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INTRODUÇÃO 
"Depois do aparecimento da indústria, o homem afasta-se ca

da vez mais da natureza. A organização de trabalho com três equi
pas que se revezam ultrapassa nSo só o ritmo das estaçCes mas tam
bém o do dia e da noite ; o trabalho já nSo se efectua ao ar livre 
mas cada vez orais em lugares fechados* Para que as condições de 
trabalho sejam satisfatórias no inverno e durante a noite é preci
so recriar as condiçBes naturais. Os três.elementos essenciais a 
reunir a fim de obter este resultado sfio a temperatura, a luz e a 
cor&WVÇfiJIDAD 

As exigências relativas à cor nffo sío exclusivas das con
diçSes de trabalho: em todos os planos e momentos da actividade 
humana deparamos actualmente com o mesmo fenómeno; uma invasflo do 
mundo moderno pelas cores. 

Estamos, como diz o arquitecto Gio Ponti, (2) num momento 
histórico: a passagem do negro, essa "nflo-cor", à policromia. Vi
vemos actualmente a euforia das cores, uma verdadeira aventura "a 
cores" • 

A necessidade crescente duma regulamentação e sinalizaçfio 
do trânsito acarreta um aumento da policromia urbana, na qual a 
publicidade participa também, através dos seus cartazes e anún
cios luminosos. Esta vaga é imensa, mas desordenada e caótica. 
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As cores sintéticas são muito mais difíceis de harmonizar 
do que as antigas terras coloridas, que impunham uma limitaçSfo, 
mas também uma unidade, pelo facto de conterem mistura de branco 
e preto. 0 emprego das cores de síntese, a partir de certa altu
ra e apesar dessa desarmonia,começa a fazer sentir a sua influen
cia nos gastos e preferência do consumidor* 

Este, por seu turno, já nffo é o mesmo; o aparecimento de 
uma nova classe essencialmente "consumidora" suscita ainda mais 
a desordem na escolha e utilizaçlto cromática. As pessoas nfto se 
contentam já em ter móveis coloridos,querem que cada gaveta tenha 
uma cor diferente - e isto sem o minimo requisito funcional; o ves
tuário, tanto feminimo como masculino, transformara—se por completo, 

"Ora acontece que, posta deste modo quási subitamente à dis
po osxçao de 

:RSID 
todos,a cor é agora absorvida,consumida com avidez imo

derada, que conduz a que se faça dela fatalmente um gasto,que se 
lhe dê uma utilizaçSo por vezes aberrante e inadaptada. A cor na 
ordem psicológica é uma força que, como todas as forças, s6 po
de ser benéfica se bem aplicada; caso contrário poderemos dizer 
que se torna perigosa" (3) 

A prépria importância, adquirida pela cor em relação com a 
produtividade e com o êxito comercial de certos produtos, está na 

no sentido 
base dos esforços intentados, a partir de certo momentoada cria
ção de centros e laboratórios de estudos de cor. 
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Os artistas plásticos, habituados a considerar o campo das 
cores como monopólio seu, sSo em dado momento ultrapassados por 
esta evoluçfto. E deparamos hoje em dia com um esforço enorme da 
parte dos estetas, não sé para diminuir a distância que os sepa
ra dos técnicos, como também para introduzir um pouco de ordem e 
coerência no caos existente. 

Embora ainda débil, o esforço comum de técnicos e artistas 
principia já a dar frutos* Ê sintomático que numa reunia" o de es
tetas industriais, realizada em Viena em Setembro de 1965 » tenham 
participado cerca de 500 interessados, distribuídos por 27 paises. 
Acaba de ser criada no âmbito do "Centro de Informação da Cor", 
de Paris,uma comissão agrupando as pessoas interessadas nos diver
sos aspectos da aplicação da cor, nomeadamente em arquitectura. 
Esta foi uma das reacções saudáveis ao último congresso interna
cional de cor - Lucerna 1965 - no qual a maior parte das comuni-
caçSes tinha um carácter técnico ou cientifico e poucas tinham 
um ponto de partida estético. 

"Se as cores possuem efeitos físicos, se podem ser combi
nadas de maneira a fazer nascer determinados humores e certas emo-
çSes; se as cores s8o igualmente forças que penetram na nossa 
consciência como efeitos físicos, porque nflo nos servirmos dessa 
possibilidade de maneira a produzir,consciente e voluntariamente, 
uma reacçflo estética ou mesmo uma reacçflo espiritual no especta
dor ?" (4) 

Parece ser o arquitecto um dos mais indicados para dar res-



T<^ 
^t, 

posta a este problema e para propor solucCes. Pareceme também 
que £ o arquitecto um dos mais habilitados (dada a formaçSo que 
lhe ê exigida, no exercício consciente da sua profissSo),para 
encontrar e fazer aplicar os meios adequados à resoluçSo de ca
da problema concreto. 

Tem ainda de ser o arquitecto  e isso poderá ou nSo levá
lo a uma formaçSo complementar de verdadeiro "conselheiro" da 
cor  a coordenar os dados essenciais fornecidos pelos técnicos 
e pelos cientistas,nomeadamente pelos fisiologistas e psicólogos. 

■ COMO UTILIZAR DA FOB )RMA MAIS "ECONÓMICA O CONTEÚDO ESPACIAL 
DA COR PARA UMA MELHOR ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO ? 

FACULDADE DE ARQUITECTURA 
■ COMO UTILIZAR DA FORMA MAIS ECONÓMICA 0 POTENCIAL ENERGÉ

TICO DA COR EM TODOS OS LOCAIS E MOMENTOS DA ACTIVIDADE 
HUMANA ? 

66M0 PROCEDER A UMA BOA INTEGRAÇÃO DA COR EM CADA CONTEX
TO PSICOSOCIAL E PERMITIRLHE 0 EXERCÍCIO DUMA FUNÇÃO DE 
VERDADEIRA LINGUAGEM SOCIAL ? 

FINALMENTE, QUAL 0 "VOCABULÁRIO" QUE DEVERÁ 0 ARQUITECTO 
UTILIZAR,NO CAMPO DA COR,PARA COMUNICAR PROFICUAMENTE COM 
OS OUTROS TÉCNICOS E OS OUTROS ARTISTAS ? 

S 



Este trabalho, nSo tendo a pretensSo de dar soluçSes,pro
curará no entanto seguindo a marcha dos quesitos acima enumera
dos, chamar a atençflo para uma problemática de cor e contribuir 
assim para uma melhor e mais racional aplicaçfto da cor em arqui
tectura. 

A colecçfio de elementos apresentados neste trabalho e as 
referências permanentes às fontes de informacSo terão por fim 
auxiliar o arquitecto na escolha das cores e fornecer a base pa
ra novas pesquizas cuja falta neste campo há muito se faz sentir* 

PORTO 
FACULDADE DE ARQUITECTURA 
UNIVERSIDADE DO PORTO 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 

6 



Jakob Weder em Element 11 - pg. 71 

Gio Pontl em Atti ufficiali del 1*2. congresso nazionale del colore 
- Pg. 33 

E. Saffre em Journées internationales de la couleur - Lucerne 1°65 

Kandinsky cit. em Herbert Read - Histoire de la Peinture Moderne 
- Pg. 251 

Il D A Df*%\ II" 
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(l) 

(2) 

(3) 

(4) 
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INTRODUÇÃO 

PORTO 
FACULDADE DE ARQUITECTURA 
UNIVERSIDADE DO PORTO 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 
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PARA UMA DEFINIÇÃO DDE COR 
A cor nSo e" qualquer coisa exterior a nós próprios,nfto ó 

uma propriedade física, como durante muito tempo se entendeu,nem 
apenas um fenómeno visual. Podemos dizer,com Ewing, que a cor í 
"a apreciaçlo mental ou percepçSo dos fenómenos visuais normal
mente resultantes de energia radiante " (5) 

A luz é" o estímulo, o factor primordial do aparecimento 
datá?ULDADE DE ARQUITECTURA 

UNIVERSIDADE DO PORTO 
Segundo Katz (6) as cores podem apresentar-se: 

^ COMO LUZES COLORIDAS - nSo tendo ligacSto com os objec
tos, isto e", sem consistência, sem localização exacta, 
frontais, incapazes de obliquidade. Ex.: espectro,ar-
co-iris, imagem consecutiva. SSo chamadas cores espec
trais - constitutivas do espectro - cores puras ou mo
nocromáticas. Pertencem mais ao campo da fenomenolo
gia do que ao da realidade. 

► COMO CORES DE SUPERFÍCIE  pela interposicSo de uma 

* 



matéria que absorve determinados raios luminosos e re
pele outros. As cores visíveis sMo aquelas que corres
pondem aos raios reflectidos. Um objecto e" verde quan
do absorve todas as radiaçOes excepto as de comprimen
to de onda correspondente a essa cor; um corpo é" bran
co quando reflecte bem todas as radiaçOes. 
A energia absorvida ê transformada em calor, de modo 
que os corpos escuros sflo mais quentes que os corpos 
claros. ( ♦ ) 
Assim observando dois papeis da mesma forma e do mes
mo peso,um preto outro branco, colocados sobre a neve, 
verificase que o papel preto enterrase mais rapida
mente pelo facto de absorver mais energia e de a trans
formar em calor  exp. de Rabatá. (7). 
A própria presença da matéria selecciona mal as ra
diaçOes; nSo podemos, portanto, obter cores puras, 
como as espectrais. £ necessário entrar em conta com 
uma terceira grandeza cromática para definir essa cor 
(ver pág. 1 1 ). 

Estas cores apresentam um carácter de realidade : ê 
possível distinguir entre objecto e iluminaçSo. 

PO 
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Podem-se reduzir cores de superfície a luzes coloridas, 
observando-as através de orifícios - método de redução de Katz 
- (8). Não havendo referência da luminosidade ambiente não ê 
possível fazer a dissociação entre cor e iluminação. Não oon-
seguimos dé*ste modo distinguir, por exemplo, um castanho (la
ranja mais preto) de um laranja rosa. 

PflRTfi 
Nota: além da classificação de Katz, podemos obter sensa-

ç8es coloridas por meio de uma mistura de branco e de preto,co
mo é" o caso dos discos de Benham ou de Helmholtz. Fazendo rodar 
este disco no sentido dos ponteiros de um rel6gio,podemos aper
ceber quatro circulos coloridos, que são, para a maioria dos 
observadores, da periferia para o centro - vermelho, amarelo, 
esverdeado, azulado - As cores assim obtidas são consideradas 
como "subjectivas" (9) 

9 
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Caracterizamos uma cor pelos seus ATRIBUTOSî intensidade, 
colorido, pureza (10): 
INTENSIDADE - medida em fotOes e que se traduz em linguagem cor

rente pela distinçSo entre uma cor intensa e outra 
fraca. 

COLORIDO - medido pelo comprimento de onda da dominante (Euler 
1746). Em linguagem corrente, isto traduz-se pela 
distinçSo entre um verde e um amarelo, por exemplo: 
a expressão utilizada para definir esta grandeza 
pelos psico-fisiologistas ê "tonalidade". 

JUITECTURA 
V e r m e l o 
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PUREZA 
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- indica esta grandeza o afastamento cromático exis
tente entre uma dada cor e a cor pura correspon
dente; a mediçflo é" feita segundo o "factor de pu
reza", que nos dá a proporçSo de luz pura existen
te no total, 0 factor de pureza será de 0 para uma 
cor branca e de 1 para uma cor pura. Uma cor viva 
tem o factor de pureza mais elevado que uma cor 
pálida. Na realidade, é este factor de pureza que 
nos permite distinguir - e a linguagem corrente 
nem sempre toma em consideração estes elementos -
as cores claras ou cores escuras das cores vivas. 
As cores "lavadas de branco" sflo as cores que re-
fletem,nSo &6 os raios de comprimento de onda cor
respondente ao da cor privilegiada, mas igualmente 
todos os outros. 
A terminologia n8o está ainda suficientemente de
finida. Assim os psicólogos por exemplo,utilizam 
a palavra "saturaçíto" aplicada à cor,para indicar 
o carácter colorido de um objecto,por oposiçSo ao 
branco.Segundo este ponto de vista,as cores do es
pectro nSo sâo igualmente saturadas;o violeta tem 
a saturação máxima, ao passo que o amarelo é" o me
nos «aturado. Neste campo o psicólogo afasta-se 
bastante do físico pois aquela "saturaçflo" implica 
uma certa subjectividade ao passo que "pureza" é" 
um conceito físico baseado em dados objectivos. 

JX 41 
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CORES COMPLEMENTARES 

Duas luzes dizem-se complementares quando agindo simul
taneamente e em proporçBes convenientes dSo a impressão de luz 
branca (11). 

Duas cores sflo complementares quando combinadas por rota-
çâo -mistura aditiva - dflo o cinzento. 

Alguns exemplos de cores complementares: 

CûV»es CotnteU rr>e^ t V r c S 

DAI 
RSIDA^ W 

FRO DE DOCUMENTAÇÃO 



'TEORIAS DAS C O R E S 

Teem-se feito infimeras tentativas a fim de ser criado um 
sistema, em que as posicCes teóricas das cores expliquem e me
morizem os fenómenos cromáticos* 

Goethe, Bouma, e o sistema C. I* E. partem de 3 cores 
bases. 

"Se se mistura 3 espécies de luz que convêm e nas propor-
çCes definidas pode obter-se qualquer tonalidade de cor" (12) 

As gradaçCes de cor, que vfío das cores puras ao branco e 
ao preto podem conseguir-se dentro do mesmo princípio - por 
mistura aditiva - as cores claras - por mistura subtractiva -
as cores escuras. 

5\ST . a^s 3 V ^ ^ m e v v W s 
UNIVERSIDADE DO PORTO 
CENTRO DE,DOCUMENTAÇÃO 

XV 
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FACULDADE DE ARQUITECTURA 
Hering e Ostwald, baseandose na paridade das cores,con

UNIVt DO PORTO 
sideram um sistema com k primárias  amarelo, azul, vermelho 

■.NTRO DE DOCUMENTAÇÃO 
e verde* 

Porem,ê a teoria das duas fundamentais que explica da for
ma mais convincente a dinâmica no espaço e a accã*o psicológica 
das cores. Como um campu de forças magnéticas e da tensSo entre 
o polo positivo (amarelo) e o polo negativo (azul) que se for
mam todas as outras cores. 0 equilíbrio entre os dois poios rea
lizase segundo a mesma lei de dualidade: o vermelho (+ ) e o 
verde ( + ).(12) 

ÏH 



G. B. Ewing - Journées internationales de la couleur - Lucerne 1965 (5) 

Cf. A. Terstenjak - Atti ufficiali del 1Q. Congresso nazionale del (6) 
colore - pg. 96 

nSo confundir "corpos quentes" pelo facto de absorverem energia lu- (*) 
minosa, com"cores quentes» designaçSo esta que implica uma proprie
dade psicol6gica de que falarei mais adiante. 

Cf. M. Deribéré em La Couleur dans les Activités Humaines - pg.57 (7) 

Cf. A. Terstenjak em Atti ufficiali del le Congresso nazionale del (8) 
colore - pg. 96 

F AC U LDA DE D E A R O U í TECT U R A 
Cf. E. Fer em Solfège de la Couleur - pg. 3 (9) 

Cf. M. Deriberé em La Couleur dans les Activités Humaines - pg. 7 (10) 

Idem - pg. 6 (X1) 

P. J. Bouma cit em Jakob Weder em Element 11 - pg.72 (12) 

V^<-<_ 
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PARA UMA DEFINIÇÃO DE COR 

PORTO 
FACULDADE DE ARQUITECTURA 
UNIVERSIDADE DO PORTO 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 
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RELAÇÕES CROM) - E S P A C I A I S 
O espaço nifo pode ser considerado unicamente em funçSo 

dos seus componentes geométricos. LocalizaçSo,direcçflo,grande
za e distância sSo elementos que entram na organizaçSo do espa
ço, ma s que nSo se impSem só por si ao observador, 

"As propriedades geométricas aparentes dos objectos depen
dem sempre de um nível, de um quadro, de um sistema de referên
cias, constituído pelos fenómenos de campo, e Ó v3 qualquer ten
tativa para atribuir a excitaçCes locais as propriedades espa-
c:mfr^>B?W(*l5MEW^o 

A percepçSo do espaço é mais complexa do que a imagem re-
tiniana,porque depende de um processo cerebral de elaboraçSo to
tal, com a sua organização própria. Nela intervêm elementos forne
cidos pela visflo - elementos geométricos e nSo geométricos,como 
por exemplo, luminosidade e cor - e também os dados provenientes 
de outros sentidos. 

Nessa organização intervêm igualmente factores psicológi
cos inerentes ao próprio individuo,tais como a memória,as prefe
rências, os hábitos. 

Por outro lado,a percepçSo é mais verdadeira do que a imagem 



o 

^tUOAtèfc. 
retiniana,tendendo para a forma que ê simultaneamente a melhor 
e a mais simples. 

Os inúmeros estudos de Kopfermann vieram demonstrar-nos que 
apercebemos como figuras planas as que sSo mais simples e mais 
regulares e como figuras no espaço, como s6lidos, aquelas que sSo 
melhores figuras,isto ê,que sSo mais simples,se representam sóli
dos,do que o seriam na representação das figuras planas (Xk), 

fT 

FACULDADE DE ARQUITECTURA 
UNIVERSIDADE DO PORTO 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO . 
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Encontramonos assim, na percepção do espaço,simultanea

mente frente a uma complexidade  visto haver a participação 
de elementos diversos  e a uma simplificação. 

"Se uma mudança, se produz num dos factores que determi
nam uma condicSo de equilíbrio, este modificase de maneira que 
tende a anular o efeito de mudança*" (15) 

Não nos é possível fazer aqui uma larga dissertação sobre 
a percepçfto: a tal não nos autorizam nem a índole deste trabalho 
nem a nossa preparação. Servimonos dos elementos anteriores,na 
medida em que eles explicam o processo de intervenção da cor na 
organização e dinâmica do espaço, tal qual é" apercebido e,portan
to , do espaço humano. 

"Espaços imaginários na luz que assumem valores estéticos 
e psicológicos, quer através do jogo das cores e da sua própria 
energia,quer através das tensões que nascem da sua composição. 
Espaços coloridos diferenciadamente, não espaços cinzentos e 
uniformes, pois um espaço cinzento é um espaço inactivo, que não 
exprime as suas proporçOes e as suas correlaçfies." (l6). 

Sendo a cor luz transformada, e variando a luz constan
temente em qualidade e intensidade ao longo do dia e do dia para 
a noite, da luz natural à luz artificial, como explicar que um 
objecto mais ou menos iluminado não parece mudar de cor,ou que 
uma parede branca continue a verse como branca quando à sombra 
(17) ? 

17



Como explicar também que um bocado de tecido verde recor
tado com a forma de uma folha "conserve" para no's essa cor mes
mo sob irradiaçCes vermelhas (18) ? 

Estes fenómenos, já conhecidos por aquilo a que se chama 
"constância de cores", nSo exprimem efectivamente uma "constân
cia", mas sim, mais precisamente, a resistência a uma variaçSo. 

A teoria mais antiga referente a essa constância atribuía 
esta propriedade à memória. Esta, no entanto, nSo envolve todos 
os fenómenos deste tipo, apesar de ter uma importância capital 
desde que se trate de percepção de uma forma conhecida; ê" este 
de resto o caso do tecido verde recortado em forma de folha.Mas 
esse mesmo tecido verde, recortado segundo uma forma nSo iden
tificada, oferece muito menor resistência à variaçSo imposta por 
luzes diferentes. 

"Forma e cor têm tal importância apercebidas como um todo, 
que a sensação da forma B6 por si basta para desencadear a per-
cepçío ^ E W C U M ^ Ç Ã O 

Embora a memória seja um factor participante da constân
cia das cores,este fenómeno deve ser atribuído essencialmente a 
um sistema de referências, que se estabelece entre todos os ele
mentos que constituem o campo visual. 

Apesar da mudança de luminosidade, a percepção de um con
junto não se altera, se as relaçOes cromáticas entre todos os 
seus elementos nSo variarem. Encontramo-nos aqui face a um ti
po de transposição perfeitamente análogo ao que se processa em 
música, ao deslocarmos uma melodia - respeitando todas as rela
çOes existentes entre os sons que a constituem - para uma tona-

is 



lidade (ou altura) diferente. 
"0 sistema de referência, que confere à excitação lumino

sa local o seu valor, deve ser procurado não na experiência pas
sada mas no conjunto de excitações actuais do campo." (20) 

N8o s8o de considerar as alterações espaciais motivadas 
por pequenas variações de luminosidade. No entanto, as grandes 
modificações de luz, como o dia e a noite, trazem uma mudança 
na composiçSo geral pelo facto das relações cromáticas não se
rem as mesmas: ao anoitecer os azuis valorizam-se, parecem mais 
claros, são mais viSiveis, ao passo que os vermelhos escurecem, 
anulam-se. - Fenómeno de Purkinje. (21) 

PORTO 
FACULDADE DE ARQUITECTURA 
UNIVERSIDADE DO PORTO 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 
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"Wtóu. As cores ultrapassam os limites a que est fio confinadas* 
■As cores claras  dilatamse,fazendo parecer maiores as 

superfícies. 
■ As cores escuras  contraemse. 

«  * * , 
"H*.^. <Ac VT z* e t* 

As cores positivas (amarelo, laranja)  saltam do pla
no } aproximamse. 

■As cores negativas I azuis, verde azulado)  enterramse, 
afastamse. 

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 
■Cores compostas (laranja por ex.)  po
dem dissociarse nos seus elementos,se 
estes sfto contíguos (amarelo e vermelho, 
neste caso) contribuindo para um rele
vo. (Experiência de Metzer) (22) 

V» 
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As cores movimentam-se na superfície de forma divergen
te ou convergente e agem no espaço, sugerindo a terceira di-
menstto. Torna-se evidente a possibilidade de aplicaçflo da cor 
em arquitectura como correctivo dimensional e consequentemente 
formml. Corredores estreitos e compridos podem ser melhorados 
nas suas proporçCes, salas rectangulares, transformadas em lo-
sangulares ou circulares. 

•nmm* 

"Paládio empregava a cor para criar determinadas ilusOes 
com espaços fictícios.•• Brunelleschi com a cor exaltava a ver
dade objectiva das suas estruturas" (23)« 

Richard Neutra, num centro clínico na Califórnia, conse
guiu por aplicaç-So da cor (pintando mais claro as zonas menos 
iluminadas) atenuar a quebra dos cantos e libertar assim os doen
tes da impressfio de um espaço geométrico, nitidamente definido. FACULLJADh UE AKX^UI rtCTUK/T fechadp R^ D E D O p O R T O 

Sflo ainda de assinalar as experiências de Mondrian de 
tridimensionalidade das cores puras e intensas. Os arquitectos, 
porém,ao transporem para as fachadas dos edifícios as suas com-
posiçOes, mostraram neste caso uma completa incompreensão das 
propriedades espaciais da cor. (25). 
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'Y-SU.KXO^L 
Iam Ê "pela distinçflo entre figura e fundo que se estabeleee 

uma hierarquia no nosso campo de percepçtto entre as coisas e um 
meio neutro, que se encontra num grau inferior de diferenciação. 
Nenhum pensamento, nenhuma acçSo seria possivel, se a percepçflo 
apresentasse no mesmo plano, sem relevo psiquico e com a mesma 
realidade, todas as estruturas possíveis" (26) 

Para além dos valores afectivos, e portanto subjectivos, 
há determinadas leis formais, que nos sflo impostas: a cor factor 
importante na visibilidade dos objectos e contribue objectivamen
te para a dissociação de figura e fundo. 

Assim Liebmenn demonstrou (1927) que as diferenças fle quali
dade sSo neste caso pouco eficazes, se nto s*o associadas a dife
renças de intensidade (2?). Modernamente, Dumareste chamou a a-
tençfio para o mesmo problema. "A identidade « visinhança tonal 
de duas zonas coloridas sffo as principais responsáveis pela sua 
unidade* Mas sfo a. saturaçtto e luminosidade que interveem na cria-
çflo do contraste" (28). 

Podemos verificar que apenas se tornam visíveis os quatro 
primeiros circulos, cuja diferença de luminosidade, entre eles 
e o fundo, € sensível. Caso contrário, as formas tendem a agru-
par-se e a constituir uma nova unidade: o próprio colorido ten
de para a homogeneidade. 

As cores podem,pela sua acçflo repulsiva e atractiva,ser 
consideradas como modificadoras formais. 
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Existindo vim contraste luminoso que torna possível a dis
sociação figura-fundo, É um modelo mais articulado, mais regu
lar, mais simétrico que constitue a figura - vid Esq. de Bahnsen 
- (29) 

Esta possue uma forma, um contorno,uma organização;o fun
do uma continuidade amorfa,indefenida,inorgânica,que se prolon
ga por trás da figura. 

XI 
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-t-è^M^LA^Z. As qualidades formais influenciam a percepçîto das cores: 
assim por exemplo a unidade de uma forma tende a comunicar-se 
à sua cor. Koffka (30) verificou que o anel cinzento se aper
cebe uniformemente sobrepondo-se às influências de justaposi
ção do vermelho e do verde. 

Uma mancha ê mais visível num fundo, visto a figura ofe
recer maior resistência à variaçflo (31) 

^ i V ~ c U Ko^k*. 

Uma mesma cor parece mais intensa associada a uma figura 
que a um fundo como se uma força de coesffo saturasse a cor (32) 

FACULDADE DE LHTECTURA 
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-fliUajuifei 
A acçfio recíproca das cores e* porém mais complexa: Che

vreul estabelece magistralmente os seguintes princípios : (30) 

► CONTRASTE SIMULTÂNEO 
D lfi principio  Pintar nSo € s6 colorir a parte da tela sobre a 

qual o pincel foi aplicado, mas ainda colorir com 
a complementar o espaço que lhe & contíguo. 

. . ■ ' . * ■ * ' ' ' * 

P0R1 
FACU LDADE DE ARQUITECTURA XIII 
u K i i \ / r~ r~> c i r~N A r™\ r~ r~\ /~\ n / ~ \ n ~ p / ™ \ 

>12 caso  Como a complementar de uma cor aparece sempre do 
género oposto, € fácil deduzir que duas cores,uma 
quente justaposta e uma fria,se exaltam mutuamente. 

>22 caso  Duas cores quentes justapostas esfriamse mutuamen
te,pois cada uma delas € influenciada pela acção 
da complementar da outra* 

> 3
C caso  Duas cores frias justapostas aquecemse mutua

mente* 

2Ï 



^JUXJJXJ^Z^ Al D 2û principio - 0 branco,ao lado de uma cor, torna-a mais pura. 

D 3 C principio - 0 preto,ao lado de uma cor,baixa-lhe o tom. 

akQ principio - 0 cinzento,ao lado de uma cor,tornaia mais bri
lhante e, ao mesmo tempo,o cinzento tinge-se da 
complementar da cor que lhe € justaposta. 

r-AA-i i I p\ApjP l"\F Apni IITFÍ"*TI IPA D 5 Q principio - Uma cor escura,ao pê de uma cor clara,eleva o tom 
UNIVE DAD . . , . , . 

da cor escura e abaixa o da cor clara,independente
mente da mistura das complementares. 

D 6 Q principio - Justapor duas superfícies,pintadas uniformemente 
de tons diferentes de uma mesma cor,5 produzir cia-
ro-escuro,devido ao facto de que a partir da linha 
de justaposição o colorido de tom mais elevado vai 
enfraquecendo insensivelmente, enquanto que a par
tir dessa mesma linha o colorido do tom menos ele
vado vai aumentando: há uma verdadeira degradação 
de luz. 

26 



iP. \SU.\JJC*JUL£?< 
► CONTRASTE SUCESSIVO 

O contraste sucessivo das cores abrange todos os 
fenómenos que se observam quando os olhos,tendo 
fixado durante algum tempo um ou mais objectos 
coloridos, se repousam numa superficie de cor uni
forme; vëmse entSo as imagens desses objectos da 
cor complementar da que I prépria a cada um deles, 

►CONTRASTE MIXTO 
Ë a sensaçSo apercebida quando a retina,que ten
do visto uma certa cor durante um certo tempo,re
pousa numa nova cor. A sensaçSo e então a resul
tante dessa cor e da complementar da primeira. 

FACULDADE DE ARQUITECTURA 
►CONTRASTE ROTATIVO 

J ^ ^ sensaçSo obtida quando ,imprimindo movimento 
de rotaçSo a um disco, dividido diametralmente em 
duas partes iguais, uma branca e outra colorida, 
se faz aparecer o branco colorido da complementar. 
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Na organização do espaço (e refiro-me a organizaçJto no 
ponto de vista gestattico) a base É constituída pela diferencia
ção de unidades* 

SSo os elementos mais visíveis mais luminosos mais segre
gados do fundo que constituem os pontos de referência. Esses 
objectos priviligiados,ligando-se visualmente a outros, quer 
pelas qualidades de proximidade e semelhança, quer pela acção 
atractiva das suas cores, vSo definindo zonas estruturando des
te modo o espaço (3^)» 

"Mas o espaço compreende o próprio sujeito. Este é um 
objecto complexo. Pode facilmente tornar-se num centro à vol
ta do qual os outros objectos se ordenam segundo o seu valor 
momentâneo em funçfio dele e das suas necessidades. A estrutu
ra espacial da parte do campo constituida pelos objectos aper-
„ UNIVERSIDADE D O POR «_,, » #•«% 
cebidos depende da estrutura môbxl desse campo". (35) 

Embora3^n^rlíÃíindo para a definicio do espaço o indi
víduo situa-se fora do campo que apsrcebe. No entanto C de con
siderar a forte influência exercida no homem pelo ambiente que 
o envolve. Ê o tema do capítulo seguinte. 
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P. Guillaume em La psychologie de la forme - pg. 80 

Idem - pg. 85 

Idem - pg. 37 (15) 

Alberto Gatti em Atti ufficiali del 12. Congresso Nazionale del (l6) 
colore - pag. lk? 

Marcel Boll em le Secret des couleurs - Que Sais-je ? — pg.113 (17) 

cit.por A. Terstenjak em Atti ufficiali del 12. Congresso Nazionale (l8) 
del colore -fj.128 

Marcel Boll em le Secret des couleurs - Que Sais-je ? - pg.113 (19) 

P. Guillaume em La psychologie de la forme - pg. 101 

Yves le Grand em Lumière et Couleur - pg. 112 

cit. por Musatti em Colloque du Centre de Recherches de Psychologie 
Comparative - pg. 102 (22) 

-t 6AJU3U4J& 

Ernesto Rogers em Atti del 12. Congresso Nazionale Italiano - pg.43 (23) 

Richard Neutra em Architecture Form Function nû 12 - pg. 29 (24 

«J-A-^ 2 . ¾ ^ 



Pefirome por exemplo ao Edifício de Investigação de Minerais e Me
tais de Chicago de Mies Van der Rohe ou à sala de Strasburgo de Theo 
Van Doesburg. Vidé Bruno Zevi em Storia deli'architettura moderna 
 Pg. 32 

(25 

P. Guillaume em La Psychologie de la Forme  pg. 66 

Yves le Grand em L'Espace Visuel  pg. 127 

S. Dumareste em Atti Ufficiali dei k&. Congresso Nazionale Italiano 
 pg. 128 

■## YJLLÏ  I Í ;it em La Psychologie Psychologie de La Forme  pg. 64 

P. Guillaume em La Psychologie de la Forme  pg. 63 

Idem  pg. 6l 

Idem  pg. 62 

E. Fer em S o l f è g e de l a C o u l e u r - p g . 2 4 e s e g . 

Cf. P . G u i l l a u m e em La P s y c h o l o g i e de l a Forme - p g . 51 a 57 

Idem - p g . 13 

VeUJLiXcr, 

( 2 6 ) 

( 2 7 ) 

(28) 

(29) 

(30) 

( 3D 

(32) 

(33) 

(34) 

( 3 5 ) 
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F< GAUOtu, 

COR E AMBIENTE 
"O aspecto e a natureza física do meio-ambiente condicionam os 
dados fisiológicos e mesmo psicológicos das nossas relaçSes com 
o mundo exterior e as nossas concepçOes sobre este» Os efeitos 
subjectivos das cores sâo intensos. Rodeado de cores,mergulha
do nelas,vivendo num universo colorido o homem é levado a pen
sar "em cores" a criar "em cor". Tudo quanto dele provem - cria-
çSesfísicas,criaçSes psico-fisicas e até criaçttes puramente psi
cológicas - tudo sera" sempre influenciado por esta noção de cor" 
* <?fNTftO DE DOCUMENTAÇÃO 

Estas palavras de M.Babonneau introduzem da melhor forma 
o assunto que aqui pretendo tratar. Com efeito, variadas expe
riências laboratoriais comprovaram que a onda ou corrente ener
gética proveniente da cor influi em todo o ser humano no seu or
ganismo e psiquismo e consequentemente, no seu comportamento. Is
to bastará para se avaliar a responsabilidade da cor em tantas 
actividades humanas, já que ela intervém nas funçSes vegetativas 
e é um estímulo psíquico de primeira importância. 

Como corresponder a um desejo crescente,a uma necessidade 
humana de cor ? Como aproveitar ao máximo toda a energia por ela 
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 fornecida sem cair no excesso cromático que envenena,cansa, 
desgosto e incomoda ? Os cientistas investigam as funçSes e 
implicaçSes da cor, os coloristas devem aplicar funcionalmen
te os dados fornecidos por essas investigações, a fim de criar, 
como diz Saffre, o "clima pela cor"» 

£ sobejamente conhecido, já desde a antiguidade,que a 
cor tem uma influência sobre o organismo, nomeadamente luz co
lorida, e cor ambiente. As doenças de pele,infecciosas e outras, 
eram tratadas através dessa terapêutica. No entanto, s6 moder
namente foram estudados os efeitos das cores no organismo, de 
forma sistemática, bem como as suas aplicações em diversos tra
tamentos •■ I_^ 

ruíl l \J 
FACULDADE DE ARQUITECTURA 

ERSIDADE DO PORTO 
Os estudos do Dr. Podolsky (37) indicamnos bastante bem 

as diversas influências no organismo, dessas cores ou luzes co
loridas, segundo ele: 

verde  afecta o sistema nervoso, ê a cor sedativa,hipnó
tica e anÓdina; é" eficaz na irritabilidade nervosa, 
insónias e fadiga; faz baixar a pressão do sangue 
elevando a tensflo; dá uma sensaçflo de calor dila
tando os capilares; Trata as nevralgias e as dores 

u 
CE 

â 
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"tecuflu^ £o^ de cabeça, ê um calmante e o seu uso nío d& segui
mento a nenhuma reacção, 

azul - eleva a pressSo sanguínea por contracçto das arté
rias; efeito tónico s§bre o sangue; antisêptico, 
efeitos sobre o reumatismo ou nos casos inflamató
rios e tratamento do cancro. 
estimulante emotivo que acelera ligeiramente as pul-
saçQes. 
estimulante mental, pode ser eficaz nos casos de 
deficiência mental e nos casos de tuberculose, 

vermelho - estimulante mental, o vermelho ê quente e irritan-
; agrava as condiçSes de inflamaçflo, aument» a 
tividade sexual no homem,í empregado nos casos 

de melancolia, 
violeta - age sobre o coraçfio, os pulmfles, vasos sanguíneos 

e aumenta a resistência dos tecidos; luz com efei
to estimulante do vermelho e efeito tónico do azul ; 
aumenta a actividade sexual da mulher. 

Estes dados sto incluídos,n*o porque nos interesse especial-
mente a cromoteripia ; mas ver-se-á mais adiante até" que ponto a 
influência da cor no organismo humano pode ter importância afo
ra mesmo da patologia. Como exemplo, pode-se citar jí o caso da 
luz alaranjada, que tem uma influência comprovada sobre a di«es-
tSo,raz8o pela qual ê eficazmente escolhida para iluminaçSo de 
restaurantes e "snack-bars". 

laranja -

amarelo -

vermelho - esi POÏ i 
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H A fadiga visual tris como consequência a formaçlto de ima
gens acidentais - negativas e positivas - ; estas s*o devidas ao 
facto de que 'a porçtto da retina acabada de ser impressionada pe
la estimulação luminosa está fatigada, isto £, já nîto £ sensível 
à luz; daqui resulta uma imagem consecutiva mais escura nesta re
git© (40 ) . 

A porçffo da retina que recebe a imagem dum objecto escuro 
origina,por outro lado, uma imagem mais clara* Há, portanto, a 
formação de um negativo do objecto. 

Ora se a imagem inicial £ colorida, o negativo resultante 
da fadiga aparecerá na cor complementar. Este fenómeno explica-
-se pelo facto da retina estar fatigada de determinadas radiações 
e portanto ser proporcionalmente mais sensível às radiaçSes que 
nSo se encontram no objecto. 

A importância deste fenómeno £ clara: num ambiente de tra
balho, por exemplo, em que o operário tenha de se concentrar bas
tante tempo sobre determinada cor - e principalmente se ela for 
intensa -,como pode ser o caso de forjas ou selecçflo de amostras 
de um tipo determinado, há toda a vantagem em pintar as paredes 
(no primeiro caso) ou o fundo (no segundo) com a cor complementar 
do objecto fixado. Ao erguer o olhar do trabalho,o operário sen
te um repouso resultante da identificaçSo da cor do fundo com a 
da formaçffo dessas imagens de fadiga, que nío sJfo assim percebi
das conscientemente ( * * ! ) • 

No plano est£tico, a importância deste fenómeno nío £ me
nor. Um observador pode ter de uma cor uma imagem mais pura se 
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tiver visto anteriormente uma luz com a cor complementar. 
As imagens de fadiga mudam completamente a aparência da 

cor das superfícies. 

■ A fim de evitar ao máximo as condiçBes visuais que engen
dram a fadiga e para aumentar as características repousantes do 
meio ambiente Deribére" ,faznos as seguintes recomendações : (42 j| 

D 12  procurar obter um ambiente de luminosidade tSo uni
forme quanto possível,substituindo os contrastes de 
luminosidade tSo frequentemente utilizados por oposi
ções de cores e tendo em conta evidentemente a nature
za da luz utilizada. PO 

FACULDADE DE ARQUITECTURA 
□ 22  tem em conta a importância do factor de reflexSo que 

nos obriga a procurar para o tecto um factor de refle
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 

xSo superior ao da parte inferior das paredes,ao das 
máquinas e outros objectos,na ordem dos 70% para o tec 
to e 50% nas paredes e mobiliário. 

Nota : Poderemos indicar os seguintes factores de 
reflexSo das superfícies (43): 
Branco 65 a 80% 
Creme 55 » 70% 
Amarelo palha 55 » 70% 
Amarelo ....45 * 60% 
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Ouro velho .35% a ̂ 0% 
Verde escuro .........10 a 30% 
Azul claro ............30 a 50% 
Azul 10 a 23% 
Azul escuro .......•••••.......... 5 m 15% 
Preto 3 a 10% 

□ 3c  procurar as posiçCes óptimas de cor, devendo ser as 
superfícies maiores de cores pálidas mas ainda rela
tivamente quentes, e as superfícies pequenas de cor 
viva, clara e saturada ou relativamente fria. 

JA I U 
□ 4 Q _ procurar um tipo óptimo de luz. 

)/
^Pf<ín9e

P
9uminosa tem muita importância n«o só na per

cepçSo das diferentes cores mas também na participação 
para uma melhor visibilidade. Sabese Que as cores do 
extremo azulverde s*o vantajosas para trabalhos que se 
desenvolvam em ambientes próximos mas e" preferível o 
vermelho para iluminar os objectos que devem ser aperce
bidos ao longe  nova implicaçMo do fenómeno de aberra
çflo cromática de que já falei. 
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■ Mas o que tem desde já uma importância muito maior para 
os nossos trabalhos é a influência da cor e da luz na visibili
dade e na fadiga visual. As condiçSes visuais têm grande influên
cia no sistema nervoso, muscular e respiratório  isso nfio ofe
rece duvidas, embora as atribuições particulares possam nlo es
tar ainda suficientemente bem especificadas  e portante a efi
ciência humana está ligada à visSo e à cor. 

Em ambientes de má coloraçSo, coloraçSo em excesso ou dis
tribuição nSo racional, pode criarse uma fadiga visual, fenóme
no muscular inicialmente localizado, mas que, através do nervo 
óptico e das correlaçOes cerebrais, vai implicar uma fadiga ge
neralizada. Essa fadiga visual ê principalmente devida aos esfor
ços de acomodação e ajustamento. 

Um dos fenómenos de acomodaçSo mais curiosos é motivado 
pela existência de uma aberraçfto cromática: (38) os raios lumi
nosos, devido essencialmente aos diferentes comprimentos de on
da, fazem que a imagem se forme por vezes aquém ou além da reti
na; os violetas, por exemplo, formamse à frente da retina,os 
vermelhos atrás: daqui o esforço de acomodaçSo exigido. O olho 
humano normal é hemêtrope em relaçSo aos verdes  estes formam
se portanto na retina , míope para os azuis e hipermétrope pa
ra os vermelhos. 
Daí o mal estar e vertigens, derivados muitas vezes de uma alte
raçSo da percepçío espacial, pelo facto de o olho fixar simulta
neamente duas cores, uma que se forma à frente e outra atrás da 
retina. (39 ). 
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~Y-Q\)*a>vU A emoçSo suscitada pelas cores é" diferente segundo o seu 
comprimento de onda. Das experiências que consistiram na compa-
raçSo dos estados emocionais em funçSo da pressSo sanguínea,po-
de-se concluir, como o fez Charles Ferry, "que pelo seu poder 
dinamogónico, as cores devem ser ordenadas pela mesma forma que 
as cores espectrais: a intensidade das sensaçfies visuais varia 
com as vibraçSes" ( 4 ^ ) , 

Teremos deste modo uma escala do violeta ao vermelho,ca
paz de suscitar estados que va"o respectivamente da depressSo à 
excitaçSo. 0 verde será o ponto zero, a cor do equilíbrio. 

No ponto de vista psicológico podemos classificar as co
res como 

Mo ponto de vista psa ~ RTO 
Cores dinamogénicas 
Cores inibitórias 

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 
Cores estáticas 

que actuam positivamente,que excitam, 
que actuam negativamente,que provo
cam uma interiorização, 
que estabilizam exercendo uma acção 
sedativa. 

Por outro lado, o próprio movimento das cores tem a sua cor
respondência psicológica (45 )• Tal como uma luz que aparece di
latando- se, o amarelo, cor do sol, tem um movimento divergente. 
Psicologicamente o amarelo e" a cor da alegria,optimismo, convida 
à* exteriorização. 
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Pelo contrario, o azul, cor da noite, tem um movimento 
convergente; tal como uma luz que se contrai ao apagar-se.Ao 
recolhimento imposto desta forma pelo azul, ha" a reforçá-lo, 
a sugestSo da transparência do céu e da profundidade do mar. 
Atribui-se assim ao azul a qualidade de imenso, de profundo, 
de altíssimo. 

Como dois movimentos inversos se anulam, o verde(mistura 
de azul e amarelo) e estático, passivo e equilibrado. Em oposi
ção, o vermelho e força, calor, movimento. 

0 violeta, passagem do azul ao vermelho, provoca segundo 
Stefanesco Coanga "agitação interna, "velada inquietude".( 46) 

r O J A I U 
H Propriedades psicológicas das cores principais do círculo 

cromático, segundo Heinrich Frieling ( 47 ): 
'^&SâJ^D£ estimulante, liberal, facilitando os contactos; 

intuiçJfo, espiritualidade. 
Laranja - solene, alegre, quente, torna expansivo; 

brilho, riqueza, sol. 
Castanho claro - evoca o calor da terra, a riqueza, o tacto; 

realidade até à banalidade, dinheiro. 
Castanho escuro - evoca a consistência da terra,estabilida

de , sobriedade, silêncio, economia, solidez. 
Castanho avermelhado — evoca a realidade, a acçSo expansiva, 

a tenacidade, espírito de economia, estabilidade. 
Vermelho - excitante, vivo, ardente,apaixonado, sonoro;fogo 

proximidade, perigo, amor-paixSo. 
37 



TVtAJU-AAt Carmim - revigorante, m6vel ; sangue forte, potência, força, 

Purpura -

Rosa -
Violeta -

amor. 
sublime, digno, solene,imperioso 5 lealdade,realeza, 
distância, 
doce, sem força, distante ;virgindade, doçura,pudor• 
místico , inquieto ,pesado ;pretens8o ,inquietação , sin
gularidade* 

Lilás - enfeitiçante, desunido, fraco,melanc6lico;perfume, 
embriagues. 

Azul violeta - aprofundante, construtivo, dominador 
-w-̂ w >̂->v sério ,filosofia , cristal. 
Azul ultramarino - evoca a riqueza das aspiraçBes e dos senti

mentos ;acolhedor ;abobada celeste,claridade,murmúrio. 
Azul gelo- distinte, sensível, capaz de abstracçJfo ; água , gelo , su-

FACU LDAIperf íc^QUkTESU RA 
Verde - evoca o apetite, a natureza mas também o veneno,a in-

pulsSo,frescura, humidade, repouso. 
Verde claro - doce, íntimo, terno, apaziguador. 
Verde musgo - evoca a natureza, a força vegetativa,a defesa ; se

gurança , acolhimento, esperança, 
Amarelo esverdeado - modéstia, clareza de esp£rito, ausência de 

problemas. 
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\JLJJULMAMJ< <* - * *_ -
A influência psiquica das cores depende ainda da sua 

locaçSo: (dados de Frïelling) (48). 

►As cores quentes e claras 

No alto  estimulam o espírito 
de lado  aquecem aproximam 
em baixo  alegram, sustentam 
As cores quentes e escuras 

A^~I i i H A n r rMr AD/"^I IITC/^TI IDA 

_ : r 

No alto  fecham, dSo a impressSo de nobreza,peso 
de lado  envolvem com rigor 
em baixo dflo a impressSo de segurança para o andar,de 

solidez, da terra. 



► As cores frias e claras 

f 

no alto  iluminam, elevam o tecto descançam 
de lado  refrescam, afastamse 
em baixo dfifo a impressSo de escorregadias  dfio vontade de corre 
s cores frias e escuras 

FACULDADE DE ARQUITECTURA 

no alto  aterrorizam, escurecem 
de lado  refrescam, entristecem 
em baixo  pesadas, abaixam 
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*tÂ — ^ P Tanto as condições climatéricas como as cores agem,nSo 
s6 fisiologicamente mas também psiquicamente, nos seres hu
manos. 0 arquitecto pode assim jogar conjuntamente com as duas 
acçOes, de maneira a melhorar as condiçOes ambientes da forma 
mais económica. 

Cores quentes ou frias, claras ou escuras, enevoadas ou 
soalheiras, húmidas ou secas, podem transformar um recinto fe
chado numa paisagem invernal ou numa luminosa, podem fazer pa
recer mais quentes ou lugares frios, clarear as zonas sombrias. 

Pelas suas inúmeras implicações, as cores quentes e frias 
foram alvo de estudos e experiências destinadas a determinar a 
sua origem. 0 comité "Luz e Condicionamento" do "Joint A.S.H.V.E. 
Iluminating English Society of Higiene" considerou que a sensa-
çfto de frio ou calor existia, mas fora de qualquer efeito térmi
co real. Concluiu assim,ingenuamente, que a acç&o das cores quen
tes e frias era de natureza apenas psicológica e nSo fisiológi
ca «̂ Tl̂ ® DÙ DOCUMENTAÇÃO 

Para explicar este fenómeno, os americanos tentaram outros 
caminhos. Segundo alguns,esta sensaçSo estaria ligada ao fenóme
no de Purkinje, que traz como consequência a identificação do 
azul à noite e do amarelo ao dia. Outros pretendem ligar essa 
sensaçSo à associaçSo atávica de corpos vivos existentes com es
sa cor (o fogo, cores de animais). 

Outras experiências informam-nos que indivíduos submetidos 
a testes e colocados num local azul-esverdeado,sentiram frio a 
partir de 15 graus positivos, ao passo que os mesmos indivíduos 
colocados num loc 

«1 amarelo-laranja somente a partir de 11-12 
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*~graus. (50). Podese explicar fisiologicamente a produçSo de 

sensaçSo de frio ou calor, sabendo a influência que as cores 
exercem na circulação sanguínea, modificando a pressSo,atra
zando ou acelerando as pulsaçOes. 

Nflo í, de excluir a interferência da memória associada 
a determinadas formas. Como explicar a sensaçSo de humidade 
produzida pelas cores azuis ou verdes a secura do amarelo,sem 
ser pela recordação do ar, das águas, do sol ? 

0 arquitecto poderá assim usar a cor como rectificadora 
climática. Por exemplo á aconselhável a aplicaçSo das cores 
"secas"  amarelo e laranja  em locais com excesso de humida
de como e o caso das lavandarias • As cores"húmidas" poderSo 
ser utilizadas em zonas onde o pó" e poeira dificultem o tra
balho .(51 ). 

FAClfLDADE DE ARQUITECTURA 
UNIVERSIDADE DO PORTO 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 
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^P"Una boa imagem do meio origina em quem a possui um sen
timento profundo de segurança afectiva. A partir daí pode es
tabelecer uma relaçSo equilibrada com o mundo exterior. Além 
disso um ambiente bem individualizado e legível nío oferece 
apenas segurança; aumenta a profundidade e a intensidade de po
tenciais da experiência humana" ( 52) 

Ë através de trocas energéticas que se estabelecem as 
relaçfles entre os indivíduos e o meio que os rodeia. 

Para manter o equilíbrio, os psico-fisiologistas aconse
lham a aplicaçto das cores claras e sedativas em locais onde se 
exerça ura trabalho físico ou intelectual ( 53 ): a energia huma
na dispendida será como que absorvida pela cor. 

0 conjunto tende para o equilíbrio através de uma tensSto 
positiva humana, compensada por uma tensío negativa ambiental. 

Inversamente, uma composição com cores intensas e estimu
lantes será benéfica se encontra o observador numa atitude re
ceptiva. Caso contrário, pode produzir um esgotamento e uma de
ficiente adaptaçSo do homem ao meio. 

D Será possível criar um ambiente que corresponda a todas 
as variaçBes potenciais humanas? 

D Será preferível adoptar uma soluçSo estática, a uma dinâ
mica,mas por vezes perigosa ? 
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M. Babonneau em "Couleur" n& 24 

cit. por Beribéré em La Couleur dans les Activités Humaines -pg.137 

cf. Yves le Grand em L'Espace Visuel - pg. 9 

cf. B. Paccagnella em Atti Ufficiali del 1Q. Congresso Nazionale 
Italiano - pg. 69 

cf. Marcel Boll em le Secret des Couleurs - Que Sais-je ? -pg. 103 

Idem - pg. 105 

M. Beribéré em La Couleur dans les Activités Humaines - pg. 178 
FACULDADE DE ARQUITECTURA 

Idem - pg. 55 

Idem - pg. 

cf. Terstenjak em Atti Ufficiali del 1Q. Congresso Nazionale 
Italiano - pg. 132 

Idem - pg. 134 

cit por Jakob Weder em Element 11 - p g. 77 

Idem - pg. 79 
43^ 

(36) 

(37) 

(38) 

(39) 

(40) 

(41) 

(42) 

(43) 

(44) 

(45) 

(46) 

(47) 

(48) 



cit por Deribéré em La Couleur dans les Activités Humaines -pg.122 (49) 

Cf. Jakob Weder em Element 11 - pg. 80 

Idem - pg. 84 

Kevin Lynch em Tempo e o Modo nCs. 34 # 35 - pg. 90 

cf. Montalcini em Atti Ufficiali dei is. Congresso Nazionale 
Italiano - pg. 80 

TCT 

(50) 

(51) 

(52) 

(53) 
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IMPLICAÇÕES FISIO-PSICOLOGICAS 

"t^iJUAíJO-» 

PORTO 
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DIALOGO PELA COR 

"Um quadro físico vivo e bem integrado,susceptível de 
fixar uma imagem s6lida, desempenha uma funçío social. Pode 
fornecer a matéria prima dos símbolos e das recordações colec
tivas na comunicação dos grupos". ( 5^ ) 

A cor,agente dinâmico (espacial e psicofisiolégico).par
ticipa na criaçSo desse quadro, físico, vivo e bem integrado,de 
que nos fala Kevin Lynch. Ligada à forma, a cor auxilia a fixa-
çg0;NTRO DE DOCUMENTAÇÃO 

No entanto, a associaçSo atávica de cores a determinadas 
formas perde-se, por vezes, ao passar de geraçío em geraçSo,res
tando apenas o substracto dessa ligacSo. Teremos, assim,arqué
tipos verdadeiramente válidos, por pertencerem a uma experiên
cia colectiva. 

Através da escolha que faz, o homem reage individualmen
te a determinadas cores; identificando-se com uma cor preferida, 
esta assume entSo um valor projectivo: "quem mostra a sua cor 
revela a sua bandeira, qual o partido a que adere". ( 55 ) 
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Mas, embora as diferenças individuais sejam por vezes gran-
des,é" possível definir traços comuns na utilizaçSo preferencial 
das cores em certos grupos humanos. E, alargando este conceito, 
a escolha das cores pode ter um valor expressivo à escala de uma 
sociedade. Isto permite-nos determinar todo um simbolismo rela
cionado com as cores, quer através de pesquisas em agrupamentos 
sociais cada vez menos restritos - processo desenvolvido em exten-
síto - quer pelo estudo da transmissSo de conhecimentos pela here
ditariedade - processo desenvolvido em profundidade. 

~r^v/^v T̂ % r n / ^ k 
I 0 arquitecto Montalcini ( 56 ) analisou o cromatismo simbó

lico na arquitectura da antiguidade. No Egipto, por exemplo,as 
cores empregadas eram simples mas com uma preocupação ideológi
ca: o vermelho para o homem, o purpura para a terra, o amarelo 
para o sol,o verde para a natureza, o azul para a verdade divi
na. A cor era também utilizada na evocaçSo dos espíritos. Mon
talcini chama a atenção para essa "funcionalidade antiga, embo
ra de carácter simbólico-místico". Ap6s o que estabelece o para
lelo entre essa funcionalidade e a de hoje, "uma funcionalidade 
de carácter científico.organizativo, económico". 

Mas nSo é só na antiguidade que a cor-simbolo se revestia 
com aquele carácter; ainda hoje a encontramos utilizada dessa 
forma nas manifestaçfles populares e religiosas, como um meio de 
expressa*o, como uma linguagem. 
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-h&A^A-O-u. U>~-v 
I As cores, na sua qualidade de elementos da comunicação 

humana, têm sido alvo de investigaçCes que - e seguindo a cor
rente geral da pesquisa actual - tentam determinar os princí
pios objectivos que presidem à escolha cromática. 

"Tonalidade e saturaçíto parecem ser as variáveis 
sensoriais cuja apreciação í mais dependente de 
grupos temporais ou permanentes, tais como a ida
de, o estado de saúde ou o temperamento. 
A luminosidade aparece—nos como factor geral de 
equilíbrio, o único verdadeiramente independente 
das circunstâncias subjectivas psico-somáticas." 

PORTO 
Susanne Dumarest indica-nos deste modo dois caminhos para 

futuras experiências. Responsabilizando as variaçfles do "cromo" 
pelas sensaçOes de agrado ou desagrado a determinadas cores,Ters-
tenjak, por seu turno, verificou ser esta inter-relaçXo "impor
tante do ponto de vista estatístico mas (...) as diferenças en
tre as simpatias permanecem totalmente insignificantes". ( 58 ) 

Deste modo,"para satisfazer as exigências de cor funcional 
nfio ê portanto necessário tomar em consideração as diferenças 
de gosto subjectivo no domínio das cores". 

Boganelli ( 59 ) partindo igualmente da importância da "to
nalidade" e da "saturaça'o" - e no intuito de estabelecer uma ba
se para o emprego das cores em publicidade -, verificou depender 
ainda a ligaçtto afectiva a uma cor do seu substracto formal; as 
preferências variam segundo a ligaçffo da cor a formas indecisas, 
ambíguas ou claramente estruturadas. 
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Tomando o outro caminho, Togrol baseou-se nas diferenças 
de luminosidade; o agrado ou desagrado em relacSo às cores es
tá ligado objectivamente - e segundo demonstração feita no Con
gresso de Lucerna de 1965 ** * s condiçBes de equilíbrio formal, 
isto S, estSo dependentes dos contrastes de luminosidade.( "^) 

No entanto - e a par destas tentativas de objectivaçSo pre
ferencial - há um fenómeno social que actua inversamente: a mo
da. 

Este ano, por exemplo, Paris faz a apologia dos contrastes 
visuais e as combinaçCes seguidas (amarelo-rosa ou laranja-rosa 
por exemplo)s8o consideradas, segundo o esquema de Togrol,aber
rantes. Mas a verdade $ que a moda exerce uma grande influência 
nos gostos pessoais. Ver-nos-emos então obrigados a rever todos 
os anos fórmulas consideradas "objectivas" ? 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 

I Â. semelhança do que tem sido feito com vista ao estudo ge
nético de certas características e funçBes psicológicas bem co
mo o estudo da origem e evoluçSo de certos comportamentos,anali— 
sou-se o valor projectivo das cores entre doentes mentais de vá
rios tipos. Essas investigaçOes levaram a conclusses que puderam 
ser alargadas, primeiro a determinados estados psíquicos anormais, 
depois à avaliação do estado moral e psíquico de pessoas sft*s. 



"^ÛJUucCXJ^ \tíc*-e. Por outro lado, e no sentido de se poder dispor de outro 
tipo de populaçío com características sociais e estruturas men
tais bem determinadas, procedeu-se a investigaçSo análoga entre 
artistas plásticos (sendo de assinalar neste campo os estudos de 
Blin). 

"Uma obra pictural é um acto de fé involuntário,mas since
ro,onde o artista, através das cores que aplica,transcreve sob 
o impulso do subconsciente uma monografia do seu espírito". 

"Analisemos a pureza das cores utilizadas: o uso de cores 
lavadas ou sobrecarregadas, do cinzento ou das cores mortas,per-
itir-nos-á determinar a idade fisiológica do pintor. Quanto mais 

usar os cinzentos, mais o pintor avança num período catabélico 
da sua vida". (*) 

P8de-se chegar desta forma a um meio de diagn6stico basea-
FACULDADE DE AROUJTEC-TURA 

do em preferencias cromáticas e a utilizar o meio de expressão UNIVERSIDADE DO PORTC pela cor como terapêutica. 
CENTF£> DE DOCUMENTAÇÃO ... . . . 

Estes estudos permitiram ainda desenvolver uma base apli
cável à publicidade. 

Correspondendo o tema de um anuncio ou de um cartaz à cor 
simbólica torna-se mais eficiente a comunicação com os semelhan
tes. Os aderentes a essa cor, teem mais probabilidades de esta
rem interessados também no assunto. 

Assim e "na medida em que a formaç8o da imagem obedece a 
um processo dialético que envolve observador e observado ê pos
sível reforçar a imagem mediante o uso de instrumentos simbólicos 
numa remodelação do ambiente". ( 6l ) 
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^£LK**.C*+< fi\^4~ Anúncios e sinalizaçlo mantém vivo, pela leitura rápida 
a resposta expressa por adesío e indiferença o diálogo pela 
c o r . 

PORTO 
FACULDADE DE ARQUITECTURA 
UNIVERSIDADE DO PORTO 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 
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Kevin Ly£nch em Tempo e o Modo nS 34-35 - pg. 90 (54) 

M.Liischer cit por Terstenjak em Atti Ufficiali del 1C. Congresso 
Nazionale Italiano - pg. 131 

(55( 

Montalcini em Atti Ufficiali del ie. Congresso Nazionale Italiano 
-Pg. 73 

(56) 

S.Dumarest em "Couleurs" n2. 24 

A Terstenjak em Journée internationales de la couleur - 1965 

Boganelli em Atti Ufficiali dei k&. Congresso Nazionale Italiano 
-pg. 55 PAÇULDADE DE AROUITECTUÉA 

(57) 

(58) 

(59) 

Togrol em Journée internationales de la couleur - I965 

Blin cit por Deribéré em La Couleur dans les Activités Humaines 
-pg. 138 

(60) 

(*) 

Kevin Lynch em Tempo e o Modo nS. 34-35 - pg. 91 

Mx 

(61 ) 



O DIALOGO P E L A COR 

-fttAJUXíJUc)*. 
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ALGUNS DADOS SOBRE A INFLUÊNCIA DA COR NA PRODUTIVIDADE 
Estando a eficiência do homem ligada em grande parte à 

visSo,a aplicaçSo funcional da cor origina um maior rendimen
to de trabalho e consequentemente um aumento na produçío. 

Convém precisar que "cor funcional nïo ê decoração in
terior, antes tem por fim uma adaptaçflo do meio ambiente a 
especificações bem nítidas" (62 ) 

A cor actuando como compensadora da fadiga visual,cria 
um ambiente de conforto e segurança para o operário. Tendo o 
cuidado de evitar os encadeamentos, os contrastes excessivos, 
a monotonia, isto 6 criando condições de boa visibilidade,o 
trabalho S facilitado,permitindo o estabelecimento de boas 
relaçOes entre os indivíduos e o meio físico que os rodeia 
quotidianamente. A cor contribui assim de forma decisiva pa
ra a criacSo de um "ambiente psicológico de segurança"( 63 ) 

A É de "notável importância a adopçflo da cor funcional nos 
elementos das máquinas pois estabelece um contacto sinaléfico 

iro 



contínuo - quasi uma linguagem de advertência - com o opera
dor» (64 ) 

amarelo - indica perigo mecânico 
Laranja - indica perigo térmico 
vermelho - paragem, material anti-incêndio 
verde - segurança 
azul - atençSo 

0 sinal colorido garante, de uma maneira satisfatória ,a 
boa harmonia das relaçOes entre o homem e a máquina. 

Pelas suas implicações na segurança e no rendimento assim 
como no conforto, a cor pode ser considerada como um "factor de 
productividade" ( 65 ) 

FACULDADE DE ARQUITECTURA 
UNIVERSIDADE DO PORTO 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 

A. VSo consignados a seguir alguns dados, que sfo exemplos 
ou generalidades, referentes precisamente a essa utilizaçfto 
funcional da cor nos locais de trabalho: (lojas, oficinas ou 
fábricas, etc) ( 66 ): 

- nos Estabelecimentos Ford verificou-se um aumento 
produtividade de 10% a 20%; 

- na General Electric C.s, diminuição de 60% do nu
mero de lâmpadas recusadas na recepçîto; 

- na Vigh Shoe C.û, aumento de lk% no rendimento; 
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"tfi-M̂ o** - a Tulsa Boiler and Machinering Co. anunciou uma re« 
duçJto de 20% do numero de acidentes de trabalho; 

- na sociedade de transportes "New York City Transit 
System", em 18 meses houve uma diminuiçío dos acidentes 
de 43,3% 

Em Itália, as estatísticas, referentes a 300 estabeleci
mentos onde se aplicou a cor segundo princípios funcionais, s*o 
igualmente reveladores (67): 

- incrtínento de produtividade — - — — -—----5 a 15% 
- diminuiçSo de acidentes de trabalho ------I7 a 60% m d i m i n u i ç ã o de f a l t a s — - _ - - - » . _ — . - . — 15% 

t i l KJ 
Verificou-se ainda que as cores aplicadas segundo o gos

to e fantasia do pessoal acarretaram uma diminuição do rendi
mento de cerca de 15%» E & interessante comparar esta informa-
çllMZ 8?DWtâMKfrô q u e c h e*o u T e r s t e « j * k * p * r t i r d« ™ 
polo teórico (preferências cromáticas, v.pág. 46 ) 

Ao fim de um primeiro ano de utilização da cor funcional 
em certo numero de fábricas britânicas,verificou-se uma diminui
ção de 30% nos acidentes de trabalho - e um aumento de dividen
dos na ordem dos 12%.Num segundo ano,juntou-se a acção de uma 
iluminaçSo bem estudada à da coloraçRo adequada das máquinas. 
Registou-se assim uma nova diminuiçSo dos acidentes (de 60%) , 
bem como outro aumento do rendimento económico desta vez de k0%, 
(6¾) 
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A Intervindo deste modo como factor de economia - e gra
ças ainda ao seu dinamismo próprio - , incutindo hábitos de sa
nidade física e mental, a cor tem uma grande influência na me
lhoria do nivel de vida, por permitir um maior aproveitamento 
- e consequentemente um menor desgoste - das energias humanas. 

A "higiene psiquica £ essencialmente expressão duma ada-
ptaçSo ambiental e social, da integraçSo na comunidade da per
sonalidade entre o Homem e o seu meio-ambiente, traduzindo-se 
por uma maior segurança - que todos hoje procuramos" (69) 

EQDTA 
NSo posso deixar de chamar a atençSo para a responsabi-
e na aplicação da cor nos locais de trabalho, e de suge

rir entre n6s, através de uma colaboração estreita entre técni
cos e artistas, investigaçfJes neste campo. 

UTMIVL DO P( \ 
Analisando as deficiências nos locais de trabalho,as con-

„ CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO , M g 

dicionantes geográficas e as constantes psicológicas do operá
rio português poder-se-ia talvez estabelecer um certo numero de 
princípios que facilitariam a escolha em cada caso concreto. 
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M. LarroW em "Couleurs" nS 2k 

Alberto Gatti em Atti Ufficiali del 22. Congresso Nazionale 
Italiano - pg. 392 

(62) 

(63) 

Idem 

M. Larrouy em "Couleurs" n Q 2k 

cf. Renzo Zavanella em Atti Ufficiali del 12. Congresso Nazionale 
Italiano - pg. 19^ e Deribéré em La Couleur dans les Activités 
Humaines - pg. 168 

cf. Crivelli em Atti Ufficiali del 22. Congresso Nazionale Italiano 
-pg. kkS 

A. Gatti em Atti Ufficiali del 22. Congresso Nazionale Italiano 
- Pg. 391 

(6k) 

(65) 

(66) 

(67) 

M. Valentino em Atti Ufficiali del 22. Congresso Nazionale Italiano (68) 
- Pg. ^53 

(69) 
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~^^XKXP^X^ i^o^^ 

CONCLUSÃO 

Pelo que ficou exposto e embora confinando-se a um esbo
ço geral, penso ter conseguido o anunciado na Introdução - cha
mar a atençSo para uma problemática de cor e propor bases para 
novas pesquizas. 

Tendo conhecimento das inúmeras implicações da cor - fí
sicas, fisiológicas , psicológicas e sociais - o arquitecto po
de aplicar funcionalmente a cor, como resposta coerente às con
dicionantes definidas para cada caso. Os princípios referidos 
aos ambientes de trabalho, podem ser extensivos a todos os ou
tros locais: habitaçCes, escolas, hospitais, restaurantes,edi
fícios religiosos, transportes, parques de estacionamento , etc. 

No entanto, quero ainda chamar a atençSo para determina
dos pontos,que por insuficiência de documentaçSo nSo me foi pos
sível incluir neste trabalho apesar do seu indiscutível inte
resse . 

Peferi-me à cor como super-estrutura dos materiais inde
pendente da sua natureza. Mas o certo é que o vermelho de um 



"^êMJUX^A- tijoio,nunca será igual ao de um cortinado ou de am azulejo em
bora podendo ter as mesmas coordenadas tricrometricas. 

Deve considerar-se a expressão própria do material que po
de anular, valorizar ou diminuir os significados da cor. 

Cra , acontece que os fabricantes de materiais de constru
ção - e refiro-me neste caso a materiais coloridos artificial
mente - nem sempre tomam em consideração estes valores. Sendo 
os seus catálogos elaborados empiricamente e portanto sujeitos 
a uma forte influência da moda, as cores apresentadas de uma ma
neira geral não satisfazem o arquitecto. Este vê-se obrigado a 
exigir frequentes rectificações de cor que acarretam prejuizos 
de esforço e de tempo e nunca uma melhoria na qualidade do pro-
uto . TÏX 

Impõe-se, pois, urgentemente um estudo coerente ,não só 
relacionando cor e material comjf cor e função,mas ainda compa-
rayâb'yís^Sc'oWsEiyiÇurW£j(^ artificiais dos diversos materiais de 
con^r^á^.DêSye^^tr^êPlhos só serão possíveis através de uma 
intensa colaboração entre cientistas, técnicos e artistas e de
pois de elaborado um sistema de classificação de cores aplicá
vel à arquitectura. 

Simultaneamente, a cor tem uma missão de ligaçAp entre 
as três artes: os princípios objectivos que regem as cores po
dem ser aplicados - e ao mesmo nível - em arquitectura,pintura 
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"VôAJ-uXu^- ^liwH^^-*-, ou escultura, apenas diferenciados pela função a servir. 
Os choques visuais podem levar um pintor a produzir cons

cientemente uma reacção estética (é o caso de Vasarely ou de 
Albers). Um arquitecto pode criar um ambiente repousante por 
eliminaçSo dos contrastes (exemplo já citado do Centro Clíni
co de Richard Neutra). 

A colaboração das três artes tem sido até agora - excluin
do casos raros como a BauKaus - deficientes. O transporte de cor
rentes estéticas promovidas pela pintura, para a arquitectura, 
ou a adição de elementos pictóricos ou escultóricos a um projec
to traz um desnível nas relações entre as artes: existe sempre 
a subordinação de uma a outra. 

Sendo a cor matéria de pintura, escultura e arquitectura, 
logicamente é o elemento primacial dessa imprescindível conju-
Saçã°^ERSIDADE DO PORTO 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 

Porém, o papel da cor como coordenadora estende-se a to
das as artes. 

Assim, por exemplo, existindo uma interdependência per
ceptual entre o visível e o audível,e intervindo a matéria so-

um nora a par da cor na criação de/ambiente ressalta a necessidade 
de uma estreita colaboração entre a arquitectura e a música. 

Inúmeros trabalhos têm já sido elaborados,identificando 
as estruturas harmónicas, sonoras e coloridas; Bmpregam-se 
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4-fcJUû UMÍè. termos como"tonalidade", "altura", "solfejo", "harmonia",in
diferentemente referidos a sons ou a cores. 

Outras experiências demonstram que a percepção tonal ou 
ritmica,pode variar por influência de luzes coloridas. 

Todavia, estes trabalhos têm partido essencialmente de 
um ponto de vista estético e não têm sido devidamente integra
dos num contexto arquitectónico. 

Para quando, em Portugal, um CENTRO DE ESTUDOS DE COR,que 
coordene o esforço comum de cientistas, técnicos e artistas ? 
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LISTA DOS ESQUEMAS 
Na construção dos esquemas utilizei o catálogo de cores 
classificadas de Hi$cfcet#ier 

I - Escala dos comprimentos de onda do espectro 
cf. E. Fer em Solfège de la Couleur 

II - GradaçSes da cor pura ao preto e ao branco 
III - Alguns exemplos de cores complementares 
IV - 0 sistema das três primárias 

cf. Jakob Weder em Element 11 - pg.71 
V - 0 sistema das duas fundamentais 

cf. Jakob Weder em Element 11 - pg. 72 
VÇN-IVEIÇsquema de Kopfermann 

cit em La Psychologie de la Forme - pg.84 
VII - AS cores ultrapassam os limites a que estão 

confinadas 
VIII - Experiência de Metzer 
IX - Reprodução de uma pintura de Mondrian 
X - Cores como modificadoras formais 
XI - Esquema de Bahnsen 

cit em La Psychologie de la Forme -pg 65 
XII - Esquema de Koffka 

cf. la Psychologie de la Forme - pg.63 

p g . 1 0 

p g . l l 
P g . 1 2 
P g . 1 3 

P g . l 4 
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P g . 2 0 
P g . 2 0 
P g - 2 1 
p g . 2 2 
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p g . 2 4 
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XIII - 12. princípio de Chevreul pg.25 
XIV - Idem - 12, 22, e 32 casos Pg.25 
XV - ksi. princípio de Chevreul pg.26 
XVI - Correspondência psiquíca da colocação 

das cores 
(a) e (b) pg.39 
(c) e (d) pg.40 

T) /^ÍT?rJakob ¥ed< 
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er em Element 11 -pg.79 
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