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Conceito

O vitral (da língua francesa "vitrail") é um tipo
de vidraça composta por pedaços de

vidro coloridos, que geralmente representa
cenas ou personagens. É um dos
elementos arquitetônicos característicos
do estilo gótico.

Introdução



Breve histórico

O vitral originou-se no Oriente por volta do século X. Tendo
florescido na Europa durante a Idade Média, os vitrais foram
amplamente utilizados na ornamentação
de igrejas e catedrais, uma vez que o efeito da luz do sol que
por eles penetravam, conferia uma maior imponência e

espiritualidade ao ambiente.

Então usados pelas igrejas, os temas básicos de seus
desenhos eram os motivos religiosos, contando a vida dos

santos. Adicionalmente, serviam como recurso didático para a
instrução do catolicismo.

Foi na Bélgica e Suíça, que o vitral começou a ser usado como
ornamento residencial, em forma de pequenas janelas
arredondadas, com desenhos de brasões.



Exemplos





Projeto “Vitrais”

A Biblioteca Municipal Professor Abílio Fontes
executa suas atividades em uma casa
construída em 1910. Seu interior é simples,
com assoalho, forro, janelas e portas de

madeira, e sem muitos objetos decorativos
devido, também, ao pouco espaço disponível.
A pintura no interior da casa é em tons claros,
predominando o verde pastel.



Fachada



Sala de estudos



Sala de empréstimos



Sala de empréstimos/ leitura de periódicos



Problema

Sentimos, observando o ambiente, que a
biblioteca necessitava de algo que pudesse
alegrar seu interior.

Objetivo

Com o intuito de alterar/alegrar o ambiente
interno da biblioteca, adotamos novas cores.



Justificativa

A proposta se justifica, já que visa
proporcionar aos frequentadores da
biblioteca, um ambiente agradável e
diferenciado.



Metodologia

Aproveitando o que já é parte de sua estrutura,
optamos por utilizar as janelas. Em virtude dos
pouco recursos de que dispomos para modificar
as cores das paredes da casa, optamos por
realizar um teste através de uma alternativa
relativamente econômica: utilizando papel
cartão preto cortado nos moldes dos vidros das
janelas, recortamos figuras vazadas e as
preenchemos com papel Celofane de diversas
cores, representando vitrais.



Antes Depois





Antes Depois



Antes Depois



Antes Depois



Antes Depois



Resultados

A iniciativa é algo recente na biblioteca, por isso
ainda não obtivemos muitas reações por parte da
maioria dos usuários.

Alguns frequentadores mais assíduos da
biblioteca, disseram gostar da ação, já que traz
uma sutil, porém efetiva, mudança no ambiente,
pois “quebra” a constância dos tons claros.
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