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Desde os primórdios da arquitetura, a iluminação natural sempre teve um papel de extrema 
importância, tanto no aspecto estético quanto no aspecto funcional. Atualmente, cada vez mais 
valorizada, devido principalmente à conscientização da necessidade de se projetar edificações 
mais adequadas ao clima, retoma-se ao estudo de soluções já presentes na história de nossa 
arquitetura como os muxarabis, provenientes de herança árabe de nossos colonizadores e os 
elementos vazados, muito utilizados por arquitetos modernistas brasileiros com o objetivo de 
adaptá-los à nossa realidade. Este projeto de pesquisa, vinculado à linha “Métodos de 
representação e o desenvolvimento da forma em Arquitetura”, faz parte de um conjunto de 
pesquisas sobre design de superfície para elementos de fachada, que incorporam o 
desenvolvimento e a aplicação de métodos para o desenvolvimento criativo de unidades 
modulares direcionadas para fachadas de edificações, como brises e famílias de cobogós. 
Entre elas, estão as de inspiração na arte indígena, onde, a partir de conceitos de design de 
superfície e um levantamento semiótico na busca de signos em diversas tribos indígenas, 
apresenta-se um método para o desenvolvimento de cobogós vinculados a determinados 
signos. Nesta linha, esta pesquisa incorporou a teoria das pesquisas anteriores e desenvolveu 
modelos e ensaios, virtuais e físicos de cobogós visando sua aplicabilidade prática como 
elemento arquitetônico para edificações. Como contribuição, esta pesquisa apresenta 
resultados, a partir de estudos de design de superfície e semiótica, elementos arquitetônicos de 
fachada, denominados de cobogós, com qualidades funcionais, significativas e esteticamente 
resolvidas, que possam ser acessíveis economicamente e produzidos com baixo impacto ao 
meio ambiente. 
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