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RESUMO 
Este estudo teve como objetivo analisar a percepção dos deficientes visuais, especificamente cegos, 
em relação à associação das cores e texturas, o estudo foi elaborado de forma qualitativa, com 
entrevistas baseadas no método desenvolvido por Fróis (2002), foram fornecidas texturas existentes na 
natureza e outras elaboradas pelo próprio homem, solicitando assim dos usuários a identificação da cor 
que melhor se relacionasse com determinada textura, logo após esta aplicação, algumas cores básicas 
foram faladas para a identificação de texturas. Observou-se que os usuários cegos , tanto os de 
cegueira congênita como os de cegueira adquirida tiveram maior facilidade em associar as texturas 
com as cores do que o processo inverso e os resultados obtidos entre eles foram parecidos, 
percebendo-se uma forte associação às experiências passadas. 

Palavras chave: Percepção, cores e texturas. 

1. INTRODUÇÃO 
O termo “deficiência”, entendido na perspectiva dos direitos humanos atuais, não abrange apenas 
pessoas que, literalmente, têm deficiências sensoriais, cognitivas, físico-motoras e múltiplas, pois hoje, 
de um modo geral, diz Coriat (2002), estamos todos deficientes em maior ou menor grau pelo fato de 
habitarmos cidades cada dia mais ruidosas e contaminadas, onde a maioria dos espaços públicos não 
foram projetados visando atender à população, quer dizer, a qualquer ser humano, independentemente 
da sua condição física. 

Segundo Coriat (2002), “no século XX, a partir da Segunda Guerra Mundial, o descobrimento da 
penicilina entre outros grandes avanços tecnológicos e científicos, possibilita a sobrevivência de 
milhares de pessoas em condições de vida ativa, porém com seqüelas descapacitantes. Pela primeira 
vez na história da humanidade, pessoas com descapacidade conformam uma importante minoria, que 
reivindica os seus direitos.” ··Duas medidas importantes vão ao encontro dessa reivindicação, em 
1974, uma resolução do Conselho Europeu  anuncia , entre outros princípios , “o livre uso e 
movimento de capacitados e descapacitados nos edifícios e espaços urbanos, sem a limitação de 
zonas separadas” 1e em dezembro de 1993, a Assembléia Geral das Nações Unidas- O. N.U.- aprova 
as Normas Uniformes sobre a igualdade de oportunidades, por fim, em 1998, a problemática das 
pessoas com descapacidade analisada até então pela O. N.U. na Comissão de Desenvolvimento Social, 
ingressa finalmente na esfera da Comissão de Direitos Humanos.  

Coriat (2002) salienta que as pessoas com algum tipo de deficiência sempre souberam que deficiência 
implica muito mais que o problema físico. Sabem que este não é nem o único nem o mais importante 
de todos os problemas; sabem que só enfrentaram o primeiro, problema – o físico - porque ter uma 
deficiência significa viver como alguém ''diferente'', ''anormal'', ''inferior'', e isso significa 
evidentemente enfrentar problemas de grande complexidade. Conseqüentemente, a deficiência pode 
                                                 
1 Idem, p.32 
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gerar maiores problemas para encontrar trabalho ou uma casa para morar. Para a autora, em síntese, ter 
uma deficiência não é somente ter um defeito físico, psíquico ou sensorial: é formar parte de uma 
realidade sócio-política complexa na qual se vive o dia-a-dia. 

Houve, por sua vez, uma transmutação dos espaços e nossa concepção de deficiência está vinculada à 
forma como os nossos antecessores os criaram. Dentro desse princípio, o espaço que nós herdamos é 
percebido de uma forma fixa e imutável. Como conseqüência dessa posição, a realidade do meio e o 
conceito de deficiência interagem entre si. A deficiência é uma idéia simultaneamente social e física. 
Nossa concepção da construção de um espaço social apropriado para pessoas deficientes repercute 
diretamente na forma com que criamos os nossos espaços. Nas palavras de Coriat (2002, p.42), “Faz 
falta, então, transgredir, modificar a visão herdada para modificar o habitat”2. 

Lynch (1980)3 propõe, aliás, uma visualização bastante interessante a respeito dessa relação do homem 
com o espaço. Diz ele: 

“As imagens do meio ambiente são o resultado de um processo bilateral entre o observador e o 
meio. O meio ambiente sugere distinções e relações, e o observador, com grande adaptação, e à luz 
dos seus objetivos próprios, seleciona, organiza e dota de sentido aquilo que vê. A imagem , agora 
sim desenvolvida, limita e dá ênfase ao que é visto , enquanto a própria imagem é posta à prova 
contra a capacidade de registro perceptual, num processo de constante interação. Assim a imagem de 
uma dada realidade pode variar significativamente entre os diferentes observadores”. 

2. OBJETIVO DO ESTUDO 
Este trabalho teve como objetivo analisar a percepção de usuários com deficiência visual, cegueira 
adquirida e congênita em relação à associação de texturas a cores e cores a texturas, realizado na 
APADEV (Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais) em Caxias Do Sul, é uma entidade 
de fins filantrópicos, que presta serviços gratuitos, oferecendo oportunidades de educação e 
reabilitação a usuários com deficiência visual. Tal estudo foi feito com o intuito de adquirir maior 
conhecimento na área de percepção textual e cromática, sua relação com as experiências adquiridas 
dos usuários e como estes resultados podem repercutir nos espaços habitados por deficientes visuais. 

3. DEFINIÇÃO DE CEGUEIRA 
Nos termos propostos por Bischoff, Hoffmann e Lunkes (1996), “a deficiência visual é a redução ou 
perda total da capacidade de ver com o melhor olho mesmo após a melhor correção ótica. Está 
dividida em cegueira (congênita ou adquirida) e visão subnormal”. Segundo os autores citados: 

Cegueira: é a ausência ou perda da visão em ambos os olhos, mesmo com o 
uso de lentes para correção. É considerada cegueira congênita se a perda da 
visão ocorrer até três anos; caso ocorra após essa idade, é considerada 
cegueira adquirida. 

[. . .] Visão Subnormal: Acuidade Visual entre 6/20 e 6/60 no melhor olho, 
após correção máxima. Pessoa que têm dificuldade para realizar tarefas 
visuais inclusive com lentes corretivas.  

Ochaita (1993) explica que na Espanha, por exemplo, para poder afiliar-se à Organização Nacional de 
Cegos da Espanha (O.N.C.E.), deve existir uma perda visual de 80% no melhor olho, mesmo com 
correção. 

4. PERCEPÇÃO DOS ESPAÇOS 
Cabe então perguntar, o que é realmente a percepção, Stenberg4 (2000), por exemplo, a define como 
                                                 
2 Coriat (2000), p.42 
3LYNCH, K.; (1980) The Image Of The City Massachusetts Institute of Technology and the President and 
Fellows of Harvard College, A Imagem da Cidade, tradução de Maria Cristina Tavares Afonso, ( São Paulo, 
Martins Fontes).pp.16,17,18. 
 
 
4 STERNBERG, R. J.; (2000) Cognitivy Psychology (Holt, Rinehart and Winston)p.124,125. 



“um conjunto de processos psicológicos pelos quais as pessoas reconhecem, organizam, sintetizam e 
fornecem significação (no cérebro) às sensações recebidas dos estímulos ambientais (nos órgãos dos 
sentidos)”.Dentre as várias teorias, ele focaliza as duas que foram muito especialmente capazes de 
acumular suporte empírico (Cutting e Kozlowski,1977 e Palmer 1975): a percepção construtivista ou 
inteligente trabalha com o conhecimento adquirido associado com a informação processada pelos 
receptores sensoriais, e a percepção direta ou ecológica, que se baseia na completa informação dos 
sensores, com pouca necessidade de um processamento complexo da informação,uma vez que apenas 
considera o objeto-estímulo. 

O autor considera que vendo tais teorias como complementares, pode-se ter um insight mais profundo 
sobre a percepção, ”a informação sensorial pode ser mais ricamente informativa e menos ambígua ao 
interpretar experiências do que os construtivistas sugeririam, mas não da forma como os teóricos da 
percepção direta afirmariam. De modo similar os processos perceptivos podem ser mais complexos 
do que formulados pelas hipóteses dos teóricos gibsonianos (refere-se Gibson, 1904-1980), 
particularmente sob condições em que os estímulos sensoriais aparecem apenas brevemente ou são 
degradados.” 

O autor 5também salienta que os estímulos degradados são menos informativos e que usamos o 
conhecimento anterior juntamente com as informações receptoras sensoriais para compreender o que 
percebemos. Indo um pouco mais a fundo no referencial da teoria direta ou ecológica , de Gibson 
(1950), devido à sua preocupação com a percepção do mundo cotidiano, por isso denominada de 
percepção ecológica. (STERNBERG, 2000). 
Seguindo este mesmo princípio Blasch, W e W (2000),6uma das maiores contribuições de Gibson 
(1979),está baseada na percepção e ação como um ciclo, ou seja, as pessoas reagem a um espaço 
conforme as experiências adquiridas, numa palavra a partir do que apreenderam delas. Sob esta mesma 
perspectiva, dentro das características de percepção estão, segundo o autor, as ações exploratórias 
somadas com o conhecimento do espaço, adquiridas através da visão, audição, tato, caminhar e outras 
formas mais diretas de observação. 

Gibson7 (1966 apud Bins Ely et al., 2000, p. 20) explana a organização dos sistemas de percepção: 
Sistema visual: “ocorre nos olhos e permite a exploração do ambiente a partir da luz”.  
Sistema auditivo: é responsável pela orientabilidade a partir dos sons, localizado no ouvido. 
Sistema háptico: estão localizados na superfície externa do corpo (células distribuídas pela pele , 
músculos e juntas). As diferentes percepções do espaço podem ser captadas pelo tato passivo 
(involuntário) ou ativo (voluntário). 

Sistema paladar - olfato: ”localiza-se nas células do nariz e da boca , ajudando na assimilação e 
compreensão da composição de objetos ingeridos e inalados, como também do ambiente”. 
Sistema básico de orientação: é responsável pelo equilíbrio da pessoa, localiza-se dentro do ouvido no 
labirinto. 

Dentro da teoria da percepção, Sherrington8 (1906 apud RODRIGUES, 2000) salienta que existem três 
tipos de receptores sensoriais: 

a) os Interceptores são receptores que se encontram nas vísceras e vasos. Traduzem as 
sensações dos órgãos internos; 

b) os Proprioceptores: receptores que se localizam nos músculos, aponeuroses, tendões, 
ligamentos, articulações e no labirinto, o qual é responsável pela função locomotora e 
postural. São responsáveis pelo sentido de movimento e posição (cinestesia); 

                                                 
5 STERNBERG (2000), Estímulos degradados se refere por exemplo, esses estímulos podem ser parcialmente 
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c) os Exteroceptores: Receptores localizados na superfície externa do corpo. Eles reagem 
com os agentes externos como o calor, frio, tato, pressão mecânica superficial, luz e som. 

O sistema somatossensorial (Interceptores ,Proprioceptores, Exteroceptores) citado acima é bastante 
relevante para os deficientes visuais, pois, juntamente com o sistema de percepção; (Sistema visual, 
Sistema auditivo, Sistema háptico, Sistema paladar - olfato, Sistema básico de orientação), é essencial 
na percepção e orientação espacial (OCHAITA et al.1993). 
 
Sternberg (2000),9complementa dizendo que existem ilusões perceptivas , ou seja , nem sempre o que 
se percebe com nossos órgãos sensoriais é o que se compreende em nossas mentes. A percepção 
espacial de nossos ambientes e suas propriedades são formadas a partir das informações captadas pelos 
nossos sensores e manipuladas pela mente para criação de objetos ,imagens mentais. Também temos 
que considerar que as nossas representações conscientes que percebemos geralmente são 
qualitativamente diferentes das nossas representações não conscientes dos estímulos sensoriais 
(MARCEL, 1983, apud STERNBERG, 2000)10. 

Conforme Fresteiro (2002), as informações ambientais são captadas pelos sistemas sensoriais de uma 
pessoa quando esta se movimenta em um espaço. Presume-se que a movimentação desta pessoa no 
espaço esteja diretamente ligada à quantidade e à qualidade de informações perceptivas. Estas 
informações possibilitam que a pessoa, ao usar o espaço, possa encontrar pontos referenciais ligados 
às suas experiências passadas. É através desta representação que se pode identificar o mesmo espaço 
ou outro parecido. 
A orientação espacial é considerada um fator importante para a obtenção de um wayfinding(– 
orientação durante o deslocamento – função adaptativa que permite mover-se através do ambiente 
com eficácia para encontrar os lugares aos quais se dirige um indivíduo (Aragonéz, 2000, p.57). bem 
sucedido. Long et al.(1997) definem a orientação espacial (Spatial Orientation) como sendo o 
processo em que o indivíduo usa os sentidos para estabelecer a sua posição e a relação com todos os 
outros objetos significativos no espaço no qual ele está inserido, (HILL; PONDER11, 1976, p. 3 apud 
LONGE et al., 1997).  

Conforme um estudo de Rapoport e Hawkes (1970, apud Ojeda 1995 )12 existem três níveis essênciais 
de interação entre o homem e seu meio que são: o Avaliativo e Afetivo, o Mental Cognitivo e o 
Perceptivo - sensorial. Ele salienta que o espaço é experimentado como uma extensão tridimensional 
do mundo que nos circunda existindo intervalos, relações e distâncias entre pessoas, entre pessoas e 
coisas, e entre coisas. O espaço edificado é uma instituição de significados, tendo como conseqüência 
a conversão de elementos importantes, como por exemplo: os materiais, as formas e os detalhes .  

Nessa mesma perspectiva ,Rapoport ,Kroeber e Kluckhohn,(1952 apud Ojeda 1995),auxiliam na 
classificação dessa questão ao afirmar que as regras da organização do espaço, tempo, significado e 
comunicação contém uma certa regularidade, porque estão relacionadas com a cultura. A cultura tem a 
ver com um grupo de pessoas que compartilham um conjunto de valores, crenças, pontos de vista 
sobre o mundo em geral e um sistema de símbolos que se aprendem e se transmitem. Tudo isto gera 
um sistema de regras e costumes que refletem os ideais e que produzem um estilo de vida, guia do 
comportamento, dos papéis sociais, das maneiras , do sistema de alimentação, assim como a maneira 
de construir. 

Dischinger e Bins Ely (1999) enfatizam que os problemas encontrados na percepção espacial dos 
portadores de deficiência visual podem ser classificados em duas categorias: 
Inicialmente quando existe no espaço uma precariedade ou inadequação de sinais e referências em 
relação ao deficiente visual no que tange a percepção sensorial e identificação; secundariamente 
quando as condições perceptivas individuais não permitem o reconhecimento de informações espacias 
pela ausência de experiência prévia do indivíduo em relação a objetos, imagens e lugares, diminuindo 
as suas possibilidades de ação e participação no ambiente.  
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American Foundation for the Blind, 1976.  
12 Rapoport e Hawkes (1970, apud Ojeda 1995 ) 



As autoras salientam que é crítico isolar as variáveis percebidas pelo nosso sistema sensorial, apesar 
de sermos ativos na nossa consciência para informações visuais e sonoras, desta forma concluindo que 
"os nossos sentidos trabalham como sistemas perceptivos integrados" Existe a necessidade de 
compreender antes de tudo, “quais os principais problemas na obtenção de informações em relação a 
organização do espaço, eventos e qualidade de um lugar”(Dischinger e Bins Ely, 1999 p.4). 
 
Seguindo este mesmo enfoque, Fróis13,(2002),salienta que a percepção de espaços arquitetônicos está 
fortemente vinculada à percepção visual, e ,desta forma, desvinculando as pessoas portadoras de 
deficiência visual, obrigando assim o desenvolvimento de projetos e pesquisas capazes de lidar com 
percepções não visuais, enriquecendo dessa forma os espaços tendo assim uma leitura mais rica sob o 
ponto de vista arquitetônico. 
A autora cita Hertzberger (1996:226),para o qual o projeto arquitetônico "deve relacionar-se com 
todas as percepções sensoriais do espaço." 

Hertzberg14 (1996), explana que devemos sempre buscar a forma com a articulação de referência mais 
rica, para que seja oferecido o máximo de possibilidades e experiências em um espaço. Quanto mais 
níveis de experiência, no sentido de aspectos, forem levados em conta no projeto de um espaço, mais 
associações podem ser feitas, e, portanto, maior será a gama de experiências para as diferentes pessoas 
em situações diferentes, cada uma com as suas próprias percepções. 

Norberg-Schulz (1975, apud Fróis, 2002), explica relativamente à percepção de um espaço, "para 
poder levar a cabo suas intenções , o homem deve compreender as relações espaciais e unificá-las em 
um conceito espacial". 

Como salienta Fróis,(2002),as pessoas com deficiência visual percebem o espaço através da 
elaboração dos conceitos percetivos tendo por base a experiência dos objetos, encontrando, contudo 
dificuldades de assimilação quando estes mesmos objetos se encontram distantes ou até mesmo 
etéreos, ou seja, ficando apreensíveis unicamente pelo sentido visual, "nesse sentido, muito 
dificilmente uma pessoa cega teria a apreensão do que é o mar ou a uma nuvem , mas a partir de seus 
conceitos, ela pode formar uma idéia do que sejam" Relacionando estes conceitos a espaços 
projetados , encontramos problemas em relação a percepção espacial do homem- espaço, referindo a 
suas dimensões e formas, cor e luz, sendo esta última percebida pelo calor emanado. Espaços com 
sensações frias são associados a ambientes sem luz, pois segundo a autora para as pessoas cegas de 
nascença conforto térmico é dado pela luz, uma vez que a luz não significa para elas ''claridade ''. O 
termo escuridão segundo a autora "é geralmente usado para explicar, negativamente, a condição em 
que vivem". Um espaço iluminado é para as pessoas cegas, um ambiente rico em informações 
perceptívas. 

Capra (1989 apud Pelaez , 2000) ,15 salienta que as experiências passadas influenciam diretamente na 
modificação da percepção sensorial, onde aspectos fisiológicos da percepção e aspectos psicológicos 
da interpretação estão diretamente conectados.  

Seguido a mesma diretriz, Oliveira (1997/1998),16 confirma dizendo, “Assim sendo, as percepções 
diferem qualitativamente das características físicas do estímulo, porque o cérebro dele extrai uma 
informação e a interpreta em função de experiências anteriores com as quais ela se associe”. 

                                                 
13 Fróis,(2002),arquitetura além do olho ou o que temos a aprender com a cegueira. Projeto Do Lugar, 
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316. 
14 Hertzberg,H.,(1996), Lições de Arquitetura, Martins Fontes, São Paulo.p.235,236,240. 
 
15 Pelaez, M. C. N. (2000) Um Som e Seus Sentidos, p31,32. 
 
16 OLIVEIRA, Jorge Martins de.( 1997/1998) Percepção e realidade. In Revista Cérebro & 
Mente: Revista Eletrônica de Divulgação Científica em Neurociência. n. 4, 
 
Disponível na Internet:http://www.epub.org.br/cm/n04/opiniao/percepcao.htm16 

 



5. MÉTODO 
Este método foi desenvolvido com base na metodologia aplicada por (Fróis, 2002), consiste na 
aplicação da relação da cor com a textura, em um primeiro momento foram fornecidas texturas 
existentes na natureza e outras elaboradas pelo próprio homem, solicitando assim dos usuários a 
identificação da cor que melhor se relacionasse com determinada textura, logo após esta aplicação, 
algumas cores básicas foram faladas para a identificação de texturas. 
Na instituição APADEV, teve-se como amostra , quatro pessoas , duas com cegueira congênita e 
outras com cegueira adquirida, para poder analisar as diferenças de processo que existe entre a 
associação de texturas com cores e cores com textura. 
Foi aplicado este método de forma individual, com uma pergunta : “que cor vem a mente quando 
sentes esta textura", assim foi mostrado diferentes texturas, e seguido de outra pergunta fazendo o 
processo inverso "que textura vem a mente quando lembras da cor x". Os resultados podem ser 
conferidos na tabela 2. 
 
5.1    Identificação do usuário 

 
A população foi composta de 4 usuários, 2 do sexo masculino e 2 do sexo feminino, com idade entre 
12 e 39 anos, 2 de cegueira adquirida e 2 com cegueira congênita. A amostra constitui-se destes 4 
usuários para garantir uma boa representação, sendo que esta pesquisa é de ordem qualitativa.. A 
tabela 1 apresenta o perfil da amostra. 
 

Tabela 1: Perfil da amostra 
Identifi
cação Deficiência 

 
Sexo Idade Tempo 

A Cegueira congênita
 
Masculino 12 anos Desde o nascimento 

B Cegueira congênita
 
Feminino 13 anos Desde o nascimento 

C Cegueira adquirida 
 
Masculino 21 anos Adquiriu aos 10anos 

D Cegueira adquirida 
 
Feminino 39 anos Adquiriu aos 37anos 

 

6. DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
A análise dos dados das entrevistas segue o método qualitativo e foi baseada na metododologia de 
percepção alternativa à visão aplicada por Fróis (2002). 

Tabela 2: Resultado da entrevista Textura x Cores 
Cores 
reais dos 
objetos 

Textura/ 
Objetos Usuário A Usuário B Usuário C Usuário D 

 
Marrom/ 
verde Casca de árvore Preto 

 
 
Verde Marrom Verde 

 
Branco Plástico Rugoso (ovo) Amarelo 

 
Branco Vermelho Branco 

 
Bege Plástico Liso Transparente

 
Rosa Bege/ cinza Bordô 

 
Laranja Fita de cetim Vermelho 

 
Verde Vermelho Azul 

 
 
Marrom Folha seca de árvore Preto 

 
 
Marrom Bordô Verde 

 
Rosa Flor Azul 

 
Amarelo Amarelo Branco 

 
Marrom Galho de espinho do pinheiro Preto 

 
Preto claro Verde Vermelho 



 
Bronze Metal Prata 

 
Branco Cinza Bronze 

 
Bege Cortiça Preto 

 
Laranja Bege Amarelo 

 
Marrom Rolo de madeira Preto  

 
Rosa claro Bege Bege 

 
Verde Folha de árvore Verde 

 
Verde Verde Verde 

 
Branco Algodão Branco 

 
Branco Branco Branco 

 

Analisando os resultados da Tabela 2 e 3, que relaciona texturas com as cores, observou-se que os 
usuários cegos, tanto os de cegueira congênita como os de cegueira adquirida, tiveram mais facilidade 
em associar as texturas com as cores do que em realizar o processo inverso, o que se constata na 
associação da forma dos objetos utilizados na pesquisa com o resultado de cada usuário, como, por 
exemplo, o elemento de plástico rugoso que possuía uma forma de ovo, a folha e a casca de uma 
árvore. Este resultado corrobora o de Rodrigues (2000), de que informações captadas em um 
determinado espaço estão não só vinculadas às referências sensoriais, mas também às experiências 
pessoais; então, conforme o aprendizado pessoal de cada usuário, é que se percebe as diferenças 
cromáticas dos resultados descritos na tabela acima. 

Um dos usuários utilizou também o sentido olfativo para poder identificar a cor, mostrando-nos que, 
em alguns casos, a relação tátil e olfativa se faz necessária. 
Percebe-se que não existe uma diferença marcante nos resultados dos usuários, ou seja, o fato de dois 
deles terem cegueira congênita (nasceram cegos) e os outros terem cegueira adquirida (adquiriram 
após alguns anos) não mostrou diferenças. Este dado procede, pois analisando os resultados da Tabela 
2, percebe-se que algumas das cores dadas para cada textura são similares à cor real do objeto 
apresentado na pesquisa. Por exemplo, os usuários A e B (cegueira congênita) destacaram a cor preta e 
verde para o objeto de casca de árvore (cor real marrom /verde) e os usuários C e D (cegueira 
adquirida) salientaram marrom e verde, conforme pode ser visto na Tabela 2. É claro que existe aqui o 
fator aprendizado e experiências passadas: os usuários de cegueira adquirida trazem na sua bagagem o 
conhecimento anterior à cegueira, e os usários de cegueira congênita, o aprendizado das cores 
relacionadas com texturas e objetos existentes na natureza. 

De acordo com as entrevistas dos usuários (Tabela 2), notou-se a associação direta de texturas 
pontiagudas e rugosas com cores escuras como o marrom e o preto, texturas lisas com cores claras 
como o amarelo, o rosa, o azul; texturas macias e acetinadas com o branco e a associação direta de 
folhas de árvore com o verde e a cor laranja, com a fruta laranja. Fróis (2002) também salienta 
resultados parecidos em sua pesquisa, onde a autora faz uma observação em relação aos cegos de 
nascença, evidenciando que eles efetivamente os representam através de um conceito abstrato. No caso 
de pessoas que nasceram cegas, por exemplo, que relacionam as cores com sensações e objetos, este 
foi o resultado obtido: 

a) cor branca, associada à "textura enodoada e as superfícies macias", referindo-se ao algodão: 
este é o mesmo resultado encontrado na pesquisa; 

b) cor laranja, associada à textura resultante de superfícies pontiagudas, referindo-se à acidez da 
laranja; neste caso os usuários da APADEV associaram a fruta como sendo lisa; 

c) cor amarela, associada a superfícies lisas, polidas, como o ouro. Foi encontrado o mesmo 
resultado; 

d) cor verde, associada a superfícies irregulares, como elementos da flora. Coincide, mas eles 
associaram o verde a texturas lisas; 

e) cor marrom, associada a texturas cascorentas, como elementos da natureza. O marrom, no 
caso da pesquisa aplicada na APADEV, foi também associado a superfícies pontiagudas;  

f) cor azul, associada às superfícies onduladas, como ondas d'água. Neste caso tiveram a mesma 
associação; 



g) cor vermelha, associada a texturas em grumos ou veios, como a carne. 
 
 
 
 
 

Tabela 3: Resultado da entrevista Cores x Textura 

Cores Usuário A Usuário B Usuário C 
 

Usuário D 
 

Azul Suave/liso Liso Ar Suave/Liso 
Amarelo Liso Sol/Liso Liso/Leve Liso/Quente 
Branco Macio Algodão Macio Macio 

Vermelho Suave/Liso Rugosa Rugosa Áspero 
Verde Lisa Liso Grama Rugoso 

Marrom Rugoso Rugoso Rugosa Liso 
Preto Áspero Rugoso Vazio Liso 

Rosa Suave/ 
Acetinado 

Suave/ 
Acetinado Liso/Suave Liso/Suave 

Laranja Fruta Fruta Fruta Fruta 
 
 
A Tabela 3 apresenta o resultado da entrevista que relaciona cores com texturas. 
Pode-se perceber novamente que os usuários com cegueira adquirida e congênita associaram as cores 
com texturas, resgatando a memória das cores aprendidas no caso de cegueira adquirida, e, no caso de 
cegueira congênita, também houve essa relação com o aprendizado das cores em relação à quantidade 
de informações que a pessoa adquiriu ao longo da vida. Fróis (2002) também salienta esta 
característica, dizendo que a quantidade de informações que o indivíduo possui, influencia a 
associação que a pessoa cega faz: cor-espaço, se ela apreendeu que vermelho é quente, 
automaticamente ela associa a ambientes e superfícies quentes. 

Os autores Capra (1989 apud Pelaez , 2000) e Oliveira(1997/1998) também vão ao encontro desta 
afirmação sobre a influência direta que as experiências passadas tem na modificação da percepção 
sensorial, onde aspectos fisiológicos da percepção e aspectos psicológicos da interpretação estão 
diretamente conectados. Oliveira, confirma dizendo, “Assim sendo, as percepções diferem 
qualitativamente das características físicas do estímulo, porque o cérebro dele extrai uma informação 
e a interpreta em função de experiências anteriores com as quais ela se associe”. 

Observou-se ainda que os cegos percebem uma diferença tonal nas cores, como, por exemplo, um 
usuário com cegueira congênita se referiu à incidência do sol nas flores como sendo "amarelo claro". 
Também se pôde constatar, nos resultados da Tabela 3, a associação de cores à temperatura, ou seja, a 
cor amarela como sendo quente e a azul, fria. 

 Os usuários mencionaram que, das tonalidades salientadas, as cores de que eles mais gostaram foram 
o amarelo, por associarem a superfícies lisas, ao sol e à luz; o azul, por associarem a superfícies 
acetinadas, ao céu e à água; o verde, por associarem à natureza; o rosa, pela associação direta com 
superfícies macias e flores; o branco, por associarem a superfícies macias como tecidos e o algodão, e 
o laranja, por associarem diretamente à fruta. As cores de que eles não gostaram são o preto e o 
marrom, por estarem associadas a superfícies pontiagudas, à dor, à escuridão. 

7. CONCLUSÃO 

A adaptação do método de Percepções Alternativas à Visão (FRÓIS, 2002) permitiu tanto aos 
usuários com cegueira adquirida como àqueles com cegueira congênita aprovarem e desaprovarem 
praticamente os mesmos materiais e a sua associação com as cores. Constatou-se que a utilização das 
cores escuras, como a preta e a marrom, vão ser relacionadas pelos usuários com texturas rugosas ou 
até mesmo pontiagudas, podendo até desencadear uma sensação de escuridão e dor. Já cores claras, 
como o amarelo, branco e verde, serão relacionadas a superfícies lisas, polidas, brilhantes, macias e 



com sensações agradáveis. Os resultados confirmaram que o fator "aprendizado e experiências 
passadas" é um dos principais desencadeadores de associações deste processo. Constatou-se, também, 
que os usuários com cegueira congênita possuem o entendimento da cor como sendo uma abstração, 
existindo, desta forma, a necessidade de estabelecer um contato o mais concreto possível entre o 
espaço e o cego, para uma maior assimilação do espaço. Outro ponto bastante importante de salientar é 
que, para os usuários, as sensações que o processo de percepção das texturas desencadeou foram 
bastante importantes, pois quanto mais estímulos podem ser despertados em uma pessoa deficiente 
visual melhor será a sua percepção do espaço ou de objeto.  

Percebeu-se como é importante utilizar diferentes texturas em um ambiente, pois como Wagner (1992) 
salienta, o uso de diferentes texturas utilizadas em um projeto, auxiliam a localizar elementos ou 
estruturas de um edifício, dando segurança para o deficiente visual. Verificou-se, com este método, a 
presença de marcos dinâmicos e permanentes, que auxiliam os usuários. 

Enfatiza-se a necessidade de estudos mais aprofundados na área que envolve o espaço e os sentidos, 
para poder desta forma obter resultados mais concretos na aplicação projetual de espaços sob uma 
ótica universal. 
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