seja em termos de sustentabilidade, que preocupações tiveram 

na relação da luz com a cor, na relação luz-cor? 

NB – Bem a luz é a fusão de todas as cores, não é? 

IT – Exactamente. Em termos de jogos de sombras ou com as próprias cores. 

NB – Não. Diria que neste caso, este atelier e eu não costumamos propriamente 

trabalhar com a cor, a cor não é um factor determinante para a construção de um 

espaço. É um suplemento, diria, não é um complemento. Ou seja, complementa sim, 

mas provavelmente se os módulos fossem de uma cor diferente poderia funcionar o 

edifício da mesma forma. O tema da iluminação para o interior das salas claramente 

foi determinante, mas não a cor em que o fundo foi pintado. O tema da iluminação 

tinha mais a ver com a eficiência energética e por isso com a sustentabilidade na 
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eficiência energética, por isso, podemos ter o maior tempo possível uma iluminação 

directa, mas isso também é ligado a todo o sistema de aquecimento passivo, que é 

outra área. 

IT – Podemos dizer que quando utilizou a sinalética própria com o recurso à cor teve 

como objectivo uma melhor interpretação dos espaços por parte das crianças? 

NB – Bom, era necessária sinalética. E já estávamos a ver que a sinalética, de repente 

feita por outra equipa ou pura e simplesmente feita por uma tipográfica, iria chocar 

com todo o conceito, então quisemos introduzir, uma leitura cromática que é 

relativamente simples. E quisemos conjuntamente com a sinalética definir áreas livres, 

de livre acesso para as crianças, as com entrada condicionada com adultos e área só 

e unicamente para adultos, fizemos esta divisão entre o azul, o amarelo e o vermelho. 

O trabalho foi feito também conjuntamente com a escola, ou seja, trocámos várias 

impressões sobre a forma de interpretação, e as cores foram escolhidas 

conjuntamente por eles, por um designer e por nós. Isso foi o trabalho de um designer 

que contratámos internamente para desenvolver esse trabalho. 

IT – Na escolha das cores para esta obra foi tido em conta o modo como estas iriam 

influenciar as crianças? 

NB – Não diria que foi tido em conta cientificamente, diria que evitámos cores que na 

tabela cromática e nas várias descrições criassem muita animosidade, o vermelho 

claramente ficou fora de jogo, tal como as outras cores. O laranja ainda se colocava no 

diagrama como uma cor vivaz, que cria uma certa dinâmica, mas não tanto quanto é 

provado que o vermelho o faça, por isso era uma espécie de contra ponto desta cor 

branca e desta mistura de branco e preto, era criar-se uma gota de animosidade no 

interior do espaço. 

IT – A escolha das cores acabou por ter então alguma coisa a ver com a psicologia 

das cores, mas acabou por não ser um estudo exaustivo, é isso que me está a dizer? 

NB – Sem dúvida alguma. Os estudos já estão feitos, havia uma tabela com cores e 

com o que é que cada cor criaria no ânimo das crianças. E o laranja entrava 

perfeitamente num âmbito intermédio. Relativamente às cores o que é verdade no 

interior das salas é que são dadas mais pelos desenhos pendurados nos panos 

brancos, do que propriamente por aquele pequeno troço por cada sala dos volumes 

das casas de banho. Continuo a achar que a sua presença é relativamente modesta e 

que as próprias salas e os corredores ganham cor através de tudo aquilo que ali é 
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colocado, nas salas os desenhos, no exterior e nos corredores são basicamente os 

casacos e tudo aquilo que é colocado pelos alunos e pelos professores. 

IT – Teve algum cuidado ao escolher o laranja, por exemplo, a sua escolha teve algo a 

ver com a dita transmissão de calor que esta cor nos transmite, ou no caso do branco 

a maior frescura que este transmite, e a forma como isto podia influenciar do ponto de 

vista térmico? 

NB – Não, o laranja não. Era mais um conforto visual. Do ponto de vista térmico as 

cores no interior não tiveram essa relação. O que quisemos foi proporcionar um 

espaço que pudesse ser alterado constantemente pelas crianças, por isso mantendo 

as regras básicas de construção de uma sala de aula, era termos condições de que do 

ponto de vista acústico com os tectos estivessem confortáveis, do ponto de vista 

térmico, no pavimento, através da inércia térmica da própria laje e do sistema radiante. 

O resto é uma espécie de pequeno espaço-museu onde depois as crianças vão 

pendurando os seus desenhos e fazendo as suas coisas. Inclusive o sistema de 

iluminação é feito por bolas de vidro penduradas que podem mudar a iluminação no 

interior, dependendo da sua colocação em grupos ou isoladamente. Quando se pensa 

numa cor pensa-se numa quebra de monotomia e foi isso conjuntamente com o definir 

um dos módulos mais importantes e funcionais do edifício. Mas não há leituras 

absolutas e únicas. 

IT – Por que motivo o branco foi a única escolha da cor das zonas para os adultos, 

como o gabinete da administração ou mesmo a sala dos professores, sendo que até o 

chão é desta cor, não acha que se torna um pouco cansativa para os seus 

utilizadores? 

NB – Não, especialmente porque quando se constrói um espaço, embora a tendência 

seja dominá-lo e construir tudo aquilo que à sua volta é necessário, de forma a fazer 

com que o tempo não lhe toque. Isto é uma tendência clássica do arquitecto. Construir 

um espaço e depois não querer que os clientes coloquem um móvel, esta não foi a 

lógica, a lógica foi proporcionar um espaço limpo que possa depois ser preenchido 

com outro tipo de quadros e mobiliário. Fizemos um contentor, contentor habitável, 

através do qual depois o próprio utente poderá alterar com todos os elementos 

complementares que aí achar bem colocar. Acho que aí seria mais entediante a 

utilização de uma cor aleatória ou até estudada em paredes, que é uma cor que 

depois só através de uma pintura poderia ser alterada. Mas aqui há também outros 

temas e outras questões. Mas isso volta tudo ao facto de que a construção do espaço 
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para nós poder ter a ver com a cor, mas a cor não é o elemento fundamental que 

estrutura a linha do projecto, o que o é, é a matéria que o gera. 

IT – Qual foi a razão do alçado sul ter sido revestido com painéis pretos e qual foi o 

seu objectivo? 

NB – O objectivo foi contrapor a grande massa de betão branco, que ainda por cima é 

uma estrutural inteira, às próprias fachadas são elementos estrururais, que 

conseguiram consolidar-se só no momento em que foi fechada a cobertura e por isso 

é uma peça única, toda ela estrutural fechada a norte, bastante fechada a norte. E 

mais aberta a sul, e a ideia foi extremar um bocadinho esta leitura desta caixa de 

betão branco com a sua abertura a sul. E aí o preto, o material preto, porque na 

realidade a cor é a própria cor do painel, criava um óptimo contraste com o betão 

branco, para já porque o painel de viroc é um painel de cimento de madeira. É também 

um material económico, ou seja o próprio projecto tem aqui em conta uma série de 

temáticas que confluem e o organizam. Foi uma obra de baixo custo, sem dúvida, e 

por isso teve claramente que se mediar com os vários elementos. O facto de estar 

virado a sul e de precisar de quase, que é exactamente como faz, cada sala vai 

ganhando alguma área através dos volumes que dai saem. Estes, claramente, eram 

para sul, volumes que deveriam ter outra materialidade, isto porque tinham grandes 

envidraçados e porque na parte de baixo tinham portas que faziam a ligação directa, 

por isso o alçado sul era um alçado de excepção. E foi tratado invertendo a cor. A cor, 

na realidade, é uma que é branco, que é soma de todas as cores, e a outra é a 

ausência de luz. E é mais nesse âmbito, não de cor, mas de extremos de cor, e foi só 

para marcar a importância do alçado sul. 

IT – Agora que a obra já teve algum tempo de utilização faria algo diferente em termos 

de cores ou de materiais utilizados para uma manutenção mais adequada e 

prolongada das cores que pertencem ao projecto? 

NB – No exterior o pavimento que foi colocado, foi por termos sido obrigados a colocar 

pela Câmara de Sintra. Porque na realidade nós não tínhamos este material, tínhamos 

o mesmo material que está no lado norte, da entrada, que é um betão poroso. A 

legislação e os receios dos paisagistas, isso é um projecto integrado, no sentido em 

que todo o projecto tem equipas diferentes, a PRODAP é quem trabalhou connosco 

nos arranjos exteriores neste caso, e por isso se tivesse de mudar alguma coisa teria 

voltado à génese básica do projecto, que era termos o betão poroso e não esta 

esponja que tambem é provado que cria e surte outros efeitos. Agora relativamente às 
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cores, o que é verdade é que a luz solar abate qualquer tipo de cores, por isso a 

manutenção é algo importante e a utilização de cores nos espaços é algo positivo, e 

tem de ser mantida, quer dizer se fosse um betão poroso teria de ser pintado de dois 

em dois anos no mínimo, qualquer utilização de cor requer sempre uma manutenção 

mínima. 

Relativamente ao pavimento interior este também não foi opção nossa e por questões 

de custo, o pavimento vinílico que foi colocado, que não era o que nós tínhamos, o 

que nós tínhamos na realidade era uma betonilha freada. Foi um material com uma 

boa relação qualidade-preço, agora se tivéssemos utilizado uma borracha como por 

exemplo o pirelli ou material com duas vezes o custo, provavelmente, a manutenção 

seria bastante inferior. 

IT – Então acabaria por não trocar a cor, mas somente os materiais? 

NB – Sim, sem dúvida. 

IT – Não deixaria de utilizar o branco no interior e o laranja no exterior, só modificaria 

os materiais? 

NB – Sim, sem dúvida que sim. 

IT – Sendo que hoje-em-dia houve uma alteração na utilização do espaço, ou seja, 

espaços que incialmente eram destinados a ATL e que agora são destinados a creche, 

sendo que houve um aumento no intervalo de idades das crianças que utilizam este 

espaço, teria modificado de algum modo o projecto desta obra, mais especificamente 

em termos de cor? 

NB – Não, até inclusive porque acho que o laranja dos módulos interiores só cria uma 

luz especial na zona do corredor, pois a luz vem reflectida pela cobertura, desce, e aí 

cria uma tonalidade laranja difusa, mas acho que os espaços das salas para um 

projecto de arquitectura têm de ser espaços... Quer dizer, acho que há duas fases do 

trabalho, há uma fase que é a concepção do edifício e depois quanto muito a chamada 

arquitectura de interiores. Acho que o espaço mantendo-se em branco aguenta 

qualquer tipo de intervenção que eventualmente daí possa vir. E não alteraria, porque 

acho que um espaço tem de ser relativamente flexível para se poder adequar a várias 

situações, que foi o que acabou por acontecer, já que tivemos que alterar e licenciar a 

nova versão do segundo piso para utilização de creche. 
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IT – Então na zona onde as crianças dormem, no chamado berçário, continuaria a 

utilizar o laranja? 

NB – O laranja está a definir um volume que é fundamental e que tem de ter uma 

leitura no edifício como volume infraestrutural, sem dúvida que o continuaria a ter até 

porque o berçário é uma zona escura e qualquer cor sem luz acaba por perder a sua 

referência, por isso acho que não introduz qualquer mudança. 

IT – Numa entrevista referiu que “A escola é um projecto que pode fazer sonhar 

qualquer arquitecto, porque mete crianças e a criação de um espaço que tem que ser 

especial. A arquitectura pode influenciar não só o estudo, mas toda a vida do ser 

humano.” De acordo com a sua afirmação concorda quando se diz que um jardim-de-

infância pode influenciar o modo como as crianças vivem e o seu bem-estar faz parte 

dos objectivos do arquitecto quando projecta. Na sua opinião a escolha de uma cor 

pode ser colocada numa obra de um jardim-de-infância pode influenciar positiva ou 

negativamente as crianças que usufruem deste, seja presentemente ou no futuro? 

NB – Sem dúvida, este e qualquer outro. A cor é efémera. Eu não falava da cor como 

elemento estruturante, mas sim de todo um sistema de utilização de um edifício e de 

tudo o que é a construção no espaço. A cor é um elemento que pode ser quanto muito 

mutável quando é para ser pintado, o tema da cor não é propriamente um tema que 

me preocupa. Mas é pessoal, não estou a retirar nenhuma importância à cor na 

arquitectura, especialmente quando a cor é dada pelos próprios materiais e pela 

própria matéria. Visitar aldeias construídas em taipa e a forma como elas se 

relacionam com a própria cor vermelha do terreno, é fantástico. Eventualmente no 

Barragán temos aquela sensação de que a cor integra e cria uma grande magia no 

espaço, há quem seja capaz de utilizar a cor e quem não, eu faço parte dos que não. 

A cor é um elemento que utilizo com muita parcimónia. 
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Entrevista com João Santa Rita – Jardim-de-infância na Escola 
de São Julião do Tojal: 

IT- Nesta obra a cor surgiu em que fase do projecto? 

JSR- A resposta não é assim directa, porque quando estamos a equacionar um 

projecto, equacionamos uma serie de problemáticas e, á partida, não pensamos que a 

cor…, quer dizer tínhamos a noção que a cor era importante por causa do universo 

infantil, mas não foi um dos problemas à priori equacionados. Mas de, alguma 

maneira, surgiu de uma maneira muito espontânea, por ser exactamente um universo 

infantil. 

IT- Mas foram decididos inicialmente e materiais depois a cor ou foi decidida primeiro a 

cor e só depois os materiais? 

JSR- Eu acho que aqui a materialidade do projecto surgiu de, numa fase de uma 

possibilidade, ou seja nós tivemos primeiro duas alternativas de projecto e depois 

surgiu com muita clareza uma resposta funcional e formal ao mesmo tempo. Como a 

resposta formal era baseada em caixas monofuncionais, que tem a ver com a ideia do 

projecto, cada uma delas tinha uma cor e aí a cor apareceu primeiro e depois fomos 

ver que material podíamos dar, aí não tivemos dúvidas nesse aspecto. 

IT- Daí o objectivo do esquema cromático que acabou por se criar? 

JSR- Pois exacto. 

JSR- Aqui a grande questão era que nós tivemos que organizar um programa e 

tínhamos um lote que era muito irregular e existia uma escola, que ainda está lá, que é 

dedicada ao primeiro ciclo e nós tínhamos que fazer um jardim-de-infância, e tínhamos 

que criar nesse espaço um campo escolar que tivesse o ensino básico e um jardim-de-

infância. No lote já tínhamos um campo de jogos, que dava apoio ao edifício do ensino 

básico. No fundo tínhamos estas bases, que era ter uma escola que de alguma 

maneira se abrisse ao ambiente, ao sol. Tínhamos como uma forte referência um 

projecto do arquitecto Holandês Jan Duiker de uma escola que se chama 

openluchtschool, que foi feita em Amesterdão nos anos 30, um projecto moderno e 

que ele se referia a ela como escola ao ar livre, ou seja era toda orientada e voltada 

para o sol. Era construída dentro de um quarteirão, que era um espaço pré-existente, 

que tinha como ideia uma sala de aula onde os miúdos tinham aulas ao ar livre, e isto 

foi feito numa modernidade em que muito do projecto escolar era aberto para o sol, 
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para o espaço livre, e, portanto, de repente, as aulas também tinham este ar mais livre 

longe do projecto escolar mais restrito e com regras muito fixas. Isto foram ideias que 

nós fomos discutindo logo no princípio e, portanto, como é que nós íamos pensar 

como era uma escola. Outra ideia que também foi uma influência foi o projecto do 

Hertzberger, a escola montessori, que isto faz parte de um projecto pedagógico, onde 

não está em causa propriamente a arquitectura, mas a resposta do Herztberger a um 

projecto pedagógico onde também os miúdos tinham alguma liberdade, quer os 

miúdos quer os docentes tinham alguma liberdade para fazer a autogestão da própria 

aula, isto são experiências dos anos 60, a própria escola tem experiências espaciais 

onde os miúdos podem interagir com o próprio espaço e criar situações de, por 

exemplo, jogos e brincadeiras, tinham também situações onde criavam palcos. No 

próprio espaço exterior eles podem construir com tijolos, areia, portanto sujavam-se. 

Podiam assim estar de uma maneira livre. Neste projecto também é referenciado que 

a própria sala tinha uma montra onde eles podiam apresentar os seus trabalhos, que 

era quase como criar, pelo menos no nosso ponto de vista, cada unidade pedagógica, 

ou seja a professora e os alunos podiam criar e interagir com o espaço público e 

também uns entre os outros quase numa concorrência, assim mostrando os seus 

trabalhos de uma maneira saudável. 

E, realmente, a cor aparece quase nesta ideia como tinha dito, se houvesse cor tinha 

de ser cor directamente dirigida para o universo infantil. Depois isto também se 

prendeu com experiências pessoais, mais no meu caso do que no da Barbara, porque 

na altura eu já tinha filhos e realmente o universo dos miúdos é este, é o da cor, 

podemos ver isso nos desenhos deles, onde os seus desenhos são uma expressão de 

cor. 

Por outro lado, eu dou aulas de Design de Ambiente no curso de Design no IADE, e o 

curso no IADE tem várias unidades curriculares sobre cor e tem especialista em cor, 

mas eu pessoalmente nunca investi muito em cor, mas a cor é um universo imenso. 

Mas uma coisa, eu fui sabendo, que embora num projecto seja uma coisa muito 

intuitiva da parte dos arquitectos, eu acho que é sempre muito intuitivo, mas da parte 

dos designers, estes usam as cores de uma maneira muito mais fundamentada. Mas 

neste caso, e eu já faço uma certa separação no uso da cor e já tenho uma certa 

consciência que se pode usar de uma maneira simbólica, portanto a cor em si pode 

ser associada a simbologias como de uma maneira cultural, a cor pode ter vários 

significados culturais em vários contextos, no entanto uma pessoa quando aprofunda 

mais o conhecimento da cor sabe que a cor é luz e é o RGB, é o Red, o Green e o 



A Cor como caracterizadora do espaço: A importância da cor nos jardins-de-infância 
 

Inês Filipa Florêncio Teixeira                                                                                                                                      231 
 

Blue, a mistura de cores-luz não corresponde à mesma de cores-pigmento, mas nós 

reagimos com as cores-pigmento, sempre, e neste caso nós também procurávamos 

que a nossa escola reproduzisse um pouco o estado de espirito da escola do Duiker, 

sendo uma escola onde se procurasse conforto e satisfação. Nós aqui tentámos 

associar o uso da cor a significados próprios e no primeiro esquema que nós fizemos, 

que era uma escola de pavilhões-núcleos separados tínhamos o problema de ter 

primeiro duas entradas, tínhamos o edifício pré-existente e tínhamos que ligar depois o 

campo de jogos a uma série de valências, mas depois nós percebemos, que havendo 

muitas condicionantes no projecto de arquitectura e uma deles é a questão da 

acessibilidade que é essencial. Percebemos que o carácter deste espaço também 

tinha de ter, quer dizer quando estávamos a pensar na estrutura deste projecto numa 

forma mais fragmentada ou mais orgânica como o crescimento de uma árvore, e na 

primeira ideia íamos fragmentar muito o espaço, e nós percebemos que um dos 

caracteres daquele espaço também era ter um espaço livre entre o campo de jogos e 

o edifício pré-existente. Portanto, associando, por um lado, a questão das 

acessibilidades dos acessos e serem diferenciados, se tivéssemos a escola num só 

nível resolvíamos logo uma série de questões, sendo o campo de jogos uma estrutura 

para os dois edifícios, quer para o jardim-de-infância quer para a EB1, e rapidamente 

percebemos que podíamos criar uma plataforma artificial onde íamos inserir então o 

nosso jardim-de-infância. Depois, através do esquema funcional, de entender como é 

que funciona um jardim-de-infância, criámos esta plataforma artificial sobre o qual 

tínhamos volumes funcionais, cada um com a sua especificidade funcional com uma 

tampa. E percebemos que a resposta era então a que lá está. A primeira resposta à 

cor até foi um esquisso, utilizando a cor de uma maneira muito intuitiva, eram as 

quatro cores do lego tradicional, que são os brinquedos da primeira infância e que têm 

a ver com as respostas dos miúdos à  cor, ou seja as cores têm de ser muito directas 

e contrastantes e realmente o lego e os brinquedos da primeira infância só têm mesmo 

aquelas quatro cores. Partindo então dessas cores fomos dar um significado às cores, 

criando-lhe uma simbologia, tentando que os miúdos dêem uma determinada cor à 

caixa mono-funcional, daí que tenha havido uma organização muito concreta das 

cores que lá estão. Assim, de alguma maneira, o volume vermelho seria o volume das 

salas de aulas, o volume amarelo é o volume da parte dos docentes e do ATL, o verde 

associamos à comida, logo ao refeitório, à copa e restantes serviços ligados à 

alimentação. O bloco das águas e de apoios, onde estão as casas de banho e 

limpezas é o azul. Pensamos que de alguma maneira há uma relação entre a cor, 

energia, quente, frio e a actividade está lá. Depois, como nunca fizemos inquéritos 

nunca percebemos, ou seja, um designer não teria usado as cores como nós usámos. 
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Isto, porque usámos de uma maneira intuitiva, acho que um designer teria ido um 

pouco mais longe e teria investigado e tentado perceber através de um inquérito que 

cores é que os miúdos quereriam ou que cor é que associavam a determinada 

actividade, e fazia em função dessa sondagem e não o contrário. 

Depois há o espaço neutro, que é o espaço de circulação, onde muita coisa pode 

acontecer, onde há uma variedade de espaços e de situações, uma delas é o recreio 

exterior coberto a que damos o mesmo valor a que uma sala de aula, também 

eventualmente a pensar que se houvesse uma necessidade de uma sala de aula 

também se poderia ocupar esse espaço. O espaço imediatamente ao lado da zona de 

comidas é um espaço polivalente, que quando há mais disponibilidade económica 

podemos ter mais espaço e trabalhar com mais espaço e a sala polivalente é sempre 

um espaço onde várias funções estão agregadas, neste caso, acaba por estar sempre 

ocupado pelo refeitório, tendo servido também de ginásio, embora a ginástica dos 

miúdos não seja a mesma ginástica que os adultos fazem, é adquirir a locomoção, a 

desenvolver a nível motor, é dar cambalhotas, etc, por isso percebemos que, ao 

criarmos aqui um espaço que é delimitado por um cortinado, e onde podia então haver 

uma actividade de ginástica, e que este espaço em si também podia num dia de festa 

tornar-se um palco. 

Em relação ao aparecimento de uma outra cor fora do léxico tradicional dos Legos, foi 

o aparecimento do laranja que depois intervencionámos no edifício do primeiro ciclo. 

O projecto dos arranjos exteriores também é um projecto bastante importante, no qual, 

no fundo, nós acabámos por decidir termos um único pavimento, que é um betão 

poroso, que vai a todo o lado e tem imensas vantagens, é drenante, e sobre o qual na 

sua ausência de pavimento aparecem as zonas verdes, a horta pedagógica, as 

árvores de fruto, que promovem zonas de sombra, e, para integrar, incluímos uma 

cerca verde. 

O projecto de iluminação também é importante, havendo um jogo entre o carácter do 

espaço e o fluxo, porque no fundo todos os espaços de fluxos seguem a orientação 

dos espaços das circulações principais de atravessamento e são calhas justapostas 

ao tecto. Enquanto nos espaços de aula as luzes são paralelas aos envidraçados, 

estão noutro sentido e estão penduradas, isto também tem haver um pouco com o 

sentido de economia, também é importante as claraboias, que existem em todo o lado, 

por tanto todos os espaços têm luz natural, não há nenhum espaço sem luz natural e 

as clarabóias também permitem uma certa ventilação cruzada. 
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Associado à cor estão também uma ideia de métrica, portanto, este projecto é muito 

exacto, onde existe o sentido da proporção, ou seja todo o projecto é baseado na 

modelação de 1 metro, que é uma unidade muito simples. A parte do corpo do edifício 

tem 3 metros de altura, a própria cobertura pesada sobre as “caixas” tem 1 metro de 

altura e ela de uma maneira muito intuitiva também pode ser medida. 

No exterior do edifício podemos ver as cores que estão organizadas de forma 

relacionada com a temperatura e energia que as cores podem transmitir, ou seja, é a 

tal questão associada à simbologia das cores ou à psicologia. Depois também 

percebemos que a associação entre cores transmitia uma certa harmonia. Depois os 

espaços interligam-se, nós quisemos um material, e aí o material veio um pouco 

depois, ao querermos que a caixa fosse una e por isso o material tinha de entrar 

dentro do projecto e sair para fora, teria de ser assim uma material que resistisse bem 

às solicitações exteriores e às interiores. E percebemos que o laminado compacto, 

que é aquele material que lá está, é plástico, que acaba por ter alguma relação com os 

próprios brinquedos de plástico e dos legos, é um material plástico que tem uns 

painéis apropriados para o exterior e outros para o interior, mas que conseguem ter a 

mesma matéria, a mesma textura e a mesma cor. Tínhamos no entanto um problema 

porque a orientação solar era um bocado ingrata, porque o espaço está muito voltado 

a poente, a sudoeste, era a melhor maneira do projecto encaixar, o que faz com que 

se em relação ao nascente está tudo bem, entrando sempre alguma luz reflectida e 

alguma luz pela clarabóias, no sul o recuo que existe ainda dá uma boa pala solar; no 

inverno já temos problemas no poente e pensámos que uma boa maneira de proteger 

o edifício era criar portadas. Uma coisa importante que tem a ver depois com esta 

ideia de caixa e a caixa monocromática, tínhamos um esquema de portadas que era 

armónio e permitiam fechar a caixa no inverno, é preciso ver que também tivemos em 

consideração que no verão basicamente a escola está fechada e, portanto, quando é 

mais agressivo, e durante o inverno às cinco horas também já é de noite, sendo os 

horários mais matinais e durante a tarde, mas tivemos consciência que isso era um 

problema e aliás depois na obra veio-se a revelar um problema. 

Assim a cor veio com este universo todo e a escolha do material não foi em 

simultâneo, porque também foi uma resposta, ou foi também um “vamos usar já isto e 

vamos ver”, porque acaba por ser várias condicionantes do projecto. 

IT – Não foi inicialmente logo o material e só depois a cor, mas se calhar um 

bocadinho antes a cor, mas praticamente ao mesmo tempo o material? 
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JSR - Sim, isto no fundo a grande resposta foi quando estávamos a trabalhar quase 

em maquete. A maquete foi surgindo e a brincadeira das cores também. 

IT – Quer dizer as cores acabam por ser mais um conceito, é um dos principais 

conceitos, diremos assim, e um conceito que faz com que se entenda o outro 

conceito? 

JSR – Sim. Isto também parte muito da organização funcional e da ocupação deste 

território. E da plataforma, da ideia de ser de nível, da ideia desta clareza funcional, da 

criação de espaços diferenciados e também que o espaço semi-público fosse um 

espaço livre, um pouco como a ideia da escola do Herztberger, quer dizer, que 

pudessem acontecer várias coisas.  

Depois existe também, dentro do tema da cor outra coisa que é de referir, dentro das 

salas de aula nós quisemos que houvesse branco, ou seja, era a ausência completa 

da cor, acabando por haver um contraste, achamos que a sala de aula tinha de ser um 

espaço neutro e para além disso ou miúdos enchem tudo de cor, eles comunicam com 

cor através do desenho e das brincadeiras, portanto, não precisávamos de mais cor. 

Aliás houve uma hesitação do projecto na obra, por na fase da obra quando se estava 

fazer as portadas e o subempreiteiro acabou por encomendar as portadas com a 

mesma cor no exterior como no interior, nós queríamos ter usado as cores no painel 

exterior da portada e no interior branco, e como houve uma hesitação e as portadas 

ficaram com cor também no interior, as professoras reagiram a isso, porque passado 

uns tempos disseram que não funcionava muito bem, que elas gostavam que tivesse 

sido branco e, portanto de alguma maneira deram-nos alguma razão. Só que na obra 

uma pequena hesitação e uma coisa que não tínhamos clarificado exactamente no 

nosso discurso tornou-se depois um problema na vida da escola. 

IT – Mas entretanto mudaram essas portadas, agora já não têm as cores originais, 

sendo de alumínio simples. O que acabou por fazer com que perdesse um bocado a 

diferenciação dos tais espaços no exterior, perdendo-se um bocado em relação à 

intenção inicial? 

JSR – As portadas também eram o sentido de proteção ao sol poente, e também 

depois fechavam a escola e fechavam-se as portadas e a escola ficava mais segura. 

O que nos aconteceu foi que primeiro houve um problema na obra em que o 

empreiteiro não aplicou como deveria ser as portadas. Porque isto tinha umas calhas 

que foram calculadas em função do peso da portada, eram calhas apropriadas a uma 



A Cor como caracterizadora do espaço: A importância da cor nos jardins-de-infância 
 

Inês Filipa Florêncio Teixeira                                                                                                                                      235 
 

situação exterior e o empreiteiro ou o subempreiteiro não aplicou essas calhas, aplicou 

outras com uma qualidade inferior que não suportavam tanto peso, depois começaram 

a empenar, a partir, uma caiu. Também houve um pequeno problema que tinha a ver 

com o fecho das portadas, em que era difícil fechar, quer dizer, não era muito fácil, 

portanto era uma questão de ergonomia. 

IT – Voltando às cores separadas por simbologias. Qual é a razão da escolha do 

vermelho para a zona de actividades, o amarelo para os serviços administrativos, o 

verde na cantina e zona de copa… o azul entende-se na zona das àguas, mas qual foi 

a razão do verde na cantina? 

JSR – Nós não fizemos nenhum estudo sobre a cor, ou seja, não actuamos como um 

designer. Não fomos ver o estudo da teoria da cor. Isto teve a ver com significados, ou 

seja, tem mais a ver com a psicologia da cor, mais o que cada cor significa para cada 

pessoa, ou para um conjunto mais alargado de pessoas. Não fomos ver que cor era 

mais adequada em cada local, claramente não fizemos essa pesquisa. Depois 

tínhamos ali uma paleta de cores fixas e depois entre as várias cores, achámos que o 

verde tinha mais a ver e estava mais associado à comida, mas é um pouco básico, 

nós sabíamos que era um bocado rudimentar. 

IT- Se calhar é um bocado por associarmos a água ao azul, actividades era mais o 

vermelho, e depois sobrou o verde? 

JSR – Não, não, não. A loucura é o amarelo, portanto, a mente já está mais 

desenvolvida é para os crescidos. E o verde, dentro dessas cores todas, associo muito 

mais o verde à comida. Temos consciência que podíamos ter agido muito mais como 

designers, mas foi uma resposta muito mais intuitiva no fundo. 

IT – Estávamos a falar há bocado sobre a luz e todas as consequências que teve 

depois a retirada das portadas, tiveram algum cuidado com a reflexão da luz dessas 

cores? Quando a luz embate numa cor acaba por refletir outras cores para dentro do 

edifício, podendo haver um preocupação com a reflecção da luz mais ao final da tarde, 

por exemplo, e como as salas são brancas acabam por “apanhar” um bocado das 

cores das paredes laterais exteriores. 

JSR – Sim. Houve aqui uma consciência que é, os espaços de circulação, que é o 

recreio coberto, são espaços que são dinâmicos, as coisas interagem umas com as 

outras, daí tentarmos perceber se havia alguma harmonia entre elas, quais eram as 
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ligações que podiam ser mais lógicas. Dentro das caixas acaba por ser branco 

havendo neutralidade. 

IT – Pois, acaba por haver no interior separação das cores pelo branco. Se calhar a 

única zona onde há realmente um confronto entre as cores é no corredor, isto no 

interior. 

JSR – Sim. Se pensarmos na cor-pigmento o verde é amarelo e azul. O neutro é o 

cinzento, mas o cinzento vai para todo o lado, porque é a base, e nós quisemos que 

se sentisse que aquilo era como uma única matéria em todo o recinto escolar. O 

branco foi para o tecto, mas foi para efeitos de reflexão de luz e também porque é um 

tecto acústico e nós achamos que era essencial que houvesse esta neutralidade. 

IT – Quer dizer o branco com a reflexão de luz acaba por contrabalançar todas as 

outras reflecções que existem com as restantes cores. 

JSR – Talvez, mas aqui realmente há reflexão de cor, mas são sempre espaços 

dinâmicos. 

IT – Até acaba por ajudar? 

JSR – Sim. 

IT – Não prejudica. 

JSR – Eu acho que é um fluxo de energia. Em relação ao projecto de sinalética este 

foi feito por uma designer gráfica, porque queríamos que tivesse alguma coisa a ver 

com o resto do projecto e também permitir que os miúdos fossem aprendendo com a 

sinalética algumas letras. 

IT – Estou a entender, em vez de se classificar as salas da tradicional forma de a sala 

dos 5 anos, a sala dos 4 e por aí fora, houve uma escolha consciente de utilizar letras 

para sinalizar as diferentes salas. 

JSR – Exacto. Sendo contudo uma sinalética muito visual, mas em termos de cor foi 

feita à base do preto para uma melhor leitura por parte das crianças, o foi feito de 

prepósito para esta escola. 

Voltando ao interior das salas, a cor branca é predominante, aparecendo um pouco de 

preto nos painéis, sendo uma cor lógica como cor neutra. 
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IT – Sim, sendo o branco neutro nunca pensaram em ir para outra cor neutra que 

tivesse uma sensação menos fria, como por exemplo um creme? 

JSR – Não pensámos nisso, o branco surgiu quase que automaticamente como a cor 

a colocar no interior das salas, isto porque o branco é a mistura de todas as cores e o 

preto a ausência delas. Repare que são tudo cores que partindo da lógica do lego, das 

quatro cores básicas, por outro lado, a lógica do material e da sua alma acaba por ter 

construtivamente uma pormenorização muito simples, onde aparece sempre a alma 

preta do fenólico. O chão não reflete, o que também é importante, e depois também é 

preciso ver que no edifício, temos muitos brancos dependendo da luz. A utilização do 

branco é não de outra cor neutra deve-se ao facto dessa cor ser a única que cabia 

dentro das nossas ideias, pela nossa conceptualização desse mundo, por um lado da 

cor e, por outro lado, da própria materialidade. 

IT – Então acaba por haver uma preocupação da luz na mesma, pelo que acabou de 

referir do branco no material do pavimento não reflectir a luz. Isto mais no branco, que 

nas outras cores, porque a sala é inundada de branco, no interior é maioritariamente 

branca. 

JSR – Sim, até porque supostamente as portadas serem brancas para o interior e 

quando estivessem todas fechadas não havia mais nenhuma cor para além do branco. 

Mas isto agora é uma hipótese longínqua. 

IT – Em relação ao exterior e à cobertura, qual foi a razão que levou à colocação do 

betão à vista sem qualquer tipo de cobertura ou pintura? 

JSR – A construção aqui tenta ser muito clara, aquilo é uma cobertura, é betão, é 

estrutural. Houve uma primeira ideia, mas é uma ideia muito conceptual. No fundo 

tínhamos o recinto escolar com uma inclinação muito suave, um campo de jogos com 

uma bancada e depois construímos uma plataforma artificial, e a ideia da cobertura 

era retirar uma tampa e assim sentimos a mesma matéria no pavimento exterior e na 

cobertura do edifício. Por outro lado é denunciar a estrutura, isto é uma estrutura em 

betão e ela está lá evidente. Aquele elemento acaba por não ter o mesmo significado 

que as “caixas de lego”, basicamente é a tampa que, tirando partido da cor natural do 

betão, se torna um elemento estanque, partindo-se da abstração de retirarmos um 

bocado do pavimento/plataforma e sobrelevávamos para dar a cobertura às caixas. 

Repare-se que todos os outros materiais tiveram uma lógica, e ao longo do projecto 

fomos seguindo lógicas. Todos os outros materiais são materiais de revestimento, e 

tendo o sentido da economia da construção, aparentemente temos grandes vãos, mas 
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estamos a usar um sistema construtivo muito simples, de pilar-viga, as vigas são 

invertidas para a cobertura, com paredes de alvenaria de enchimento, portanto este 

tipo de construção é a mais normal em Portugal, jogámos, assim, como a economia da 

construção. Sendo tudo, materiais que por si só têm de ser revestidos por questões 

técnicas, seja de isolamento térmico ou isolamento acústico. No interior, por exemplo, 

utilizámos o estuque sem ser pintado. E não tivemos dúvidas que a cobertura não 

necessitava de ser revestida. Agora o que cada pessoa sente em relação ao projecto 

já é o salto em que a arquitectura não é só técnica e também é arte. 

IT – Houve algum tipo de preocupação em interligar o edifício do jardim-de-infância 

com o edifício pré-existente, isto em termos cromáticos? 

JSR – Houve, apareceu o laranja, que era uma cor que estava fora do léxico do lego. 

Houve uma reabilitação do edifício pré-existente onde foi aplicado o laranja no interior 

do edifício, sendo que o aparecimento desta cor no exterior é algo que já foi posterior, 

o que acaba por contrariar todo a nossa lógica de utilizar cores somento no interior do 

edifício, deixando o exterior completamente branco.  

IT – No exterior do edifício nota-se um desgaste da cor, principalmente da cor 

vermelha, enquanto as restantes cores continuam com a mesma intensidade que 

tinham quando o projecto foi finalizado. Se fosse hoje em dia teria escolhido, outra cor 

não digo, porque está tão intrínseco, mas teria escolhido outro material para que a cor 

não perdesse a intensidade? 

JSR – Essa pergunta é um pouco teórica, porque hoje-em-dia, eu e a Barbara, 

teríamos certamente dado outras respostas. Embora o projecto tenha estes 

fundamentos iniciais da cor, que não são funcionais, provavelmente se tivesse de 

escolher outro tipo, de sombreamento, que é uma das questões essenciais deste 

projecto, que é defender os interiores do sol, poderíamos ter ido para outro tipo de 

materialidade, agora isto é muito abstracto. Os projectos nascem de uma intuição que 

nós temos quando estamos a equacionar problemas e de repente temos uma síntese, 

que através dessa síntese vamos escolhendo o material, a escolha do cor definitiva, a 

relação das cores, portanto, tudo isso depois, tenta dar resposta a essa síntese 

conceptual, sabendo hoje o que sei, eu e a Barbara, se calhar teríamos dado outras 

respostas. 

IT – Acha que se as cores escolhidas fossem as mesmas, mas aplicadas noutra 

ordem em relação às áreas (existindo o mesmo tipo de divisão de áreas), o projecto 

perderia a sua intenção ou efeito? 
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JSR – Nós quando tínhamos estas cores, tivemos um trabalho de várias hipóteses e 

sempre achámos que dentro destas quatro cores estas eram as mais equilibradas. E 

se calhar perdia, não a intenção, mas o efeito. A intenção era os miúdos identificarem 

que o bloco vermelho são as aulas, claro que aí eles iam identificar sempre uma 

função com uma cor. Mas provavelmente não se iriam constituir outras leituras, ou 

mesmo uma certa harmonia entre a conjugação das cores quando estão confrontadas 

umas com as outras. 
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