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Título do tema proposto:

PROJECTAR COM LUZ, COR E MATÉRIA
Descrição do tema de trabalho e objectivos:

Propõe-se o desenvolvimento do Projecto de Arquitectura na continuidade do trabalho desenvolvido em
Laboratório de Projecto VI ou outro, com génese nos aspectos sensoriais e fenomenológicos do espaço, como
forma de melhor atingir os seus objectivos estéticos, ergonómicos e de conforto de utilização.
Se tudo o que vemos, vemos através da cor, interação entre luz e matéria, é através do domínio destes três
elementos que podemos controlar a percepção visual do espaço e através dele, a sua qualificação. Propomos a
introdução deste conceito na génese do pensamento arquitectónico.
Pretende-se na sua aplicação, uma aproximação ao detalhe de projecto e às características da matéria (cor,
textura, brilho, etc.) que investigue a transversalidade de escala como garante unificador da coerência da ideia
de arquitectura.
Pretende-se ainda investigar processos de representação da arquitectura que revelem as ideias seminais que lhe
deram origem e forma.
Metodologia:

O processo de trabalho terá como primeira tarefa a organização bibliográfica do conteúdo teórico de suporte ao
tema e ao objecto de estudo. A abordagem ao projecto será feita após a leitura e discussão dos conceitos
fundamentais que assim formarão o seu quadro de referência. A elaboração do documento teórico será assim
entendida como inseparável do projecto, contendo em si os seus objectivos, a explicação da metodologia de
intervenção, os conceitos subjacentes e o feedback da sua aplicação no projecto estudado.
Teremos assim as seguintes fases fundamentais:
1. Pesquisa bibliográfica de enquadramento do tema, do objecto de estudo, das questões subjacentes e sua
discussão.
2. Análise do local da intervenção, desenvolvimento e detalhe do projecto direcionados para o objectivo
pretendido, com ênfase nas características fenomenológicas qualificadoras do espaço arquitectónico e nas
variáveis que influenciam a sua percepção: Luz, Cor e Matéria.
3. Utilização da codificação de cor e qualificação/quantificação da luz desde a análise ao projecto, com apoio
de instrumentos e aparelhos já desenvolvidos para o efeito em colaboração com o Módulo de Medição e
Análise Cromática do Laboratório de Cor da FA.
Temas teóricos de referência:

Arquitectura, Metodologia Projectual, Percepção, Luz, Cor, Matéria, Conforto de Utilização.
Conteúdo programático:

1. A luz como génese da percepção e organização do espaço visual

2. A cor como forma do espaço definida no tempo
3. A matéria como formalizadora dos limites arquitectónicos, revelada pela luz.
4. Variáveis da percepção da cor no espaço (contexto, matéria, luz, textura, brilho, dimensão, distância de
observação, posição no espaço, tempo)
5. Características qualificadoras do espaço arquitectónico potenciadas pela utilização da cor (conforto,
ergonomia, comunicação, afirmação estética, identidade, referência e orientação espacial, adequação
tipológica, morfológica, histórica e cultural, relação interior/exterior, espaço/tempo)
6. Características fenomenológicas da matéria
7. Ferramentas de análise, elaboração e aplicação do estudo da luz, cor e matéria no projecto de arquitectura.
8. O detalhe arquitectónico ao serviço da qualificação do espaço, do seu conforto de utilização e da sua
potencialidade estética.
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