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A consideração da janela na linguagem arquitetônica implica reconhecer 
uma ambiguidade essencial: a janela deve inserir-se ordenadamente no plano da parede 
- raciocínio típico da modenatura - mas também relacionar-se com a imagem vista 
através dela, que extrapola o plano, ressaltando a tridimensionalidade - herança da 
perspectiva renascentista, fundamentada no espaço euclidiano. Ver janela ou ver 
através da janela são alternativas que se colocam tanto ao observador interno ao 
edifício, quanto ao externo. Texto de dupla-face, a sintaxe da janela versa sobre o 
relacionamento desses dois lados.

O trabalho elege um desses elementos: a janela. Parte de duas 
analogias: uma, dada pela metáfora que toma a janela como olho da arquitetura; outra, 
dada pela aproximação histórica entre ela e a secção da pirâmide visual, construção 
imaginária da teoria da perspectiva renascentista.

A preocupação fundamental do trabalho é de caráter ontológico: esboçar 
o problema das significações apriorísticas e autónomas dos elementos que compõem a 
sintaxe arquitetônica.

Tais características configuram uma poética da janela, ação criadora do 
olhar do arquiteto, terceira e definitiva analogia, fundamental para delimitar o campo de 
significação da janela. Se a arquitetura possui olhos, eles representam olhares já 
realizados: ao pesquisador cabe reconhecer os seus significados.
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The work chooses one of these elements: the window. It starsts from two 
analogies: the first one is given by the metaphor that takes the window as the 
Architecture's eye; the other refers to the historical approximation between it and a 
section of the visual pyramid, an imaginary construction of the renaissantist perspective 
theory.

The work's fundamental concem has an ontological charactec to sketch 
the problem of the primordial and autonomous significations of the architectural syntax 
elements.
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The window, in the architectural language, implies in the acknowledgment 
of an essential ambiguity: the window must insert itself in an orderiy manner into the 
wall's plan - a typical reasoning of the modénature - and at the same time relate itself with 
the image seen through it, beyond its own plan, putting in evidence the three- 
dimensionality, heritage of the renaissantist perspective, fundamented on the Eudidean 
space. To see the window or to see through the window are altematives that are 
available both to the observer inside the building as much as to the externai one. Double- 
faced text, the window*s sintax deals with the relationship of both of these sides.

These characteristics configure a window*s poetry, a Creative action 
resulting from the architecfs look, third and final analogy, fundamental to circumscribe a 
signification field for the window. If the Architecture has eyes, they represent looks 
already given: it is up to the researcher to recognize its meanings.
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Conhecer os estatutos que norteiam a sua atividade - a apreensão da sua 
esta questão paira como um enigma reconstruído a cada instante durante a

Uma janela não é senão o ar emoldurado por esquadrias.
Clarice Lispector

"ciência":
vida de um indivíduo cuja atividade esteja vinculada ao mundo das Artes.

Há um certo consenso entre os, relativamente escassos, autores que 
trabalham os fundamentos da composição arquitetônica, que a arquitetura pode ser

motivo de 
arquitetura 

cosa mentale", tarefa de um espírito, agora mais 
com a tentativa de sistematização do conceito de espaço, dada pelos 

conhecimentos geométricos e pelo domínio da representação perspéctica. A arquitetura, 
como de resto todo o universo, possui mecanismos intrínsecos que conduzem às suas 
manifestações. Tais mecanismos são variáveis culturais e o seu entendimento, condição 
de liberdade e consciência de espírito, inaugura a modernidade, na sua acepção mais 
ampla.

arquitetônicos? Limites e fronteiras? Consciência arquitetônica? Campo 
epistemológico?

INTRODUÇÃO

Este trabalho insere-se no curso dessa busca, com a mesma 
inevitabilidade com que o presente reconhece a si mesmo como alvo de um "passado 
que lhe é sincrônico", como diria W. Benjamin (1986), em "Sobre o conceito da história", 
pois do contrário, "o encontro marcado entre as gerações atuais e passadas não se 
realizaria, e as vozes que ecoam do fundo dos tempos, ignoradas pelo presente, 
emudecem para sempre" (Rouanet, 1987, p.43). Não queremos insinuar com isso que 
somos aqueles historiadores sensíveis a esses apelos do passado ou ainda, aqueles 
que sabem admiravelmente recolher as tradições, os documentos, para nos informar 
sobre "os autores, sobre as vicissitudes de suas vidas e obras" (Valéry, 1991) e as 
circunstâncias extemamente atestadas em que foram produzidas. Apenas queremos 
salientar a atualidade do tema abordado, pois nesse momento, a arquitetura, entregue à 
sorte de uma tempestade, autoproclamada "crítica", apresenta-se cética em relação às 
perspectivas abertas. Esse momento de crise de paradigmas é extremamente propício 
para os esforços em busca dos seus significados elementares, ou seja, reflexões acerca 
do(s) conhecimento(s) operado(s) na sua produção.

Pelo menos desde a Renascença, essas indagações são 
investigação para os arquitetos, pois é justamente nesta época que a 
apresenta-se com um novo estatuto: " 
liberto, com a tentativa de sistematização do conceito

O que a arquitetura possui de redutível? Quais são as leis que regem a 
sua produção, a variedade de suas formas e os seus respectivos significados? É 
possível se falar em constantes e variáveis no plano da significação dos elementos 

disciplinar,
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A reflexão sobre a janela pretende ser uma meta-reflexão sobre as bases 
da arquitetura. Neste sentido, sua problemática inscreve-se num vasto campo, o das 
Teorias da Arquitetura; porém, definimos os seguintes objetivos: demonstrar, a partir da 
variação das escrituras culturais da janela, no espaço e no tempo, a construção do 
significado da janela; da idéia de janela, essencial, autónoma, incorporada na praxis 
arquitetônica, na estrutura da linguagem da arquitetura. Promover uma "ontologia da 
janela", para delimitar o campo de significação apriorístico, simbólico e sintático, que a 
envolve. Partindo dos exemplos e das soluções particulares, tentaremos encontrar os 
aspectos estruturais de uma "poética da janela".

reduzida a um alfabeto elementar: tetos, pisos, paredes e vigas, colunas ou pilares, 
escadas e rampas, portas, janelas. Esses elementos não são necessariamente isoláveis. 
Haveriam outros que são justamente a adição de dois ou mais desses "primeiros". Não é 
essa a orientação do trabalho.

O encontro com obras específicas de arquitetura, condição inevitável e 
obrigatória, configura o primeiro problema do trabalho: estabelecer critérios para a 
aproximação. A orientação da resposta, novamente inspira-se em W. Benjamin: o objeto 
histórico tem que, necessariamente, ser arrancado do seu contexto de uma maneira 
análoga à atividade do colecionador, que arranca os objetos da sua ordem utilitária e 
mercadológica, imprimindo-lhe um outro valor, descontextualizando-o. "A coleção é a 
praxis exemplar da reminiscência, porque cada colecionador tem um interesse 
apaixonado pela história passada do seu objeto... Cada peça de sua coleção se 
transforma assim numa enciclopédia, mônada em que se condensa toda uma história. 
Como forma de rememoração prática, a coleção é da natureza da memória involuntária, 
de Proust: confrontando com um objeto, o colecionador se recorda de objetos gêmeos, 
encontrados em outros lugares e outras épocas..." (Rouanet, 1987, p.72).

A arquitetura, como toda linguagem, é uma forma de representação do 
conhecimento humano, embora, de uma maneira muito particular: ela possui uma 
materialidade, uma espessura sígnica, que se impõe sobre qualquer operação de 
substituição que a nossa disposição naturalmente interpretadora, tende a executar. Ela é 
um tipo de signo muito especial denominado "autoevidente", resistente aos nossos 
esforços tradutórios, demonstrando-se sempre como a melhor explicação de si mesma.

A janela foi selecionada, dentre os elementos da sintaxe arquitetônica, 
por apresentar um nível de complexidade especialmente sedutor, na medida em que ela 
relaciona o espaço do interior com o do exterior (da cidade), aciona reflexões 
urbanísticas, questões sobre imagem e visibilidade, assim como, questões mais 
"internas" ao objeto, como forma, função, proporção, composição. A janela parece ser o 
elemento privilegiado que incorpora na sua natureza a totalidade dos problemas da 
arquitetura. Ou seja, o recorte temático, aparentemente singelo, assume metonicamente 
a proporção problemática do todo (o objeto arquitetônico).

O problema então desloca-se ainda para um segundo momento: se 
admitirmos que a seleção dos exemplos e de seus respectivos autores obedecem 
critérios pessoais de preferência ou simpatia, faz-se necessário ainda, estabelecer um 
elo lógico (ou mágico) que os integre numa tarefa academicamente construtiva. Valéry 
(1991) observou que o mundo está "irregularmente semeado com disposições 
regulares", e estender as relações de continuidade entre tais disposições é a primeira
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A tentativa de organização da pesquisa implica uma reflexão sobre a 
linguagem da arquitetura. Uma linguagem é uma estrutura organizada de signos, e a 
forma dessa organização é uma propriedade específica de cada linguagem. Não 
podemos desconsiderar, adotando métodos prévios, ditos "científicos", que nos 
facilitariam a tarefa, as dificuldades inerentes a um fazer que contém, na sua natureza, a 
imprevisibilidade, o acaso, a aleatoriedade, resultante da multiplicidade de combinações 
e variáveis do seu problema. É necessário que se faça uso de múltiplas abordagens, que 
se crie significados que não estão dados, mas que se processam na relação 
interpretante. Essa forma de pensar o problema do significado é muito cara à Semiótica 
de Peirce (1839-1914), e que, por sua vez, é tributária à Lógica. As três abordagens 
lógicas, interdependentes e complementares, da Semiótica são a Sintaxe, a Semântica e 
o Pragmático. A produção de significados implica o nível semântico, que não se produz 
sozinho, ou seja, sem um modo de representar (nível sintático), e um modo de "ver" essa 
representação (nível pragmático). Do que decorre, portanto, que o modo que um signo 
se organiza é fundamental na sua produção de significados, e conseqúentemente, essa 
produção não pode ser pessoal e subjetiva. Porém, o modo de organização sígnica nâo 
vai condicionar ou determinar o significado, porque não podemos desprezar a própria 
experiência ou aprendizado do signo, o fluxo da vida. A impossibilidade de uma só 
abordagem (ou análise) é, neste caso, uma aguda crítica a qualquer postura positivista. 
Não é possível, no caso da arquitetura, como de resto na arte, a previsibilidade e o 
determinismo da abordagem.

No decorrer do trabalho acabamos por construir uma estratégia 
envolvendo basicamente dois eixos de interpretação (certos da sua interdependência): 
um, relativo às especificidades do papel da janela na linguagem da arquitetura, pretende 
analisar a introdução gradual da janela na sintaxe clássica, esboçando o momento e o 
lugar da sua autonomia; outro, relativo aos processos de significação da janela, visando

das tarefas do espírito humano. Para isso nos valemos das metáforas, de abstrações e 
de linguagens. Associar o que nunca pensáramos em associar, diria Peirce, ao despertar 
desse processo avassalador que constitui o pensamento na sua inevitável e vertiginosa 
busca pelo significar mais, pelo preenchimento das lacunas, pelo estabelecimentos dos 
elos, pela lógica da continuidade, ou seja, o fundamento da linguagem, onde nos 
reconhecemos e nos encontramos. Dentro do mundo nos comunicamos, através daquilo 
que a nossa vida tem de articulado (Merieau-Ponty, 1984). Através do processo de 
comunicação, temos indícios da existência de um mundo único, além das antinomias 
sujeito-objeto, mundo sensível-mundo inteligível: só o universo da verdade e do 
pensamento o legitima. A linguagem ao mesmo tempo em que é crença, é também 
garantia de existência de um só mundo, para lá de todos os mundos ou percepções 
privadas. Mesmo reconhecendo a mutabilidade de cada percepção individual ("a des
ilusão só é perda de uma evidência porque é a aquisição de outra evidência", Merieau- 
Ponty, 1984, p.48), é importante notar que cada uma inscreve-se no conjunto de 
experiências realizadas no mesmo mundo. Cada percepção possui igual poder de 
representar o mundo, pois poderá manifestar mais algumas de suas faces, o que, por 
sua vez, envolve sempre a possibilidade de sua substituição por outra. Mas se há uma 
espécie de desautorização das coisas e dos pensamentos sobre as coisas, há também o 
sentido de uma aproximação da "realidade" ou da construção de uma versão definitiva, 
que paradoxalmente, sempre se apresenta mais adiante. O universo dos estudos sobre 
linguagem professa a fé na existência desse único mundo, onde transita um conjunto de 
"ilusões". O sentido do trabalho com a linguagem é fazer interpretações, sempre 
possíveis e nem sempre necessárias.
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uma contraposição entre sua forma e o seu conteúdo simbólico, recolhe índices, 
referências, menções da janela nas mais diversas formas de manifestações culturais.
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O exterior e o interior formam uma dialética da dissecação, e 
a geometria evidente dessa dialética nos cega desde o momento em que 
a fizermos aparecer nos domínios metafóricos. Ela tem a nitidez decisiva 
da dialética do sim e do não, que tudo decide.

OU 
fórum, 

cambistas

acesso. Já 
substantivo 
passagem, 

galeria 
onde os 

tinham

■^9

Não vês que o olho abraça a beleza do mundo inteiro?... É 
janela do corpo humano, por onde a alma especula e frui a beleza do 
mundo, aceitando a prisão do corpo que, sem esse poder, seria um 
tormento... Ó admirável necessidade! Quem acreditaria que um espaço 
tão reduzido seria capaz de absorver as imagens do universo?

Leonardo da Vinci

Nâo parece ser uma metáfora questionável, aproximar janela e olho 
quando nos remetemos à arquitetura. Há uma obviedade, uma comparação natural, 
quase espontânea, nessa aproximação. Essa associação, longe de ser arbitrária, tem 
uma singularidade cuja riqueza será tanto maior quanto for a nossa distância das 
conclusões precipitadas.

■ .•

• I

Se buscarmos a etimologia da 
palavra, janela deriva do latim 
vulgar januella, diminutivo de janua 
(ou ianua) que designava a porta, 
passagem, entrada, 
jânus (iânus),
masculino, designa 
arcada, pórtico
abobadada no 
banqueiros e

suas lojas: Janus medius, "a bolsa de Roma", isto é, o meio do templo de Jano onde 
ficavam os banqueiros. Porém, Jãnus (ian), substantivo próprio masculino (Jano) era a 
divindade das portas de passagem. Foi um dos principais deuses romanos, e dos mais 
antigos, chamado "deus dos deuses" no hino dos sálios. Era o primeiro deus a ser 
mencionado nas preces, e o primeiro a receber a porção do sacrifício. Jano é 
mencionado também, como o guardião do universo, o abridor e fechador de todas as 
coisas, olhando para dentro e para fora da porta, e passou a ser o deus dos inícios - por 
exemplo, da primeira hora do dia e do primeiro mês do ano - lanuarius - e de todas as 
aberturas. Do mesmo modo que as aberturas realizadas num muro unem dois espaços, 
o de dentro e o de fora, Jano era representado com duas faces (bifrons), uma voltada 
para a frente e a outra para trás, sugerindo vigilância constante ou simbolizando sua 
sabedoria, como conhecedor do passado e adivinho do futuro. É o deus dos



s

!

amanheceres e o guardião do nascimento. Seu duplo rosto aparece sobre algumas das 
primeiras moedas romanas.1

Através da riqueza dessas sugestões etimológicas, é possível distinguir 
algumas questões fundantes para se encontrar as origens da janela. Uma delas vincula 
a janela à uma variação posterior ocorrida com o elemento porta, uma "diminuição", uma 
subtração da sua parte inferior, hoje denominada, peitoril. A mudança não é apenas 
física, mas sobretudo, qualitativa, na medida em que altera completamente a função de 
passagem dos homens, o deslocamento físico dos corpos, para a passagem da luz, do 
ar, do olhar. Uma invenção aparentemente movida mais por uma vontade de ligação, 
convertendo-se numa outra configuração para a "antiga" porta. Ressalta-se que o 
deslocamento é impedido, coisa que com a porta não ocorre: esta acumula as duas 
funções, abertura para os homens e para a luz. Mas aqui tocamos num ponto de 
profundo significado ontológico para a arquitetura: a abertura para a luz é uma forma de 
construção espacial. A história da arquitetura é também uma história da apropriação, do 
domínio, do aprisionamento e da "manipulação" da luz num espaço interior, o que implica 
na intencionalidade de fazer dessa operação iluminadora, uma operação 
transubstanciadora: luz em espaço qualificado. Giedion (1986, p.467) afirmou: "É a luz 
que produz a sensação de espaço. O espaço é aniquilado pela escuridão. A luz e o 
espaço são inseparáveis".3Há nessa associação um sentido profundamente religioso - 
que pode se concordar ou não -, mas sem dúvida a janela, mais que uma simples

A porta, como brilhantemente observa Simmel (1986), "representa de 
forma decisiva como o separar e ligar são as duas faces de um mesmo ato" - ato 
inequivocamente humano, pois só ao homem "é dado, frente à natureza, o ligar e o 
desatar", sendo que um é sempre a pressuposição do outro.2 O primeiro abrigo 
construído pela mão do homem configura um todo, uma unidade ("o nosso primeiro 
universo" - Bachelard, 1984), ao mesmo tempo em que é uma parte, um recorte da 
"continuidade e infinitude do espaço". Nesta medida, uma parcela do espaço foi 
devidamente articulada e unificada, mas também, "separada" de todo o mundo restante. 
A porta, como as duas faces de Jano, representa o ser em trânsito, permeabilidade e 
reversibilidade, a decisão regida pela dialética do abrir e do fechar.

1 Joseph Rykwert (1985) afirma que os dois rostos de Jano também exprimiam algo de benéfico e algo de maléfico. A mitologia e 
os ritos romanos demonstram-no com uma "personalidade" complexa: divindade que se ergue protetora ou ameaçadora. Na 
página 161, ele diz: “Como guardião dos começos e deus da abóbada que coroa a porta, era chamado também "universo". Seu 
nome é latino, mas sua função é mais antiga que tal idioma; suas raízes se fundem no solo arcaico das mitologias tanto 
mediterrânea como indoeuropéia". Na página 163, referindo-se a outras representações de Jano: "... sua natureza monstruosa 
como deus bifronte, velho e jovem de uma só vez, guardião tanto da guerra como da paz, deus ancião benévolo e aterrorizador 
com seu rosto de grifo ou leão, associa-se a esse ser igualmente misterioso, ainda que fisicamente menos improvável, o 
andrógino, assim como a outros monstros da mitologia clássica, as esfinges, as "arpías" e o Minotauro. Apesar de tudo, alguns o 
consideram um deus celeste, como a outras divindades hermafroditas. Seu templo mostra uma estrutura singular, que consiste 
num passadiço, abobadado, pelo qual inevitavelmente, dava em dois caminhos e constituía um passo entre duas situações, o 
dentro e o fora, a guerra e a paz". O templo de Jano em Roma tinha a forma de um passadiço entre dois muros, com portas 
coroadas de arcos a cada uma das extremidades, que se fechavam em tempo de paz (o que só aconteceu nove vezes em mil 
anos) e se abriam quando havia guerra.

2Simmel, no capítulo intitulado "Ponte e porta", analisa como tais realizações exprimem algo que é vital e representativo da 
conduta do homem: "em um sentido tanto imediato como simbólico, tanto corporal como espiritual, somos a cada instante 
aqueles que separam o ligado ou ligam o separado... Os homens que pela primeira vez traçaram um caminho entre dois lugares, 
levaram a cabo uma das maiores realizações humanas"(p.29).

^Com relação à construção de abóbodas na antiguidade egípcia e mesopotâmica, Giedion observará que, embora existentes elas 
nunca alcançaram alturas simbólicas, nem sequer foram visíveis: "permaneceram debaixo da terra, sem luz. O espaço e a luz 
estão unidos. Sem a luz o espaço desaparece. Para que a cúpula alcance seu importante posto na arquitetura, há que levar luz a 
seu interior e acentuar o aspecto externo de sua forma monumental. Para isto era necessária uma concepção espacial 
completamente diferente" (op. cit. pág. 487).
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operação de redução da porta, constitui um dos campos de batalha pela conquista do 
espaço, pela ampliação dos limites da linguagem que o opera e lhe dá sentido.

acreditam 
razões

técnica 
se 

ser 
primeiras

Dessa origem, também se deduz que a janela não esteve presente nos 
primórdios da arquitetura. Ela aparece como uma evolução na construção do espaço 
arquitetônico. Alois Riegl, citado por Giedion, constata que tanto o templo egípcio, 
quanto o grego, careciam dos meios mais simples de comunicação entre o interior e o 
exterior: as janelas. Giedion ao analisar a relação entre a iluminação e o conceito de 
espaço, na arquitetura egípcia, observa que desde "o complexo funerário de Zoser até o 
grande templo tolemaico de Edfú, desde o princípio até o final, os egípcios sentem a 
necessidade de um espaço pouco iluminado, escuro. No primeiro espaço interior 
autenticamente construído, a sala de entrada de Zoser, as "janelas" das paredes laterais 
consistiam em pequenas aberturas, de maneira que somente poderia penetrar uma 
pequena quantidade de luz. No templo do vale de Kefrén, de três naves, o único templo 
da IV Dinastia cuja iluminação pode estabelecer-se com segurança, os raios de sol 
também entram através de estreitas aberturas horizontais situadas próximas ao teto... O 
princípio do espaço em penumbra se conservou também nas grandes salas hipóstilas. 
Na de Kamak, a nave estava iluminada de cima e as gelosias de pedra inseridas em 
estreitas aberturas verticais deixavam passar a luz como através de um filtro. Havia 
também pequenos orifícios nos blocos do teto. A sala do trono de Merentah, da XIX 
Dinastia, em Mênfis, tinha a mesma escassa iluminação que em tempos antigos" (1986, 
p.479).

aberturas 
espaços 
levantados pelo

.v.r

. .

Como podemos notar nessa 
imagem, realizada por 
Giedion, as frestas sobre as 
vigas são perfeitamente 
coerentes com a 
construtiva, e poderiam, 
desejássemos, 
denominadas as 
janelas.

Alguns autores, 
que as mesmas 
apontadas por Giedion para a 
quase inexistência de janelas 
no Egito, explicam também a 
sua raridade na Ásia 
Ocidental, durantes os 
períodos da Assíria e 
Babilónia, nos palácios reais.

Retomando a pista 
etimológica, podemos ver 
indícios de sua confirmação 
na constatação de que as 

dos diversos 
arquitetônicos 

historiador
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Yvon Thebert (1991), na África do Império Romano, iniciavam-se no chão, possibilitando 
a passagem, o deslocamento dos seus usuários, enquanto iluminava-os e ventilava-os. 
A maior parte dos ambientes, tinham uma única abertura: a entrada. Essas entradas, bi 
ou tripartidas, conforme fosse a importância do seu significado social, correspondiam aos 
diversos cômodos da "domus"4, e estavam voltados para um pátio central e descoberto, 
com uma circulação coberta no seu perímetro - o peristilo. Do peristilo distribuía-se as 
diversas funções da "domus". O exemplo escolhido a seguir ilustra o esquema básico de 
organização desses ambientes: uma distribuição axial formada pelo vestíbulo de 
entrada, o peristilo e o triclínio5.
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Esses aposentos, assim como o próprio triclínio, todos de domínio íntimo, 
têm as suas aberturas voltadas para o peristilo, de onde recebem a iluminação e a 
ventilação, e por onde se dá os respectivos acessos. Não se nota a presença de janelas 
- ou se preferirmos, a "porta" continha a "janela". Porém essas aberturas diferenciavam-
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^domus", i.e., casa - sobretudo rica - morada, lar, no sentido mais amplo que ele pode ter, o que envolvia também a família e 
toda uma dimensão religiosa, social e económica.

triclínio, i.e., sala de refeições, com caráter de recepção social, normalmente dotada com três ou mais leitos inclinados ao redor 
de uma mesa.
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Vejamos a descrição de 
Thebert (1991, p.372) sobre 
uma moradia, denominada a 
"casa do cortejo de Vénus", na 
cidade de Volubilis: "... onde se 
transpõe sucessivamente as 
duas entradas bipartidas antes 
de passar a composições 
triplas: duas colunas instaladas 
sobre cubos desenham três 
vãos que se abrem para o 
peristilo, cuja colunata, 
alinhada sobre os longos muros 
do vasto triclínio, subdivide-se 
em três acessos para a sala de 
refeições. A composição se 
destaca e enriquece com o 
longo tanque em posição axial 
e com o tapete de triclínio que 
precede o vão central deste 
último e mostra uma 
representação de animais 
atrelados. A decoração, por sua 
crescente riqueza (a sala de 
refeições organiza-se em tomo 
do painel que representa a
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Navegação de Vénus) reforça, assim, o esquema ascendente inscrito na arquitetura: 
passagem de um ritmo binário a um ritmo ternário, pórtico precedendo o triclínio maior 
que os outros três e presença da mais ampla sala da moradia na extremidade da 
composição. Toda a construção ergue-se ao redor desse eixo, que determina os 
espaços residuais onde deverão se situar os outros aposentos".
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E de se supor que a janela, quando havia, situava-se somente na face em 
contato com a rua - o espaço de domínio público - com venezianas frequentemente 
articuladas ou com elementos vazados de pedra ou terracota (o vidro era pouquíssimo 
empregado), embora esta afirmação careça de uma documentação mais precisa, como o 
próprio Thebert afirma.&

&

fel

Os pátios interiores já existiam muito antes. Giedion aponta que eles, 
encontrados nas casas mesopotâmicas (2000 a.C.), estão nas raízes da arquitetura 
monumental. Como sabemos, eles podem ter diversos significados: em um Monastério 
da Idade Média, o claustro servia para a meditação e a contemplação; no castelo gótico 
era o único espaço aberto no qual a população podia sentir-se a salvo dos possíveis 
ataques; os pátios dos palácios do Renascimento possuíam um caráter mais festivo. No 
Egito, o pátio interior com sua orientação ascendente, estava relacionado com o cosmos. 
"Para os egípcios, a escuridão da noite não estava carregada de ansiedade, como para 
nós. Os egípcios confiavam na escuridão como na região atravessada cada noite pelo 
seu deus solar em seu eterno viajar. A escuridão era onde se podia estabelecer contato 
com as forças sobrenaturais. Nos tempos primevos, os símbolos mais sagrados 
permaneciam ocultos nas partes mais inacessíveis das cavernas. O mesmo ocorria no 
templo egípcio. O lugar mais sagrado, com a pequena estátua processional da 
divindade, era uma escura cela no extremo mais afastado do templo. Somente o faraó, o 
filho de deus, e o sumo sacerdote tinham acesso à mesma... A iluminação interior era 
praticamente desprezada no Egito. É por isso que Riegl enfatiza a "espaçofobia" dos 
egípcios e W. Worringer descreve sua arquitetura como "pré-espacial" (Giedion, 1986, 
p.492).

se entre si devido ao tratamento dado em função da importância do espaço que ela vai 
servir: de cunho mais social, onde normalmente ela era tripartida, com vão central mais 
largo, definido por um pórtico e outros detalhes decorativos de caráter simbólico, ou de 
cunho íntimo, sem nenhum tratamento especial. À folha da porta era acrescida a 
tapeçaria como opção de vedação dessas aberturas, dependendo também do 
significado do ambiente e da evolução social da família - elas participam de uma 
encenação ligada à crescente hierarquização das relações. "Quanto mais elevada a 
posição de uma pessoa, mais tapeçarias pendem em sua casa", ressalta Agostinho 
(Sermão LI, 5, apud, Thebert, 1991). Porém, às vezes, essa necessidade de fechamento 
ou privacidade de um determinado ambiente era suprida por uma antecâmara.

w 
OiSt

$

■ O peristilo era uma solução 
I de transição, mediadora, no 
I delicado jogo de criar relações 
I entre os espaços público e 
| privado, exterior e interior. Ele 
| era uma espécie de "exterior 
I interiorizado", contido no 
I espaço íntimo e domesticado 
I da "domus". Uma alegoria da 
I praça pública, um simulacro 
I urbano, configurado a partir 
I dos seus limites: uma forma 
I pré-concebida de organização 
B espacial. O espaço público 
I tomava-se espaço social,

Km
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de 

clunisianas, 
divide-se

incorporando-se no interior do espaço íntimo da "domus". O peristilo está para a janela 
como a ante-câmara está para a folha da porta.
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assumia 
dimensão simbólica

Georges
(1991) assinala que, conforme 
a ordem 
coletâneas 
costumeiro
abadia divide-se em quatro 
grupos fundamentais
distribuídos em quatro abrigos 
distintos: o noviciado (um lugar 
transitório e de gestação - 

onde se opera, lentamente, a reprodução espiritual da comunidade); a enfermaria (um 
lugar de espera: uma parcela da comunidade aí se encontra por um momento isolada, 
porque maculada); o cemitério (o setor mais privado do recinto reservado a essa 
fraternidade que constituía a comunidade monástica) e a moradia ("entendida como a 
imagem daquilo que devia ser na terra uma vida privada perfeita, e pór isso empenhava- 
se em aproximar-se das ordenações do mundo celeste. Ordenação dos quatro 
elementos do universo visível, o ar, o fogo, a água, a terra, no espaço interno, o pátio 
interior que chamamos claustro, com a sua galeria coberta; ordenação do tempo, 
rigorosamente regulamentado ao longo das estações, das horas do dia e da noite; 
ordenação das atividades funcionais harmoniosamente distribuídas entre os 
compartimentos do edifício.6 O mais cuidado, o mais bem ornamentado deste era 
consagrado ao "opus Dei", ao trabalho para Deus, ofício específico dos religiosos, à 
oração, cantada a plenos pulmões, todos juntos: era a igreja"). .7
6Sobre a relação entre ordenação e arquitetura, temos uma esclarecedora passagem em "O Nome da Rosa", de Umberto Eco 
(Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1983, p.41): "...Pois a arquitetura é dentre todas as artes a que mais ousadamente busca 
reproduzir em seu ritmo a ordem do universo, que os antigos chamavam de "kosmos", isto é, ornado, enquanto parece um 
grande animal sobre o qual refulge a perfeição e a proporção de todos os seus membros. E seja louvado o Nosso Criador que, 
como diz Agostinho, estabeleceu todas as coisas em número, peso e medida"

^Panofsky (in "Arquitectura Gótica y Escolástica") apresenta o Gótico e a Escolástica como dois fenômenos correlatos da Idade 
Média, principalmente entre 1130/40 a 1270, em um raio de 100 milhas de Paris. Na sua linha de raciocínio, ele relaciona 
também as diferenças e dissidências filosóficas à diversidade das manifestações góticas. O surgimento do nominalismo e do 
empirismo, onde a palavra intuitus passa ser estruturadora do subjetivismo (estético, religioso e epfetemológico), vai caracterizar 
o período e relacionar o misticismo ao nominalismo (o místico depende de seus sentidos como provedores de imagens e 
estímulos emocionais; o nominalista confia neles como transmissores da realidade). A razão humana não é um instrumento de 
demonstração da fé, mas pode ser utilizada para a manifestação (manifestara) de todo o demais que se expõe nesta doutrina. S. 
Tomás de Aquino (354-430) vai dizer que ela “pode proporcionar similitudines que manifestam os mistérios mediante analogias,

íWXtl 
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A segregação dos espaços e 
suas respectivas funções é 
uma invariante em todos os 
exemplos arquitetônicos 
citados, assim como o cuidado 
em isolá-los, preservando-os 
uns dos outros. Voltemos 
agora nossa atenção para as 

religiosas .
onde 

planejamento, a ordem 
hierarquia dos espaços eram 
fundamentais. Essa
organização assumia toda 
uma dimensão simbólica e 
funcional. Georaes Duby
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Cada ambiente destas quatro unidades era voltado para si mesmo, para a 
sua função específica, dentro da ordem geral. Neste sentido, as janelas continuavam 
como meio de acesso à luz. Os peitoris eram altos e a transparência dos vidros, uma 
tecnologia sofisticada para os padrões da época.8

Do mosteiro para as edificações leigas, chegamos às casas dos "nobres", 
na França feudal, onde observa-se uma evidente preocupação com a defesa da 
propriedade, pela utilização de aterros, cercas, fossos, muralhas (além da torre, símbolo 
do poder, do dominium), o que, de certa maneira, podia impedir a criação de aberturas 
na sua parte inferior. Vejamos a descrição do historiador francês Georges Duby (1991, 
p.71):"... Dois níveis, nenhuma abóbada. No andar inferior, poucas aberturas, cavidades 
de despejo no solo, uma lareira central, uma cisterna, um celeiro sem dúvida, mas uma 
parte ao menos servindo de cozinha. No andar superior, "nobre", seis grandes aberturas, 
várias chaminés murais, uma porta a que se tinha acesso por uma escada externa... A 
parte pública aparece essencialmente disposta para o festim: o senhor aí se mostrava 
alimentando seus amigos, em plena luz: janelas, lareiras, luminárias, os pratos trazidos 
em cerimónia do espaço inferior onde servidores subalternos os preparavam. Quanto ao 
quarto, lugar de "intimidade", de liberdades, pode-se pensar que era aqui contíguo, 
isolado da sala por uma parede, desaparecida, ou mesmo por uma simples tapeçaria 
como em Vendôme ou em Troyes..." O quarto guardava tanto as "intimidades", quanto 
as "posses" (entre as quais, as próprias mulheres, principalmente como precaução 
contra o adultério), a fortuna, os pertences de valor. Esses porém, poderiam ser 
expostos, como demonstração de riqueza e poder, mas não no quarto, indevassável 
também pelo olhar alheio, visto que situado sempre num nível superior, e iluminado e 
aquecido pelo fogo (que também glorifica).

como ocorre quando a relação entre as três pessoas da Trindade é comparada à que existe entre o ser, o conhecimento e o amor 
no nosso próprio espirito, ou quando se compara a criação divina com a obra do artista humano" (pg.29). Já com relação aos 
sentidos, S. Tomás, afirmará que eles "se deleitam em coisas devidamente "proporcionadas" como em algo análogo a eles 
mesmos; pois também o sentido é uma espécie de razão como o são todos os poderes cognoscitivos". As artes visuais, como de 
resto todo o mundo da cultura, tomaram da escolástica a prática da organização, da ordenação sistemática do espaço, como 
forma de se conseguir a clareza, ou melhor, o "hábito da clarificação". Para a arquitetura isto foi ainda mais enfatizado:"... assim 
como o princípio da manifestatio regia a alta escolástica, o que pode chamar-se "princípio da transparência" regeu a arquitetura 
do Alto Gótico" (pg.37). A arquitetura estrutura-se a partir de um princípio de homologia que controla o processo inteiro, o que 
implica e explica sua relativa uniformidade, os seus tipos normativos onde admitia-se somente variações como "as que se 
produzem na natureza entre os indivíduos de uma mesma espécie" (pg.44), o que só não resultava num fracionamento (ou 
reprodução) ilimitado, do ponto de vista teórico, porque o terceiro requisito da literatura escolástica exigia "claridade e lógica 
dedutiva" (o primeiro princípio da Escolástica é a manifestatio e o segundo é a concordantia). O exemplo comparativo que 
Panofsky faz entre os pilares da Catedral de Amiens com os de San Dionisio, demonstra o nacionalismo deste terceiro requisito, 
onde estamos diante de uma "lógica visual", cujo objetivo era fazer com que os numerosos elementos integrantes de uma 
catedral assegurassem a estabilidade, assim como a linguagem tem por tarefa a clarificação do pensamento.

Numa outra passagem, S. Tomás de Aquino ("Suma contra os Gentios", "Os Pensadores", S. Paulo, Abril 
SA, 1979, no Capitulo I, "O oficio do sábio"), referindo-se a Aristóteles, quando ele afirma que o "o ofício do sábio é colocar 
ordem nas coisas" (I Metafísica, II, 3), conclui que "todos quantos têm o ofício de ordenar as coisas em função de uma meta 
devem haurir dessa meta a regra do seu governo e da ordem que criam, uma vez que todo ser só ocupa o seu devido lugar 
quando é devidamente ordenado ao seu fim, já que o fim constitui o bem de todas as coisas. Assim também acontece no setor 
das artes. Constatamos, efetivamente, que uma arte, detentora de um fim, desempenha em relação a uma outra arte o papel de 
reguladora e, por assim dizer, de princípio. A medicina, por exemplo, preside à farmacologia e a regula, pelo fato de que a saúde, 
que é o objeto da medicina, constitui a meta ou o objetivo de todos os remédios cuja composição compete à farmacologia... 
Essas artes, que presidem a outras, chamamo-las arquitetônicas ou artes principais, e os que se dedicam a elas, e que 
denominamos arquitetos, fazem jus ao nome de sábios.

8Frei Guilherme de Baskerville, o protagonista do romance "O Nome da Rosa", a despeito de se desvencilhar de algumas 
hipóteses elucidativas de um homicídio, observa: "Se a janela estivesse aberta, teríeis pensado logo que ele se atirara por ela. 
Pelo que pude ver do exterior, trata-se de grandes janelas de vidraças opacas e janelas desse tipo não costumam abrir-se, em 
edifícios de tal mole, na altura de um homem" (p.48).
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escadas)” (Ronciere, 1991, p. 181).

^Enquanto o ver através é uma idéia fundamental para a janela, o ouvir, é prerrogativa de quem está atrás da porta.

£

A

O peculiar arranjo dos ambientes da moradia, ao mesmo tempo que 
demonstra uma nova relação com o espaço público, inaugura o hábito de contemplar a 
cidade. Neste período, no limiar da Renascença, com o desenvolvimento da vida urbana, 
a cidade é tomada como uma atração, como um espetáculo do cotidiano, a despertar 
interesse dos seus habitantes-personagens. Num certo sentido, as aberturas nas 
paredes somente no andar superior, ao mesmo tempo que resguardavam a habitação 
dos olhares e ouvidos9 alheios ("o espaço privado é um espaço proibido"), permitia 
contemplá-los, assim como a cidade.

F 
f 
F 
f 
f
F 
F

: cl

"d
Av-7

Duby, referindo-se às aventuras noturnas de Tristão, faz uma curiosa 
alusão ao significado da janela, segundo os costumes da época: "... Promiscuidade 
pesada, aguçando o desejo de evadir-se. Sabe-se do papel desempenhado pela janela 
nas intrigas romanescas: as malcasadas aí vêm sonhar com libertação. Essas mulheres, 
assim como esses homens, são seres do ar livre: por muito tempo fechados, sufocam, 
buscando a saída. Ela está no pomar, um espaço aberto, mas que não se escancara 
como o pátio para o exterior, estritamente fechado, homólogo ao claustro monástico, 
percorrido, com ele, por águas correntes; e depois as árvores, um simulacro de 
floresta"(op.cit., p.75).

Assim como o espaço de vivência, onde se localizavam os ambientes 
mais prestigiosos, era o do nível superior - o primeiro apdar - os quartos (sobretudo os 
das mulheres) tendiam a se voltar para o interior, para o lado do pátio, enquanto que as 
salas eram instaladas de preferência no lado da fachada, ou seja, da rua. Essa 
disposição vai atravessar séculos e fronteiras. ^Os loteamentos realizados em Florença 
no século XIV multiplicaram, ao longo das nòvas ruas retilíneas, as casas com dupla 
exposição (rua-jardim) e de projeto simples (sala para a rua, quartos para o pátio) que 
propõem ao mesmo tempo um novo tipo de vizinhança (a rua que afasta substitui a 
pracinha que aproxima) e de intimidade (promoção do jardim familiar; do quarto 
individual)" (Ronciere, 1991, p.178). 'J

Os famosos palácios que são 
instalados em Florença a partir de 
1440 são totalmente desprovidos 
de lojas, ou pontos de comércio no 
andar térreo, como era o costume 
da burguesia mais abastada. Eles 
são inteiramente destinados ao 
espaço privado, imenso, magnífico, 
"com jardim e belo "cortile", mas 
inteiramente fechado sobre si 
mesmo e protegido do mundo 
exterior pela altura das janelas, dos 
muros, e pela espessura 
rebarbativa do portal. O pátio, vasto 
e cercado de pórticos, constitui o 
coração da morada para o qual 
tudo converge (aberturas,
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Quanto mais as residências aumentam, mais diversificados ficam os seus ambientes. As 
exigências são proporcionais à riqueza: surgem, além dos depósitos especiais para 
armazenar as posses e provisões (celeiro, abóbadas - salas abobadadas do andar térreo 
utilizadas como adega ou depósito - lenheiro, estrebarias, cubículos, etc.), "as peças 
específicas da vida privada: as salas e os quartos aos quais se acrescentam, nos meios
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Uma preciosa informação obtem-se 
através do comentário de Duby sobre os 
costumes caseiros dos notáveis 
toscanos: "...pode-se dormir de camisa, 
mas dorme-se nu com igual facilidade, 
muito simplesmente porque faz calor, 

H sem que as damas se preocupem, por

realmente ricos e sobretudo a partir do 
século XV, as entradas, as antecâmaras, 

| a sala de armas, o studio, etc., o pátio e 
suas arcadas, as loggie enfim, loggie do 
último andar onde tomar a fresca nos 
dias de verão, essas loggie que são nos 
séculos XIV-XV a coqueluche dos 
habitantes de Florença, de Siena, e dos 
venezianos também, que têm paixão por 
um espaço do qual, sobre a laguna, sob 
o nome de liago, termanza, corteselle, 
altane, multiplicaram os tipos à sua
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Este é um momento muito especial para os nossos propósitos. 
Encontramos indícios da origem de uma cultura de "investigação mútua" que privilegiava 
o olhar como instrumento de ação; da origem do hábito de ver a cidade e seus 
moradores, de dentro do espaço privado. A casa é o lugar privilegiado desse olhar. Da 
sala da casa ou das sacadas que avançavam sobre a rua partiam os diversos tipos de 

olhares: o contemplativo, o vigilante, o 
amoroso, o curioso. Olhares que 
participam intensamente da criação dos 
novos códigos de comunicação social. 
"Por mais estreita, ruidosa e mesmo 
malcheirosa que fosse, a rua conservava 
sua força de atração. Pois representava a 
comunicação, em todos os sentidos da 
palavra, a distração e a ação. A vida. 
Para ela as casas voltavam regularmente 
sua fachada mais cuidada, a mais ornada 
de "amabilidades", suas aberturas mais 
amplas, e, naturalmente, suas tabuletas, 
assim como a abertura de suas oficinas. 
Os quartos mais apreciados ficavam do 
lado da rua, e não do lado do pátio, em 
particular o do ‘chefe da casa’ e de sua 
mulher, como levavam a admitir alguns 
inventários" (Contamine, 1991, p.440). 
Nas melhores cidades da Europa, no final 
da Idade Média, existia uma situação que 
impelia para a rua seus habitantes, 
propiciando, consequentemente, 
sociedade urbana mais extrovertida.
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r Voltemos nossa atenção para o lado mítico-etimológico da palavra janela. 
Ele designa a janela como um elemento de duas faces arranjadas parataticamente, ou 
seja, sem que o ser de uma esteja subordinado ao ser da outra. Na medida em que não 
há mais a construção do rito de passagem, do simbolismo da entrada (ou da saída), que 
está na origem da idéia de porta, a janela permanece num misto de duplicidade e 
ambiguidade: dois rostos, passado e futuro, como possíveis significados do mundo, duas 
faces reunidas num só elemento, complementares e indissociáveis, porém sempre 
distintas. Essa distinção é singular: não se trata mais de unir ou separar, já que a união 
tende a se tomar mais perene e duradoura, mas de notar as diferenças entre o sentido 
do olhar - para fora ou para dentro.

não 
apóstolos 
vizinhos

escapam 
do 

não
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10Analisando a "Solidão nos séculos XI-XII", (título do texto publicado na "História da Vida Privada - Vd. II", p.515), Duby 
desvenda o secreto jogo amoroso instituído no interior da sociedade cortês: "Pelo olho, a flecha de amor penetra até o coração 
que ela vem inflamar. Troca de olhares na origem de toda paixão e, mais tarde, em um dos mais altos graus de progressão 
amorosa, na penúltima etapa, a ostentação talvez, pela amada, de seu corpo nu. O corpo surpreendido, o corpo exibido: a incerta 
exploração do mais Intimo que conduzo no seio do privado feudal leva a considerar o indivíduo face a seu próprio corpo e ao 
corpo de outrem". O corpo era visto como morada. Seu interior era chamado "doméstico", e seu exterior, "silvestre". "O envoltório 
do corpo é, assim, no mundo dos homens, a mais profunda das clausuras, a mais secreta, a mais íntima, e as interdições mais 
rigorosas proíbem rompê-la. Casa forte, portanto, fortaleza, ermitério, mas incessantemente ameaçado, sitiado, atacado como o é 
pelo satânico o refúgio dos padres do deserto. Em consequência, é preciso velar sobre esse corpo, e especialmente sobre as 
passagens que transpassam a muralha e por onde o Inimigo pode infiltrar-se. Os moralistas convocam a montar guarda diante 
dessas potemas, dessas janelas que sâo os olhos, a boca, as orelhas, as narinas, já que por ai penetramn o gosto peto mundo e 
o pecado, a podridão: vigilância assídua, como às portas do mosteiro ou do castelo" (p.517).

exemplo, com a menina 
estendida a seu lado, ou com 
o vizinho que espreita seu 
despertar ou seu deitar pela 
janela escancarada para o 
frescor da noite". Também "as 
mudanças de humor, de 
comportamento, de fisionomia 

aos bons 
bairro. Os 
deixam de 

espiar as pessoas da frente 
quando a olhadela vale a 
pena. A estreiteza das ruelas 
mantém um voyeurismo 
difuso... A janela é, de fato, o 
grande divertimento e a 
grande tentação,
maravilhosamente aberta 
para a rua como é, embora 
abrigada dos indiscretos por 
todo o andar e pelo anteparo 
eventual dos batentes 
articulados da persiana. Ali se 
espia, ali se olha; ali se 

conversa de um vão ao outro; ali as pessoas se fazem ver. As belas indolentes "ali ficam 
sentadas o dia inteiro, os cotovelos no apoio, tendo na mão a desculpa de um trabalho 
que jamais é terminado" (Alberti)... Os jovens dândis estão ali embaixo a ir e vir, atentos 
àquela que, da janela, cruza suas olhadelas mortais"(Duby, 1991, p.285).10
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Novamente, devemos recorrer à etimologia da janela. Um ponto 
fundamental, diz respeito a uma vocação da porta, que a janela só faz acentuar: o de ser 
uma só. Independentemente da função da edificação, a porta representa aquele único e 
preciso momento em que se une ou separa o ambiente criado pelo homem do da 
natureza. Se a verdade da porta é não admitir cópias, é concentrar-se num único e 
exclusivo elemento para obter toda a dimensão do rito de passagem, a janela surge 
liberta dessa condição. Ao mesmo tempo em que ela pode multiplicar-se por toda 
fachada, colocando qualquer ambiente interno em contato com o exterior, ratifica a 
condição da porta de ser única. O significado da porta sugere a imagem de uma única 
porta, o da janela não remete, pelo menos com a mesma intensidade, para uma janela. 
Nesse sentido , a janela também pode ser vista, não como uma "redução" da porta, mas 
a sua multiplicação, sua cissiparidade em diversas aberturas ou mecanismos de unir e 
separar.

Temos então agora, duas situações descritas, que nos parecem sugerir (e 
justificar) a metáfora do olho para a janela. Uma reside exatamente no ato, na ação do 
olhar, o qual está relacionado com um determinado contexto urbano. A janela é por onde 
se olha a cidade como um texto. E o olho é o instrumento para olhar e por onde se olha, 
sem exigir a locomoção do sujeito do olhar ou que ele saia de si: o espírito é preservado 
dessa exposição. Ele olha sem expor o sujeito dessa ação. A visão é esse poder mágico 
que nos põe diante das coisas, ou as coisas ao alcance do nosso olhar. A janela oferece 
essa mesma proteção, a de poder ocultar o sujeito dessa ação. Ação que tem como 
pressuposto uma intenção, pois não se vê sem abrir os olhos. E isso é o que a cidade 
representa: o despertar, a atração aprisionadora dos olhares interessados, a sedução 
pelo acompanhamento das suas cenas cotidianas. A clausura e a proteção do espaço 
privado é substituída por um espaço mais aberto e consequentemente, menos protegido, 
porém mais ativo, pois detem a ação de olhar, o desejo de acompanhar a romanesca 
vida da cidade.

A metáfora se completa por uma 
analogia formal: as casas com 
seus térreos de poucas aberturas - 
muitas vezes uma única porta - 
antropomorfizam-se, assemelham- 
se a uma cabeça humana, onde a 
boca (porta), entrada e saída das 
coisas, localiza-se na base, e os 
olhos (janelas) situam-se mais 
acima, um pouco abaixo da testa. 
As aberturas, na maioria das 
vezes, eram bipartidas, 
evidenciando a biocularidade da 
face do edifício. As janelas são 
signos desses olhares quase 
anónimos: quase, porque supõem- 
se quem são os habitantes da 
edificação; anónimos, porque, na 
sua infidelidade, elas podem 
comportar o olhar de qualquer 
pessoa. A arquitetura, neste 
momento, ganhava olhos.
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11 Aliás, desde o século XIII, as casas burguesas abastadas ("popolo grasso"), embora construídas com os mesmos materiais 
(tijolo e/ou pedra) com que eram edificadas as outras habitações (“popolo medio"), “delas se distinguiam pelas dimensões de sua 
fachada e de suas aberturas, e pelos detalhes com que eram embelezadas: ferragens diversas (argolas, lanternas, ganchos), 
colunetas de mármore nas janelas (em Siena) ou vastas aberturas em arco de volta inteira (Florença), serrilha na borda do 
telhado, etc., e, sem nenhuma dúvida, por uma disposição interna mais espaçosa. As primeiras moradias florentinas desse tipo 
aparecem antes do final do século XIII (palácios Mozzi, Frescobaldi, Spini, Peruzzi) e, desde a primeira metade do século XIV, as 
residências urbanas dos principais comerciantes espelharam-se nesse modelo. Robustas, habitáveis, muitas desafiaram o 
tempo, e ainda se pode admirar o longo desdobramento de sua fachada, de uma austeridade severa, embora suavizada pelas 
longas sequências superpostas dos entrepostos (no térreo) e das aberturas (nos andares), que arejam a habitação e lhe tiram 
todo caráter de fortaleza"(RONCIERE, op. cit., p.179).

12"Pequena abertura ou fresta. Pequeno vão feito a meia altura de uma parede, cuja serventia é permitir a passagem de objetos 
de um cômodo a outro. Portinhola feita sobre a folha de uma porta maior” - Dicionário da Arquitetura Brasileira - Corona & Lemos 
(1972).

1 ^'Grade de fasquias de madeira cruzadas. O mesmo que Rótula, quando veda vão de janelas" - idem, ibidem.
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Mas há que se duvidar desta última afirmação. Se esta metáfora esteve 
tão circunscrita no tempo e lugar descritos, ela poderia ter a duração que tem, até os 
nossos dias? É pouco provável, principalmente no que diz respeito à analogia formal. 
Não que duvidemos dela, mas muito mais pelo fato de que as moradias tiveram este 
particular desenho (que sugere a analogia) por um, relativamente, breve período. O que 
é perfeitamente explicável, pois com incremento da vida urbana, não só no que diz 
respeito às cidades, mas num sentido mais amplo, no que concerne toda uma 
reestruturação sócio-econômica, que coloca o campo em contato com a cidade, ou seja, 
com a produção do capital, perde-se gradativamente, o sentido de se edificar moradas- 
fortalezas.11 Vejamos esta passagem: "... A casa deve 
proteger das intempéries, e essa necessidade aumenta com a | 
abastança, sobretudo quando as novas construções urbanas, 
abandonando o estilo fortificação, multiplicaram as aberturas 
e os grandes vãos em todas as peças e em todos os andares. 
Primeira preocupação: fazer anteparo às insuportáveis 
correntes de ar que varrem as peças. A primeira defesa e a 
mais antiga é a dos postigos12 internos. Sua prática é corrente 
em Siena, por exemplo, desde antes de 1340, mas talvez não 
geral: as janelas geminadas dos palácios góticos 
representadas por Lorenzetti (sala da paz) aparecem todas 
desprovidas deles. Cortinas parecem ter constituído nessas 
moradas uma barreira mais leve e mais precária contra o 
vento e o sol; eram penduradas às longas varas horizontais 
que barram as fachadas a meia altura das janelas. Isso posto, 
fechar os postigos é deter a luz com a chuva, sem, em 
compensação, nada mudar em relação ao frio. O postigo não 
é, para o conforto, senão um etapa bem inicial... As primeiras 
menções de guichês ou de gelosias 13remontam aos anos
1390-1400; encontramo-los na contabilidade de hospitais florentinos, e foi aí talvez, na 
solicitude em tomo dos doentes tão característica dessa época, que essa técnica foi 
realmente posta em funcionamento e sistematizada, antes de difundir-se amplamente na 
segunda metade do século XV. Os guichês não eliminam, contudo, todos os 
inconvenientes dos postigos (semi-obscuridade, correntes de ar, etc.) Um dispositivo 
mais elaborado aparece cedo (começo do século XIV?) mas progride, parece, 
lentamente: o das finestre impannate (iiteralmente, "janelas drapejadas"). Em Florença, 
é por volta de 1370-1380 e no ambiente dos hospitais que melhor se percebe sua 
difusão, em ligação provável, mais uma vez, com a preocupação com os doentes. Trata- 
se, com efeito de uma armação coberta por uma telã de linho, ela mesma impregnada de
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Todas estas melhorias, ao mesmo tempo em que diluem a referida 
analogia formal, ao salpicar de "olhos” toda a extensão da fachada, dotou a janela de 
recursos que aproximaram-na do funcionamento do olho, tomado isoladamente. Ela 
deixou de ser um buraco na parede, para tomar-se um instrumento da visão que se 
interrompe ou diminui de intensidade convenientemente. A difusão das venezianas 
articuladas e, sobretudo, do vidro, que possui a propriedade da reflexão, de espelhar, tal 
como a superfície do olho, reforça, mais uma vez, essa aproximação.
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Ainda nessa linha evolutiva em busca do conforto e dos atrativos de toda 
ordem, as casas francesas, procuravam se proteger do frio, da chuva e do vento, 
valendo-se dos postigos e venezianas (atestadas por muitas miniaturas), mas também, 
do "papel oleado, pergaminho, tela obstruindo a moldura das janelas e mesmo, nas 
casos mais favoráveis, sobretudo a partir do século XV, painéis de vidro fixo ou 
móveis"(Contamine, 1991, p.460). É a partir de então, que vai se difundir por toda a 
França, o gosto por janelas envidraçadas devidamente munidas de ostevens 
(venezianas).14

O olho espelha o mundo. A janela também o espelha. Os pintores 
nórdicos, flamencos e alemães estabeleceram uma convenção representativa que 
consistia na realização de olhos nas pinturas. "O pintor tende a representar os contornos 
nítidos de uma janela sobre a face anterior da cómea e da íris, janela que aparece como 
que refletida por um espelho convexo. Em um primeiro momento se pode pensar em 
uma representação realista, ilusionista, da íris de um sujeito sentado em um estúdio, 
cujos olhos refletem uma janela real. Mas a pequena janela luminosa encontra-se nos 
mais variados contextos, inclusive, quando o personagem representado, por exemplo, 
está pintado num espaço externo. Ou muito distante de paredes ou janelas. No olho 
atento da "Lebre" de Dúrer, que está sobre a relva, reflete-se nitidamente uma delicada 
janela. No olho angustiado do "Cristo Flagelado" as janelas se refletem com uma 
precisão absurda. Verdadeiramente, os olhos se converteram em janela da alma no 
sentido estreito, literal e pictórico. Ou então, são espelho do mundo, refletindo fatos e 
esperanças"(Pierantoni, 1984, p.29). E o espelho, como disse Alberti, era um ótimo juiz 
para a pintura: nele as coisas bem pintadas tinham mais graça. Os defeitos eram
14Sobre o palácio de Jacques Duchié (ou de Dussy), morto em 1412, Philippe Contamine, narra (op. cit. pág. 467) uma Incrível 
curiosidade:"... ali estava uma janela feita de maravilhoso artificio, pela qual se colocava fora uma cabeça de placas de ferro oca, 
por meio da qual se olhava e falava com os de fora, se necessário, sem temer o alcance de um arremesso. Também, em cima de 
tudo, a casa era um quarto quadrado, onde estavam janelas de todos os lados para olhar por cima da cidade. E, quando ali se 
comia, subiam-se e desciam-se vinhos e alimentos com uma polia, porque seria muito alto para carregar."

óleo para tornar-se translúcida, que se fixa na abertura de vão, do qual tem as 
dimensões, para obturá-lo sem o cegar. O procedimento progride no século XV, atestado 
um pouco em toda parte na Itália central (Pisa, San Gimignano, Montefalco, assim como 
em Génova). Os palácios florentinos do final do século XV fazem dela grande uso, 
sobretudo, naturalmente, para as peças nobres: salas, quartos, escritórios, encontram- 
se-lhe também usos técnicos (ateliers de pintores ou mosaicistas). As janelas com vidros 
não são muito mais tardias. São citadas em Bolonha em 1331, acompanhadas de 
gradeamento de fios de cobre para protege-las; em 1368, em Génova. Vinte anos mais 
tarde (1391), elas equipam ao menos duas peças do convento dos carmelitas em 
Florença, a enfermaria - duas janelas - e o estúdio, antes de difundir-se (mas muito 
moderadamente no século XV) nas casas burguesas de todas essas cidades. O vidro 
lembremo-lo, apresenta-se sob a forma de placas arredondadas reunidas por uma rede 
de chumbo"(Ronciere, 1991, p.194/196).
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A construção da perspectiva onilocular e central, a partir de um método 
lógico e abstrato, interrompe a progressão representativa do espaço simbólico dos

1 ^panofsky em "La perspectiva como forma simbólica" (p.8): "Se queremos garantir a construção de espaço totalmente racional, 
isto é, infinito, constante e homogéneo, a "perspectiva central" pressupõe duas hipóteses fundamentais: primeiro, que vemos 
com um único olho imóvel e, segundo, que a intersecçâo plana da pirâmide visuai deve considerar-se como uma reprodução 
adequada de nossa imagem visual".

•

16lsto faz com que Alberti deduza que "quanto mais agudo for o ângulo no olho, menor parecerá a quantidade vista. Daqui se 
conhece a razão porque uma quantidade muito distante chega a parecer quase nâo maior que um ponto. Embora as coisas 
sejam dessa forma, encontram-se, no entanto, algumas quantidades e superfícies das quais quanto mais nos aproximamos, 
menos delas se vê, e de longe se vê uma parte muito maior. A prova desta afirmação está no corpo esférico. Com efeito, as 
quantidades, em razão da distância, parecem maiores ou menores" (op. cit. p.76)

17Se estes raios forem interrompidos num ponto qualquer, "seriam sempre iluminados e coloridos da mesma maneira. E a prova 
disso é que, se muito distantes, enfraquecem. Creio que a razão disso é que os raios carregados de luz e de cor passam através 
do ar que, impregnado de uma certa gordura, cansa os raios carregados. Dal se formular a seguinte regra: quanto maior for a 
distância, mais embaraçada parecerá a superfície vista", (op. cit. p.78). Dal, termos na pintura renascentista (vide o exemplo de 
Leonardo), nitidez das figuras em primeiro plano, e o "esfumaçado" no horizonte infinito.

os raios que formam os lados da pirâmide visual.16

A imagem é a propriedade oculta e comum que une olho, janela e 
espelho. O olho vê imagens, o espelho as reflete e a janela as enquadra. Conexão 
triangular e metafórica, manipulada pelo Renascimento na sua missão histórica de fazer 
da representação espacial, seu material artístico. Era o momento, ideológico, filosófico e 
cientificamente, propício para introduzir o espaço em um plano pictórico de duas 
dimensões. Leon Batistta Alberti foi o responsável pela sistematização dos 
conhecimentos matemáticos responsáveis pelo surgimento da perspectiva - palavra 
latina que significa "ver através”.

acentuados. "As coisas tiradas da natureza são corrigidas pelo espelho”(Alberti 1989 
P-122).

A representação em 
perspectiva seria então, a 
intersecção da pirâmide visual 
formada pelo feixe de raios 
visuais que unem o olho fixo do 
observador (o vértice) à coisa 
vista (base da pirâmide).13 Os 
raios visuais que unem o olho 
aos contornos das coisas são 
chamados "extremos ou 
extrínsicos", e os que ligam à 
superfície contida por esses 
mesmos contornos são 
chamados "médios". Os raios 
extremos estipulam as 
quantidades ("todo espaço da 
superfície entre dois pontos da 
orla" de uma figura). São eles 

Os raios médios apropriam-se das 
cores e da luz existentes na superfície,17 preenchendo o interior da pirâmide. "Dentre os 
raios visuais, um é chamado cêntrico. Este, onde atinge a superfície, forma à sua volta 
ângulos retos e iguais"(Alberti, 1989). A distância e a sua posição contribuem para a 
certeza da visão.
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antigos, e funda uma "construção espacial unitária e não-contraditória, de extensão 
infinita"(Panofsky, 1985), As palavras de Alberti consagram a analogia que enlaça olho e 
janela: "o quadro (da pintura) é uma janela transparente pela qual nós vislumbramos 
uma seção do mundo visível". Definitivamente, através de uma analogia de natureza 
sintática, estava introduzida a janela no mundo da linguagem arquitetônica. Esta 
analogia inaugura a sintaxe da janela.
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AS ORIGENS DA SINTAXE DA JANELA

A perfeição só poderia ser conquistada caso fosse possível entender a lei 
que dispõe os objetos no espaço, segundo um princípio de proporcionalidade, ou seja,
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Essa estetização refere-se à racionalização do espaço no Renascimento 
ou, se preferirmos, a um espaço visual de dimensões mensuráveis; refere-se também "a 
quais distâncias entre objetos vistos por um observador podem representar-se em uma 
superfície de duas dimensões e com uma exatidão matemática" (Wittkower, 1979, p. 
543). Como bem demonstrou Panofsky (1985), essa exatidão matemática não era 
somente a garantia de correção, de objetividade, do triunfo da vontade de poder humano 
para anular as distâncias, mas também, e talvez mais ainda, uma garantia de perfeição 
estética, uma satisfação intelectual para os novos anseios de exatidão e previsibilidade. 
A perspectiva oferecia à mente e aos olhos, a oportunidade de relacionar as coisas no 
espaço, de unir as partes da paisagem.

A magia dos matemáticos prodigiosos brilha 
resplandecentemente na maravilhosa e autenticamente majestosa arquitetura.

Guarino Guarani

Os primórdios da sintaxe da janela, o ingresso da janela no mundo da 
linguagem da arquitetura, define-se como o momento da tomada de consciência de que 
a janela era abertura para um espaço que se pretendia objetivado. A arquitetura 
descobria um mecanismo, um instrumento ordenador que transcendia o seu domínio no 
âmbito do espaço fechado, isto é, do seu interior, onde podia exercer controle absoluto, 
para atingir, de uma maneira mais contundente, o espaço exterior, para onde ela dirigia o 
seu olhar. Olhar representativo de uma maneira profundamente estetizada de 
construção do espaço, mas também, olhar de um homem que se supunha no centro do 
universo.

A analogia entre a secção da pirâmide visual e a imagem vista da janela, 
mais que uma metáfora que enlaça olho e janela, possui um profundo significado para a 
história da janela, na medida em que ela oferece à janela um papel essencial na sintaxe 
arquitetônica. Poderíamos dizer que essa analogia define um universo de investigação, 
ao sugerir que o plano no qual se representa o novo domínio da representação espacial, 
seja o mesmo plano contido na moldura da janela. Ou seja, o aparecimento da janela no 
universo da linguagem arquitetônica, confunde-se com o esforço de sistematização dos 
conhecimentos matemáticos para a racionalização e, consequentemente, representação 
do espaço através da perspectiva. Nesse sentido, a sua origem relaciona-se 
inexoravelmente a um momento muito especial da história da arquitetura: a Renascença, 
onde, segundo Wittkower (1979), a "comensurabilidade da medida era o ponto nodal" 
dos valores estéticos. A medição, a comensurabilidade das dimensões, permitia o 
acesso ao conhecimento que regia a ordem das coisas, a relação entre as partes, assim 
como, entre as partes e o todo.
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4Como afirma Summerson (19Ô2), "o objetivo da arquitetura clássica sempre foi alcançar uma harmonia inteligível entre as 
partes". Tentaremos, rapidamente, descrever os principais componentes da sua sintaxe.

1111
A aplicação da semelhança de triângulos determinou, para a pintura, que as projeções dos objetos sobre a intersecçâo da 
pirâmide visual fossem proporcionais a estes objetos. A reboque dessa descoberta estava a recuperação da idéia clássica de 
antropometria estética. Alberti e Da Vinci chegaram a investigar as proporções do 'homo bane figura tus' - sobre uma base nova 
e científica. Mediram estátuas clássicas e recolheram dados estatísticos de modelos vivos. As conclusões resultaram um pouco 
diferentes: se Alberti acreditava na beleza absoluta, Leonardo a relativizava ("na pintura o belo nâo é tanto desejável quanto 
necessário"). DUrer, um pouco mais tarde, em contato com a obra de ambos, acreditava que a beleza da pintura independia da 
beleza dos modelos.
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1111
Leonardo chega na mesma conclusão, exemplificando, porém, com uma progressão aritmética mais simples: 1/2 1/3 1/4 1/5 
1/6.... ou ainda:

^Arnheim (1989) questiona essa suposta e quase unânime descoberta atribuída a Brunelleschi, observando que as suas 
pinturas, tanto a da Piazza del Duomo com o Batistério de San Giovanni a frente, quanto da Piazza delia Signoria, em Firenze, 
nâo seriam os modelos mais apropriados para a demonstração da invenção.

'Segundo Panofsky (1982, p.259), a "Optica" (ctto/ti) como era chamada na Antiguidade clássica, ou a "Prospectiva" ou 
"Perspectiva", na Idade Média latina, foi uma disciplina "formulada por Euclides, desenvolvida por Gemino, Damiano, Heliodoro 
de Larisa e outros, transmitida à Idade Média ocidental pelos árabes, e tratada exaustivamente por autores escolásticos como 
Roberto Grosseteste, Roger Bacon, Vrtellio e Peckham - propunha-se expressar em teoremas geométricos a relação exata 
existente entre as quantidades reais encontradas nos objetos e as quantidades aparentes que constituem nossa imagem visual".

2Alberti demonstra seu conhecimento do teorema, ao empregá-lo na sua pirâmide visual, já que é evidente “que toda intersecçâo 
da pirâmide visual que seja paralela à superfície observada tem que ser proporcional e esta última". O que pode ser 
exemplificado pelo seguinte diagrama:

segundo uma lei que relacionasse a distância do objeto ao tamanho da sua projeção na 
intersecçâo da pirâmide visual. Essa lei existia há muito: era o célebre Teorema de 
Euclides, também conhecido como o da semelhança de triângulos.1 Alberti, Piero delia 
Francesca, Leonardo da Vinci e Brunelleschi, foram os principais responsáveis pela sua 
aplicação na teoria renascentista da perspectiva.2 Porém foi Brunelleschi o primeiro que 
se propôs a aplicar o teorema euclidiano aos problemas de representação gráfica, sendo 
considerado por muitos autores como o inventor da perspectiva linear, selando a 
convicção renascentista de que o olho do observador percebe a ordem métrica e a 
harmonia em todo o espaço.3 Para isso seu conceito de espaço perspéctico o levava a 
selecionar entre todos os elementos arquitetônicos, "um grupo homogéneo - os 
geométricos e proporcionais - que devem definir-se separadamente e antes que os 
demais" (Benevolo, 1981, p. 74). Assim criava uma articulação (de inspiração clássica, o 
que pressupunha o reconhecimento e a identificação de uma sintaxe 4) com a repetição

Piero delia Francesca parece ter sido o primeiro a estudar as causas da diminuição dos objetos de acordo com a distância, na 
perspectiva. Ele identificava a perspectiva com a commensuratio, "termo com que designa uma razão definida entre as 
distâncias dos objetos no espaço e seu tamanho sobre a secção transversal da pirâmide visual" (24/p. 544). Dizia que a 
perspectiva mostra as coisas vista desde longe “em proporção, de acordo com sua distância respectiva". Demonstra que a razão 
decrescente entre grandezas iguais sobre a intersecçâo da pirâmide visual, é inversamente proporcional a sua distância ao olho. 
Isso pode ser representado pela série 2/1 3/2 4/3 5/4 n+1/n , ou graficamente (de acordo com Wittkower, 1979):
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A arquitetura da Antiguidade era composta, basicamente, por um sistema de vigas e pilares, ou seja, ela era "arquitravada". Estes 
últimos são chamados "colunas" e as primeiras, "entablamento". Este conjunto pertence a uma determinada "ordem", facilmente 
identificada pelo capitel das colunas. As "ordens" (cinco) constituem a base dessa sintaxe. Os principais estudiosos dessas 
ordens identificam uma evolução entre elas: toscana (a mais primitiva), dórica, jónica, corlntia e compósita (uma ordem híbrida). 
Vitrúvio, que identificava apenas quatro e, numa ordem cronológica, Seriio, Vignola, Palladio, Scamozzi e Perrault foram os 
responsáveis, não só pela normatização, mas também, pela divulgação das ordens clássicas em todo o mundo.
As colunas podem apresentar-se "isoladas" da edificação, quando necessariamente suportam algo; "destacadas", quando o seu 
entablamento está engastado no conjunto; com 1/4 do seu diâmetro engastado na parede ("colunas-de-3/4"); com metade do seu 
diâmetro engastado ("meias-colunas"); ou ainda, levemente ressaltada, como um relevo, quando são denominadas "pilastras".

. 5Ramírez (1988) ressalta a convivência entre dois métodos na pintura renascentista: um "científico", para retratar as arquiteturas, 
e outro "empírico", para as figuras. Estas eram sempre relativas ao espaço tectónico que podia ser rigorosamente mensurado.

V

A concepção brunelleschiana da construção espacial dá indícios de uma 
intenção de fazer com que os seus edifícios fossem vistos como se estivessem 
projetados sobre uma intersecção do cone visual. Por sua vez, também havia uma 
"arquitetonização" da perspectiva, já que as regras matemáticas eram mais facilmente 
aplicáveis aos objetos geométricos, o que vale dizer, arquitetônicos, que às formas 
orgânicas. As figuras, e o problema da sua diminuição relativa na tela do pintor, eram 
resolvidas tomando-se como referência os objetos arquitetônicos5. Wittkower (1979, p. 
555), observa que "os pintores do século XV consideravam necessário desenhar planos 
de seus cenários arquitetônicos como se fossem construí-los, prática esta que nos 
pareceria paradóxica se realmente eles houvessem considerado que o espaço 
construído diferia essencialmente do espaço pintado." Era justamente a indiferenciação 
entre o espaço real e espaço imaginário o signo do casamento entre arquitetura e 
pintura. Ora, se a intersecção do cone, contendo todos os pontos (ou raios seccionados) 
que unem a base ao olho, era como a imagem vista através de uma janela, ela por sua 
vez, representava a interface entre a pintura e a arquitetura, o filtro intersemiótico entre 
essas duas linguagens. A janela é moldura, mas também perspectiva. A janela ao 
delimitar o campo de visão e situar o observador, fundia o espaço bidimensional da 
moldura ou do plano de representação com o espaço tridimensional, real ou imaginário - 
representativo de um olhar extremamente idealizado e auratizado: a imagem correta, 
ordenada, hierarquizada, mensurável e harmónica da pintura. Na origem sintática da 
janela está o enquadramento ideal da pintura renascentista e a herança pitagórico-

de alguns elementos, 
que garantiam a 
objetivização, a 
metrificação do espaço. 
No interior de San 
Lorenzo, em Firenze, 
podemos identificar o 
que chamou-se de 
"proporção na
perspectiva", onde a 
repetição de elementos 
homogéneos, numa 
trama modulada, tanto 
em planta quanto em 
altura, garantiam razões 
contínuas na
perspectiva (Wittkower, 
1979).
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Áurea, é que ele funde (a partir da figura do quadrado, onde relaciona-se o lado com a diagonal) o contexto racional e métri

Construção por extensão:

A

o 
o

As janelas se subordinarão a estas regras, à hierarquia das ordens, 
inserindo-se sempre simetricamente num intercolúnio. A sua tarefa era, para usarmos o 
termo preciso, o desenvolvimento da arte da modenatura, a arte de traçar perfis e 
ordenar molduras "numa disposição harmoniosa sobre as superfícies arquitetônicas, em 
função de seus efeitos estéticos que acompanham sempre o jogo de luzes e de sombras

F
F
F
F
F►
F
F
F

6Basicamente, entende-se por RAZÃO, a comparação de uma grandeza com outra (a/b); PROPORÇÃO, a comparação de uma 
razão com outra (a/b = c/d ou ainda, a/b = b/c = c/d) e PROPORCIONALIDADE, a comparação de uma proporção com outra. A 
tradição ocidental identifica, fundamentalmente os seguintes sistemas de proporção:
Proporção Geométrica: o primeiro elemento está para o segundo, assim como o segundo está para o terceiro. Pode ser 
representada numericamente da seguinte maneira:

1:2:4
Proporção Aritmética: o segundo supera o primeiro no mesmo valor em que o terceiro o supera. Da mesma maneira, 
representa-se assim:

I I
G

£

r

As regras da sintaxe clássica estabeleceram o tipo de implantação das 
janelas. Obviamente as janelas são áreas de fragilização da estrutura da edificação, já 
que não suportam cargas. Sendo assim, elas só poderiam se situar entre as colunas (ou 
pilares) que exerciam exatamente esse papel. Segundo as regras clássicas, os tipos de 
espaçamento entre as colunas, o intercolúnio, variavam numa relação com o diâmetro e 
a altura das colunas. Os tipos de intercolúnio foram registrados por Vitrúvio (primeiro, 
quarto do século I d.C.): picnóstilo (espaçamento igual a uma vez e meia e altura igual a 
dez vezes o diâmetro das colunas), sístilo (e=2d; h=9,5d), êustilo (e=2,25d; h=9,5d), 
diástilo (e=3d; h=8,5d) e araeóstilo (e=4d; h=8d).

X

EV5TYLH AXAUOfTYLE

B

platónica da harmonia existente nas regras das proporções,6 onde a busca dos valores 
estéticos, passava por uma perfeita tradução do mundo cristalino e verdadeiro do 
intelecto.

2:3:4
Proporção Harmónica: a distância dos extremos ao valor central é igual ao valor de sua fração. Assim, temos:

6:8:12
ou seja, 6 é acrescido de 1/3 (= 2), para chegar-se a 8, assim como se 12 é decrescido de 1/3 (= 4), temos também 8. Portanto, 
poderíamos reescrevê-la da seguinte maneira:

Çzb = ç
a-b a

Essas teorias são fruto da descoberta de Pitágoras, que observou que a frequência sonora emitida pela vibração de uma corda 
estava relacionada ao seu comprimento. Hoje, se nos valermos da escala musical para representar esse diversos sistemas de 
proporção, temos: a proporção geométrica determina a oitava e oitava dupla. A aritmética divide a oitava em quinta e quarta, e a 
harmónica divide a oitava em quarta e quinta.
Os sistemas de proporção foram muito utilizados na arquitetura, porém com significados diferentes. Na Idade Média imperou a 
proporção geométrica, e consequentemente, os números irracionais (as proporções métricas eram utilizadas como expediente 
prático). Já no Renascimento, a aritmética e os números inteiros da proporção métrica eram o princípio que "revelaria a harmonia 
existente entre as partes e o todo" (Wittkower, 1979, p.536). A sedução do sistema de proporção, montado a partir da Secção

5

com o irracional e geométrico. Na Secção Áurea, a parte menor está para a maior, como a maior está para o todo. Vejamos 
algumas formas de obtê-la: 
Construção por divisão

— -

rr.-x
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7O clerestório é formado pelo conjunto de aberturas superiores na nave central da catedral gótica, acima, normalmente, das 
galerias localizadas sobre as naves colaterais (e quase sempre, acima do trifório).
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que elas provocam, exatamente no local onde são 
aplicadas" (Corona & Lemos, 1972, p. 324), o que 
implica, também, um determinado jogo de 
significados. As janelas serão guarnecidas por uma 
moldura denominada edícula, que consiste numa 
segunda ordem com poder de, na maioria das vezes, 
demonstrar metonicamente o princípio geral do 
edifício. Assim sendo, embora a janela se introduza 
como um elemento a mais numa linguagem pré- 
definida, desde já pode-se observar que ela tem o 
poder de aglutinar informação, de ser alvo e foco, de 
possuir alta densidade sígnica; uma eloquência 
informacional, um potencial metonímico ou sugestivo. 
Podemos notá-lo, nesta janela do Palazzo Pandolfini 
em Firenze, projetada por Rafael, onde comparece 
um pequeno inventário dos elementos básicos da 
tratadística vitruviana.
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segundo aspecto 
sua fase mais
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se um 
diâmetro 
remetendo 
gótico (já 
avançada, entre 1240 e 1250): a 
solução de compreender a rosácea 
dentro do arco agudo de uma grande 
janela. As janelas dos palácios 
Strozzi, em Firenze, Piccolomini, em 
Pienza, ou ainda, Vendramin-Calergi 
em Venezia, são exemplares. 
Observa-se ainda, três estágios do 
relacionamento entre a janela e a 
sintaxe clássica: enquanto no 
primeiro, cabe fundamentalmente às 
janelas compor o ritmo da fachada, 

dado pelo espaçamento entre elas, no segundo, as janelas já estão devidamente 
inseridas nos intercolúnios, sendo que a chave do arco superior acaba tangenciando o 
último entablamento superior. No terceiro exemplo, as janelas ocupam todo o espaço 
entre os intercolúnios, contribuindo para um efeito de dissolução da massa, o que de 
resto, caracteriza uma tendência da arquitetura veneziana.
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Curiosamente as primeiras janelas do Renascimento italiano, obedientes 
aos preceitos clássicos, conjugavam ainda dois aspectos particulares da Idade Média, 
mais especificamente da arquitetura gótica. O primeiro deles são as janelas bipartidas - 
que normalmente ocupavam o clerestório7 das antigas catedrais góticas - que 
subdividem em dois semi-círculos o arco da janela, apoiados perifericamente em 

pilastras e ao centro numa "meia- 
coluneta". Entre os dois semi
círculos e o arco da janela introduzia- 
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que 
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p. 99), em uma janela gótica com a 
”o elemento circular que coroa as aberturas
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8Nas rosáceas há uma condensação simbólica que envolvia a sabedoria, a harmonia e a ordem criadora do cosmo»; a purificação 
e a ascese cristã, mas também, o centro, a unicidade e a subordinação a uma só fonte de energia criadora, detentora de todo o 
poder, perpétuo e universal; o movimento cíclico do tempo, do dia e da noite, ano após ano, etemamente; a ação irradiadora da 
luz, com todo o seu simbolismo, sobretudo cristão e a combinação das cores e formas, segundo princípios numéricos e 
geométricos da ordem divina. Tais princípios eram utilizados para dividir o circulo numa composição que variava conforme os 
significados que ele adotava, representava ou tematizava. Remetem, sem dúvida, às mais perfeitas configurações geométricas,
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tons, r •- 
percebemos a fuga que irradia do círculo central em direção à escuridão? É o que 
podemos notar no exemplo acima, recolhido por Cowen (1984).
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Segundo Panofsky (1959, 
combinação entre a rosácea e a bipartição, 
não é, como ocorre com a "rosácea", uma forma centrífuga, mas sim, centrípeta; não se 
trata de uma roda com raios que saem da massa e sim, de uma janela redonda com 

pontas que 
convergem desde a 
borda". De fato, 
essa 
centrifugacidade 
das rosáceas, toma- 
se muito evidente, 
quando as olhamos 
de dentro das 
igrejas, onde as 
linhas estruturais, os 
cheios, tomam-se 
negros, 
contrastando com a 
luminosidade 
colorida dos vitrais, 
e diluindo-se 
escuridão 
paredes, 
exatamente 
diluição, na mistura 
dos tons. que
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propostas por Platão, na sua busca pela ordenação do caos, que são o tetraedro, o octaedro, o icosaedro (todos com suas faces 
formadas por triângulos equiláteros), o cubo (formado por quadrados, mas que podem ser divididos pela diagonal, formando dois 
triângulos retos e isósceles) e o dodecaedro (formado por pentágonos, que por sua vez, são construídos a partir de triângulos 
isósceles em que os ângulos da base sejam o dobro do terceiro ângulo - 72 e 36 graus). Os sólidos platónicos são os únicos 
com todos os lados, faces e ângulos iguais. "O triângulo equilátero, o triângulo isósceles reto, o quadrado e o pentágono, assim 
como figuras derivadas como o octágono e o decágono costitulram a base da estética medieval. A maioria das igrejas medievais 
foram construídas ad quadratum ou ad triangulum" (Wittkower, 1979, p.531) que consistiam nos métodos gráfico-geométricos 
admissíveis para estabelecer com precisão a altura e a largura das naves e, consequentemente, os pontos de arranque dos 
arcos. "No primeiro caso o perfil da igreja (sua elevação), devia estar contido em um quadrado, e se tinha, de imediato, uma 
relação proporcional simples entre a altura da nave principal e a das naves laterais. A primeira era o dobro da altura das 
segundas. No segundo caso a relação era mais complexa, tendo que passar pela relação entre a altura e a base de um triângulo 
equilátero"(Pierantoni, 1984, p.130).

aS a

Da mesma maneira que a janela bipartida era uma característica 
medieval, ela era incompatível com um observador idealizado, que bem sabia "situar o 
olhar1 (Da Vinci) ao contemplar a paisagem. A perspectiva central, linear e onilocular não 
poderia conviver com uma janela que tinha exatamente no seu eixo central, uma 
coluneta. Obviamente o centro deveria ser desobstruído, e ao mesmo tempo, dignificado, 
exaltado, claramente marcado, como nas passagens tripartidas da domus romana. A 
"janela veneziana", tripartida, na qual o vão central, mais largo, é fechado por arco, e os 
vãos laterais por vergas, parece atender tal necessidade9. A principal referência dessa 
solução é, sem dúvida nenhuma, a belíssima "Basílica Palladiana", em Vicenza, onde 
Palladio acrescenta dois círculos sobre as aberturas laterais, com o diâmetro da meia- 
coluna dórica, centralizada no eixo que divide a sequência das aberturas, marcando o 
ritmo e a altura do conjunto. Curiosamente, ao mesmo tempo em que as aberturas 
circulares dão uma leveza ao conjunto, elas assemelham-se a dois olhos. Porém essa 
leitura é ambígua: dependendo da maneira que agrupamos os dois "olhos" - quando eles
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Com a catedral gótica temos a difusão da utilização do vidro como material de construção civil. Mas, com relação à subdivisão do 
círculo da rosácea em áreas menores para possibilitar a Instalação dos vitrais, notaremos que os princípios numéricos e 
geométricos eram também simbólicos, a ponto de não podermos distinguir o que era uma operação puramente matemática, do 
seu significado. Vejamos o que nos diz Cowen (1984, p.92), no seu estudo sobre as rosáceas: "Os números um ao oito eram os 
mais importantes, juntos com o importantíssimo número doze, cada qual com os seus respectivos equivalentes geométricos. Um 
representava a unidade de todas as coisas, simbolizada pelo círculo e seu centro; dois, dualidade e o paradoxo de oposições, 
expresso por um par em relação ao centro; três, o triângulo, estabilidade transcendendo a dualidade; quatro, o quadrado, os 
elementos da matéria, os ventos, as estações e as direções; cinco, o pentágono, homem, magia, e o Cristo crucificado com 
cinco feridas; seis, o número do equilíbrio e a balança dentro da alma, simbolizada na Estrela de Davi ou o Sêto de Salomão; 
sete, o número místico, das sete eras, dos planetas, das virtudes, dos presentes do Espírito e das artes liberais; oito, o número 
do batismo e da ressurreição, implica no octágono; doze, o da perfeição, o universo, o tempo, os apóstolos, o Zodíaco, as tribos 
de Israel, e as pedras preciosas na fundação da Nova Jerusalém. Doze e vinte e quatro são os números mais comuns nas 
rosáceas, particularmente nos transeptos sul".

^'Esse tipo de janela, que nâo é tipicamente veneziano, foi empregado por Bramante, Rafael e 
mais tarde, Scamozzi. Adotado por Inigo Jones, seu uso foi comum na Inglaterra do século XVI. 
Burlington empregou, em inúmeros projetos, uma variação feita a partir de um desenho de 
Palladio, no qual um arco de descarga, concêntrico ao arco menor, envolve os três vãos. Esta 
solução se manteve em uso pelos arquitetos ingleses até o século XIX" (Summerson, 1982, 
p.130).
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Um atestado do anacronismo da janela bipartida, era a veduta, nome da 
janela que dava para a paisagem, para a natureza tomada como fundo do espaço

estão mais próximos, a meia-coluna dórica 
assemelha-se a um "nariz" adunco (ou o 
nariz de um elmo); quando os "olhos" estão 
mais distantes, o arco principal da abertura 
tripartida é uma grande boca. Essas duas 
leituras, ou formas de agrupar os 
elementos, consistem em esquemas 
perceptivos, não simultâneos, que tentam 
isolar a unidade básica repetida por todo o 
perímetro da edifício. A última leitura, 
coincide com a unidade criada por Palladio, 
de acordo com as regras da sintaxe 
clássica. Curiosamente, a ambiguidade 
perceptiva se desfaz, ao tomarmos 
qualquer uma das vistas do interior da 
Basílica. Podemos atestar numa imagem 
que temos do interior da galeria central do 
piso térreo.
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construído, o espaço da narrativa e da ação, na pintura renascentista. A janela bipartida 
dividiria o olhar preciso e imóvel da técnica da perspectiva. A utilização das janelas 
tripartidas, ou simplesmente com uma única abertura, sem subdivisão, era a regra, pois 
elas liberavam o centro, onde situava-se o ponto de fuga único, o ponto de convergência 
dos raios luminosos, o artifício da representação do infinito. Vejamos um exemplo, na 
obra do pintor Jan van Eyck (1390-1441), Virgem Maria com o menino e o chanceler 
Rolin:
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A CONSTRUÇÃO DA SINTAXE DA JANELA
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1 Segundo o glossário publicado por Summerson (1982), de onde reproduzimos a 
ilustraçâo.métopa é a área de forma quadrada “entre dois tríglifos no friso da ordem dórica". 
Normalmente não é decorada, o que não é o caso do Tempietto. Tríglifo é um elemento do friso 
da mesma ordem, "que possui dois sulcos verticais no meio e dois meios sulcos nas laterais. 
Acima do tríglifo fica o mútulo e abaixo, as gotas. O conjunto é uma paráfrase em alvenaria de 
componentes característicos da construção em madeira".
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Donato Bramante foi um 
arquiteto que levou ás últimas 
consequências as regras da 
Antiguidade, mas sem deixar 
de legar as suas criativas 
contribuições para a nova 
estrutura sintática. No 
Tempietto, construído em 
1502 no claustro de S. Pietro 
em Montorio, Roma, ele 
retoma o tema do templo 
circular romano - cujo maior 
exemplo é o templo de Vesta, 
que ainda hoje pode ser visto 
às margens do Tevere - e 
consegue uma surpreendente 
relação entre o intercolúnio e 

| o movimento circular de quem 
o contempla. Primeiramente, 
a cada coluna dórica 
colocada sobre o pódio que 
acessamos subindo três 
degraus, corresponde uma 
pilastra, também dórica, na 
parede do cilindro interior (a 
chamada cella). Os dois 

; círculos concêntricos 
i formados pelo perímetro da 
| cella e pela planta do pódio 

que unifica as colunas, estão 
numa proporção tal que se 
caminharmos pelo "corredor” 

______ | circular existente entre eles, 
só poderemos ver, de uma só 

vez, apenas três colunas. Sempre. O intercolúnio corresponde exatamente a três 
diâmetros da base da coluna (diástilo), conforme já estava indicado também pelo número 
dos balaustres e pelas três métopas entre os dois tríglifos1 do friso do entablamento. Há 
aqui um elo mágico que aprisiona o corpo em movimento do observador no corpo da 
arquitetura.

. yM<.

J
■ W b

w>;-

x*x «vwxyií ScsáS*' 
Í>YS-:-S$JÍí-:Í

••

:«V>:: • •

•.. • • .• •..

. r-Xs^k' :

>W' •-••••

fei
• s • ■ 

x:»y

....

--



31

02

03

B 
B

F 
F 
F

F 
F 
F 
F

r
*

>

> 

>

Agora se dirigirmos o nosso olhar para dentro, 
notaremos um outro ritmo no intercolúnio das 
pilastras (sístilo), dado pela colocação 
alternada entre nichos, portas e janelas. O 
ritmo é assim: nicho - porta - nicho - janela - 
nicho - porta - nicho - janela ... Podemos 
também representá-lo assim: n, p, n, j, n, p, n, 
j, ... Quando nos deparamos com uma janela 
(ou uma porta aberta), notamos que a ela 
corresponde uma outra no lado oposto do 
templo, configurando um eixo de visão que 
ultrapassa duas janelas, possibilitando que 
vejamos o lado oposto do claustro. Vejamos 
esse diagrama, realizado sobre um desenho 
do Palladio:
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portanto, oito janelas, dispostas sempre em pares frontais, remetendo á forma do
octágono, dada pela rotação do quadrado. O tema da quadratura do círculo2 é

^Era comum a utilização da forma octogonal para as pias batismais ou para os próprios corpos dos batistérios na construção das 
antigas catedrais. O octágono é resultante da intenção de encontrar a solução para o problema da quadratura do circulo, ou seja, 
o de construir com régua e compasso, um circulo e um quadrado com mesma superfície. Vejamos o que nos diz Pierantoni 
(1984, p.140): "A solução nâo é possível, mas tentar a busca é irresistível. Uma das aproximações geométricas mais fascinantes
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Traçamos na planta, o que o nosso olho e o nosso percurso, estava 
prestes a deduzir: obtivemos dois eixos perpendiculares formados por quatro janelas, 
dois outros formados pelas três portas e o altar, e mais outros quatro, não mais 
perpendiculares, mas a intervalos de 45 graus, formados por oito nichos. A união entre 
os pontos marcados pelo centro das quatro janelas (onde passam os eixos) formam um 
quadrado. Analogamente, temos um outro quadrado para as três portas e o altar, e um 
octágono formado pelos oito nichos.

O Tempietto notabilizou-se pelo seu caráter inovador, mais 
especificamente pelo fato de Bramante ter dado continuidade ao cilindro interior, 
ultrapassando a altura das colunas e dos seus respectivos entablaménto e balaustrada, 
coroando-o com uma cúpula. No interior do Tempietto, quando olhamos para cima, 
justamente para esta parte localizada acima do entablamento, notamos que sobre 
aquele quadrado imaginário que unia a porta principal colocada diante do altar e as 
outras duas portas laterias e opostas, desenha-se um outro quadrado formado por 
quatro janelas. Houve uma rotação de 45 graus entre o quadrado imaginário formado 
pelas quatro janelas inferiores e o quadrado formado pelas quatro superiores. Temos
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é a que leva à construção de um octágono. Primeiro se constrói um quadrado. Depois inscreve-se um circulo no quadrado, isto é, 
fazendo que os lados do quadrado tangenciem seus pontos médios. É óbvio que a área do quadrado excede a do circulo nas 
quatro superfícies triângulares, de base curvilíneas, limitadas pelos lados do quadrado e da circunferência inscrita. Agora 
expande-se o círculo lentamente. Pouco a pouco a circunferência ultrapassará os lados invadindo o plano além do perímetro do 
quadrado. Pode-se sonhar com um inefável momento no qual a superfície das quatro luas (auréolas que excedem a superfície do 
quadrado) e os quatro triângulos curvilíneos estejam em equilíbrio. Se unirmos os pontos de intersecção do circulo e o quadrado 
obteremos um octágono. Portanto, o octágono representa o ponto de encontro, a estrutura intermediária entre o circulo, que 
representa o infinito, e o quadrado, que por sua vez, representa o mundo". O octágono é o sublime ponto de tangência entre o 
divino e o humano, fonte de eterna salvação.

Se externamente a janela apresentava uma moldura que preenchia o 
espaço entre a abertura propriamente dita e as pilastras, intemamente, pelo fato de ser o 
círculo de diâmetro menor, ela praticamente encosta nas pilastras, assumindo a tarefa 
de indicar (até mesmo pela verticalidade da sua forma) o nicho com a imagem situado 
sobre ela. Bramante demonstra-nos a possibilidade de construção, explicitação e 
contemplação de uma lógica eminentemente visual, onde a janela protagoniza um papel 
de extrema delicadeza. O nosso olho o deduz. O nosso espírito extasia-se ao imaginar 
que estávamos diante de um decisivo passo na sintaxe arquitetônica: uma poética

trabalhado aqui através da disposição das janelas e dos nichos ("falsas janelas"). A 
janela permite o diálogo entre o interno e o externo. O nicho, com a imagem santa, 
coloca o fiel em contato com o que ela representa. Diálogos entre Homem e Deus, entre 
círculos e quadrados.
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clarificadora, que nos ensina a olhar, uma transparência que corrige o percurso da luz, 
apontando com a precisão geométrica os alvos que cuidadosamente seleciona, o olho 
obedece o pensamento e a luz que penetra pela janela nos apresenta a mais verdadeira 
das belezas: não são mais as imagens postas nos nichos, nem o altar, mas a obra do 
homem em contato com a verdade divina. Não há vitrais, nem óculuns, mas janelas, com 
sua prosaica transparência, ofertadas aos olhos dos fiéis. Transcendental transparência. 
Bramante constrói uma dessas máquinas para o olho, um instrumento a serviço da visão, 
que faz do ato de ver um ato de conhecer. O Tempietto insinua que a janela não é 
somente um elemento a mais.

O Barroco consagrará a janela como um 
elemento de fundamental importância 
para a linguagem da arquitetura. A 
edícula que emoldura a janela tenderá a 
emancipar-se do vocabulário clássico: 
composições mais livres, desenhos 
inesperados e até surpreendentes. No 
nicho realizado por Michelangelo na 
capela Mediei, em Firenze, já se 
esboçava um desejo de subversão do 
repertório clássico, onde entre outras 
soluções inusitadas, temos pela primeira 
vez, interrupções na curvatura do 
frontão, uma das recorrências barrocas. 
Essa edícula pode ser tomada como um 
manifesto à originalidade criadora do 
artista que opera com singular maestria 
um código, um conjunto de regras 
arbitradas socialmente, com a 
capacidade de reduzí-lo nos seus 
aspectos estruturais, mais fundamentais, 
para finalmente, poder renová-lo, 
superar o tempo, nutrí-lo de perenidade. 
Mas o exemplo de Michelangelo é 
estratégico: ele parece indicar um lugar, 
uma fissura na linguagem clássica, uma 
idéia ainda não bem definida, posto que 
contemplava significados e questões 

novas: a janela. A preocupação com a inscrição da edícula na ordem da fachada era 
uma forma de pensar a janela enquanto modenatura. Porém, o encontro de olhares 
entre o usuário da arquitetura e a própria arquitetura, apontava para um jogo de 
sedução, apoiado nos seguintes pontos: a nova arquitetura deveria na medida do 
possível situar o observador ao seu alcance e na posição correta a fim de que ela 
pudesse efetivamente demonstrar o seu encanto. Esse encanto passava inevitavelmente 
pela ilusão de profundidade, da espacialização hiperbolizada pelos elementos da 
fachada. Aqui não se trata de riqueza ou variedade de elementos decorativos. Mas sim, 
de movimento e de profundidade; do uso do movimento das linhas curvas, da superfície 
curva, e do efeito de profundidade com a justaposição dos planos. É o que já podemos 
ver em Michelangelo (principalmente se compararmos esse nicho da capela Mediei com
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No Palácio Carignano 
(1679-85), em Torino, temos janelas
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A profundidade da edícula parece simular a profundidade da paisagem 
vista da janela, do interior do edifício. A pintura barroca, notadamente a pintura religiosa 
nos tetos das igrejas, reproduz melhor essa nova idéia de profundidade, uma 
profundidade de efeito vertiginoso e ilusório, que contrasta com a profundidade infinita 
da perspectiva linear renascentista. A sedução barroca reside na especialização 
incontida que se projeta sobre o observador. As janelas barrocas estão totalmente 
inseridas na nova concepção espacial. Suas formas serão de maior variedade. A 
superfície, a fachada do edifício, ondula-se, ao mesmo tempo para buscar a 
profundidade e sugerir a melhor posição ao observador. Com isso, cria uma falsa 
interioridade, que tenta envolver o observador. Wõlfflin (1984, p. 68) aponta uma 
diferença crucial entre as arquiteturas renascentista e barroca. Para a Renascença "o 
essencial era o ser, e não as imagens distorcidas desta ou daquela forma". A arquitetura 
renascentista não era relativa a nada, o que significava que ela tanto podia levar em 
conta algum ângulo de observação, como nenhum, ou todos. A arquitetura barroca (ou 
pictórica, como ele a denomina), ao contrário, considera sempre o sujeito que a observa, 
restringindo "o espaço à disposição do observador, a fim de conseguir obter, de modo 
mais seguro, os efeitos que lhe aprazem". Wõlfflin opõe a arte tátil renascentista à arte 
visual barroca. Mas o que nos interessa não é um contraponto de visões de mundo ou 
de estilos, e sim a contribuição que o Barroco deu ao desenvolvimento da linguagem 
arquitetônica. Mais especificamente, à experimentação com as questões que envolvem a 
visualidade, seu principal objeto.

a janela do Palácio Pandolfini, de Rafael): o uso de procedimentos retóricos^ que 
configuram a problemática do Barroco, sobretudo, do século XVII.

3A retórica barroca foi problematizada na Ilustração, embora quando nos remetemos a ela, neste ponto, estamos nos apoiando 
num entendimento mais atual, apresentado no livro "Retórica Geral" do grupo de linguistas franceses da Université de Uège, 
formado por Dubois et al., co-editado pela Cultrix e Edusp, São Paulo, 1974. Na pág. 66, temos: a retórica "é um conjunto de 
'desvios1 suscetíveis de 'autocorreçâo', isto é, que modificam o nivel normal de 'redundância' da língua, transgredindo regras, ou 
inventando outras novas. O desvio criado por um autor é percebido peio leitor graças a uma 'marca', e em seguida reduzido a 
uma 'invariante'. O conjunto dessas operações, tanto as que se desenvolvem no produtor como as que tem seu lugar no 
consumidor, produz um efeito estético especifico, que pode ser chamado. ETHOS e que é o verdadeiro objeto da comunicação 
artística".
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Guarino Guarani (1624-1683) foi um desses notáveis arquitetos, de 
vastíssima erudição, como atesta sua obra escrita, criador de uma arquitetura que nos 
golpeia com a sua turbulência: "um mundo de energia concentrada, de contradições 
dramáticas e focos fascinantes, um mundo que forçosamente cativa o observador" 
(Wittkower, 1979, p. 213). A expressiva força, o arrojo técnico-construtivo e a beleza da 
arquitetura de Guarani derivam de princípios como a interpenetração entre os espaços e 
a maneira como ele a realiza, 
justapondo-os, como se fossem parte 
de uma única pulsação, estágios de um ; 
movimento ondulatório. Norberg-Schulz ;
(1986) constata que Guarani • 
considerava a pulsação, o movimento j 
ondulatório, uma propriedade básica da 
natureza, presente em todas as formas | 
de vida. •. I
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quadradas interrompendo a curvatura do frontão, sobrepondo-se às janelas inscritas nos 
arcos. A referência ao nicho da Capela Mediei é inevitável (inclusive no modo como são 
trabalhadas as pilastras), só que aqui há uma radical inovação: a janela já parece ter 
uma identidade própria: mais solta, liberta, ela comanda a composição da fachada. A 
janela do Carignano não se submete mais ao jogo de luz e sombra dos elementos da 
edícula, deslocando a questão para a relação entre cheios e vazios, onde o seu papel 
será definitivamente enfatizado. Para tal ela não hesita em assumir formas e tamanhos 
diferentes no corpo de uma arquitetura intangível (quase surrealista), e em contrastar 
cromaticamente com a fachada. O branco dos caixilhos brilha tanto quanto o das 
colunas que marcam e suportam o frontão principal. O Barroco "desvaloriza a linha 
enquanto contorno, multiplica as bordas, enquanto a forma em si se complica e a 
ordenação se torna mais confusa, ficando mais difícil para as partes isoladas imporem 
seu valor plástico" (Wõlfflin, 1984, p.69). O Barroco irá explorar novas molduras, novas 
formas para janela, tentando integrá-la ao movimento de todo o conjunto.
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Porém, a janela, tomada como 
uma abertura nessa 
parede, 
silêncio, 
incrível: 
Barroco 
magnitude desse poder 
pausa da janela na linguagem 
da arquitetura - no que tange às 
suas qualidades de abertura, de 
transparência ou reflexão, a 
janela não pode ser reduzida, 
nem rebuscada. E isso 
independe da forma ou das 
suas dimensões: é uma pausa 

! que se impõe. Aqui a janela, 
mais do que nunca, detem um 
olhar, a expressão de uma 
interioridade, atraente como 
uma troca de olhares. O Barroco 
descobre essa força que faz da 
janela um alvo, um ponto de 
atração, uma pregnância, uma 
pausa, e utiliza-a como um 
epicentro que ecoa, sugerindo 
uma outra ordem, montada 
sobre as aparências, dirigida 
aos nossos olhos. As janelas do 
Palácio Carignano nâo se 
restringiram a inserir-se 
corretamente no intercolúnio. 
Elas emitem ondas de sinais 
(literalmente, "estelares") que se 
superpõem às pilastras. 
Podemos notá-los melhor nas 
janelas ovais (entre as semi-
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ovais da sua rotonda ovoide), com as suas linhas radioconcéntricas (na caixilharia), que 
por sua vez são mais delgadas que as duas linhas horizontal e vertical que dividem a 
elipse em quatro quadrantes, analogamente ás janelas quadradas localizadas mais 
embaixo. O paradoxo apontado (ou a ironia do destino) reside no fato de que a 
descoberta dessas qualidades apontava para uma autonomia da janela, o que era uma 
ameaça à unidade barroca, ao efeito de vibração do conjunto das formas ("o inimigo 
mortal do estilo pictórico é o isolamento de cada uma das formas. Para que se produza a 
ilusão de movimento, as formas precisam se unir, se entrelaçar, se fundir*' - Wõlfflin, 
1984, p.70). Guarani, certamente não menosprezou a imissibilidade da janela. Para 
inserí-la no movimento do conjunto, retoma a herança gótica (a arte de subdividir a 
janela nas cenas dos vitrais), desenhando caixilharias que introduzem as janelas nessa 
sintaxe vertiginosa, além de libertá-la das formas puras e geométricas sugeridas pelos 
espaços retangulares dos intercolúnios. Os projetos de Guarani para a capela que 
complementou a Catedral SS. Sindone (iniciado em 1666) e para a Real Chiesa di S. 
Lorenzo (iniciado em 1668), ambas em Torino, são exemplares dessa tentativa de 
romper o paradoxo e o silêncio da janela, de inseri-la na nova ordem visual.



x-

01
••A .

I -

A AUTONOMIA DA JANELA

Y

:•>

I 
d

r 
B

ei

e 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B

B 
B 
B

B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B B 
B 
B

t B 
B 
■ B 
B 
►
B

s.,.y.%

;w<;,

............. ...

soluçáo passa essencialmente 
por uma relação de equilíbrio 
entre cheios e vazios, de 
acordo com os princípios da 
geometria elementar. Na Casa j 
para um Escritor, notamos 
uma redução dos elementos da 
prosa clássica, em benefício de || 
uma nova consciência dos 
limites intrínsecos a cada um deles.
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O período compreendido entre o Quattrocento e o século XVII assistiu à 
introdução gradativa da janela na sintaxe arquitetônica. A janela foi aos poucos se 
libertando da tarefa de inserir-se proporcionalmente no intercolúnio, ao mesmo tempo 
em que renovava e ampliava o repertório clássico, ao constituir um campo específico de 
significação. Mas na Ilustração, nos finais do século XVIII, com o processo de renovação 
da linguagem arquitetônica, cujo objetivo era a conquista da autonomia e da 
independência das partes (Kaufmann, 1985), a janela passa a ter significado e 
especificidades isoláveis, o que concorrerá para um papel definitivo e estrutural na 
linguagem da arquitetura. Havia um esforço para a formalização de uma cultura 
arquitetônica, baseada em pressupostos epistemológicos e numa sensibilidade 
tectônica, derivada da geometria elementar e do uso apropriado dos materiais. "Uma vez 
reconhecidas as leis próprias dos materiais, cessam as transformações da matéria 
inanimada em imagens orgânicas, finaliza o pananimismo barroco".1 A nova disposição 
das partes pressupunha uma livre união entre elementos individuais, que não precisam 
mais "sacrificar sua própria existência, e cuja forma obedece tão somente ao fim a que 
se destinam. Sua própria lei interna determina sua forma".2

1 Kaufmann, op. cit., p.72.

2 idem, ibidem, p.71

3É bom notar que Palladio já usava, na célebre Rotonda, janelas sem molduras, sobre paredes "lisas". Porém, elas eram 
claramente secundárias, ou seja, serviam ambientes de menor significação social: porão e sótão.

^Também poderíamos ler a janela como o próprio intercolúnio, e o espaçamento entre elas, as colunas (o que de fato, é uma 
verdade técnico-construtiva).
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Claude-Nicolas Ledoux (1736-1806), um dos expoentes desse processo 
renovador, projeta edifícios onde as janelas aparecem nuas, sem nenhuma moldura, na 
parede lisa.3 Não há edículas, ornamentos, pilastras ou frontões. Há uma valorização do 
caráter funcional da janela: uma abertura na parede que por sua vez, delimita um 
espaço, antes de servir como fundo para uma série de relevos.4 A janela assume 
nitidamente o papel de protagonista na composição da fachada. O problema de 
ordenação das partes é reformulado, ao renegar os aspectos simbólicos de toda 
modenatura clássica e a mesclagem dos elementos na turbulência barroca. A sua
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A possibilidade de novas sintaxes será ratificada pelas inovações tecno- 
construtivas derivadas da utilização em larga escala do ferro e do vidro, no século XIX, 
que ofereceram os meios materiais para que o espírito iluminista construísse o território 
autónomo da janela. Estavam presentes todas as condições para um processo de
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(o que implicava a negação à submissão 
de qualquer código estético) - objeto da 
sua obra, deu origem, com este curioso 
tema, a janelas circulares, inscritas nas , 
quatro superfícies que limitam o espaço - 
o qual, por sua vez, parece ser o 
desdobramento, a ressonância, 
propagação da forma da janela, 
solução adotada para a cobertura 
evidencia a noção do espaço como 
extensão da circularidade da janela: ela é 
uma abóbada de aresta (duas abóbadas 
cruzadas, à maneira dos romanos). Cada 
grande janela circular tem, na face 
oposta do atelier, a sua correspondente, 
permitindo uma peculiar transparência do 
edifício em relação à paisagem, como se 
a própria janela apontasse, com a 
precisão de um alvo, para a paisagem; 
um falso espelho, gerado por uma 
simetria absoluta, de clara referência 
palladiana. O centro do atelier é o 
cruzamento dos eixos cardeais. Temos 
aqui uma espécie de fábula arquitetônica 
onde, apesar da riqueza do jogo 
volumétrico, toda a composição remete à 
entidade geométrica mais elementar o 
ponto, a tradução ideal do significado de 
centro.

BMHKsHK*.**......... -*«"•

> # xx- •> ■

.. ;

*&*í t • •

♦
*’ 

z

■ í1 - B
■ Z. ■ A . .

gi

y «zzx<4

|

f:
<•

...

<1. . ♦

.Wv

•>
> •

Se nos dois exemplos selecionados, notamos uma aparente simplificação, 
principalmente quando comparamos com os efeitos pictóricos dos edifícios barrocos, 
devemos também considerar que o entendimento da janela como signo autónomo é por 
si só a evidência de uma complexização do seu significado. Ou seja, não podemos 
pensar o recorte, o isolamento, a autonomia de um determinado signo, sem a 
explicitação do seu significado. Toda operação de dotação de sentido, de autonomia de 
significado, de caracterização de uma descontinuidade, de estabelecimento de um 
conceito, é um momento de síntese, de maior consciência, controle, ordenação, 
hierarquiazação, evidência do conhecimento. A complexização reside na consciência e 
na sua necessária adequação à realidade dos fatos, ao exercício da linguagem. A janela 
deverá agora ter uma problemática definida para gerar novas sintaxes, para contribuir e 
enriquecer a linguagem arquitetônica.

O projeto de Ledoux para um Atelier destiné à la fabrication des 
cercles, na Maison des gardes agricoles, situado no "centro de quatro caminhos" é 
extremamente interessante, se relacionamo-lo com o que já foi dito. O jogo com
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cAuciiidmtíiHt! interessante, se reiacionamo-io com o que ja roí ano. o jogo com os 
sólidos geométricos - em busca da pureza formal e espiritual (racional) e da autonomia
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5Citado por Décio Pignatari.

experimentalismo formal na arquitetura, ancorado na possibilidade de 
redimensionamento dos vãos e das aberturas. Por muito tempo, as inovações 
tecnológicas na arquitetura eram sinónimo de conquista de maiores vãos que, por sua 
vez, também representavam um valor estético, fundamentado na idéia de leveza. O novo 
sistema estrutural derivado da aplicação do ferro levou necessariamente ao aumento dos 
vãos, o que ocasionou uma ruptura com ritmos de fachada dados sobretudo, pela prática 
construtiva da alvenaria estrutural. O paralelo desenvolvimento da indústria do vidro, 
substituindo o emprego do papel oleado, criou as condições para as radicais 
experiências que encerram o ciclo histórico-evolutivo da construção da sintaxe da janela. 
O Crystal Palace, Londres, 1850/51, de Joseph Paxton é o maior exemplo dessas 
experiências inovadoras: um "palácio feito só de janelas", nas palavras do historiador e 
político inglês T. Macaulay.^



*

O SENTIDO DA SINTAXE DA JANELA
3

•a

B 
I

Esse instrumento esteve, tradicionalmente, ao alcance dos arquitetos. 
Eles sempre acreditaram poder arbitrar sobre um delicado e eterno problema: 
estabelecer o divisor, os limites e as relações entre os espaços público e privado.

Da introdução da janela na sintaxe arquitetônica, no Renascimento, à sua 
autonomia, no século XVIII, desenvolveu-se um conjunto de questões, mas também 
recuperou-se significados anteriores, essenciais para a composição do seu moderno 
significado.
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A janela oferece-se ao olhar, como intermediadora dos possíveis diálogos 
entre o espaço interior e o exterior. Mas sua ação não é neutra. Ela conduz às imagens 
selecionadas do exterior. A janela paulatinamente constrói sua teia de significação 
quando deixa de ser apenas receptáculo para a luz, para ter o dom da visibilidade. A 
janela é o momento em que a arquitetura põe-se a pintar, a dar forma ao mundo visível, 
a dotá-lo de outros significados e a estabelecer novas relações. O seu perímetro 
representa um novo tipo de relacionamento cultural. A ordem com que ela dispõe a 
imagem do mundo exterior é uma forma com conteúdo fortemente simbólico: tomamo- 
nos vigias da cidade, da sociedade, da natureza, do bem comum, da vida urbana, mas 
também prisioneiros dessa etema vigilância. Damo-nos conta da existência do olhar de 
outrem, que espiam por outras janelas. Corrigimos nossos comportamentos, sofremos a 
ação da liberdade desse outro que nos espia. Nas palavras de Alfredo Bosi (1988, p.80), 
analisando a obra "O ser e o nada" de Sartre: "o outro é uma liberdade que pode invadir 
a minha; logo, o outro existe." A janela é expressão mesma desse poder. A janela 
oferece à imagem da cidade um poderoso instrumento para sua organização ética.

1 no clássico texto A obra de arte na época de suas técnicas de reprodução, publicado na coleção "Os Pensadores", S. 
Paulo, Abril, 1983.

2No célebre texto das “Passagens", Benjamin (apud Rouanet, 1987, p.60) parafraseia Leibniz, ao dizer. "A passagem é uma 
casa sem janelas. As janelas que ela possui, e que olham para baixo, são como camarotes a partir dos quais o espectador pode 
enxergar o interior, mas não o exterior. O verdadeiro não tem janelas; o verdadeiro não pode olhar de nenhum ponto para o 
universo... As passagens são caminhos que olham para si mesmos a partir de janelas cegas". Parece, nesta metáfora, que a 
idéia de janela remete a Idéia de evasão, e no sentido empregado, o afastamento da verdade. A janela pode ser ilusoriamente 
falsa, como um panorama (pan orama = ver tudo) cujo interesse "consiste em ver a verdadeira cidade, a cidade dentro da casa". 
Todos esses instrumentos estão a serviço da miragem da visibilidade total, típica do século XIX, a miragem do panoptikon. "Ele 
significa não apenas que se vê tudo, mas que se vê tudo de todas as maneiras".

3Segundo o autor, as relações intimistas denotam um prática incivilizada, pela qual são corrompidos os propósitos da cidade, de 
ser instrumento da vida impessoal, onde diversidade e complexidade de pessoas, interesses e gostos é a própria base da 
experiência social. Seu maior Inimigo é o medo da impessoalidade. Os males da sociedade são justamente a impessoalidade, a 
alienação e a frieza, uma espécie da trilogia da intimidade - pautada na crença de que a aproximação entre pessoas é um bem 
moral. Relacionamentos sociais de qualquer tipo serão mais autênticos quanto mais as pessoas envolvidas preocuparem-se com 
os seus respectivos conteúdos psicológicos.

Alguns chamam de "indiscreta" a janela-vitrina. Outros, como Walter 
Benjamin1, irão ver a superexposição, típica da arquitetura moderna, com muito 
otimismo: ela destrói o espaço privado e segmentado do burguês, tomando-o coletivo, o 
que por si só configura um valor - "a interioridade é a prisão histórica do homem anterior 
à história"2. Possivelmente, ele teria se decepcionado se concordasse com a avaliação 
de Richard Sennett (1988) de que o espaço público perdeu o seu papel de foco da vida 
social ativa, devido à prática e crença incivilizadas da "ideologia da intimidade"3. O fato é
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A janela é o elemento de inserção do ambiente habitado (pelo homem) na 
paisagem, no espaço urbano, na cidade. Mediadora entre o interno e o externo, ela 
qualifica e quantifica esta relação. Comparemos dois exemplos.

que a arquitetura, ao tratar a relação público-privado, uma relação extremamente 
ideologizada, como não poderia deixar de ser, delega à janela uma tarefa estratégica.

Porém, essa tarefa, evidentemente, está associada aos aspectos 
funcionais da arquitetura, ou melhor, aos usos para os quais ela se destina, cada qual 
com as suas respectivas "conveniências" de visibilidade. Este talvez seja o maior sinal da 
presença cultural no significado e na forma da janela. Exemplificando: entre os usos, a 
habitação, normalmente, é o mais privado dos espaços, e consequetemente, o que mais 
excita o comportamento proibido do voyeur. A existência, mesmo que imaginária, do 
voyeurismo, muito mais do que um comportamento banido dos códigos sociais de 
moralidade, representa, precisamente, a terrível ameaça de destruição do espaço íntimo, 
que a janela pode conter, ao expor o que é singular e pessoal, ao coletivo, ao domínio 
público. Já nos edifícios-monumentos, ou melhor, em toda a sintaxe da 
monumentalidade a transparência toma-se também uma ameça, porém de outra 
natureza. O monumento não deseja ver, e sim, fazer da sua existência uma etema e 
grandiloquente exposição. A opacidade é uma das característas da arquitetura que 
supervaloriza a sua dimensão estética.

Argan (1975, p. 474) ao comentar o edifício da Bauhaus de Dessau, do 
arquiteto alemão Walter Gropius, observa que a implantação é decorrente da sua 
localização urbana: "atravessa uma rua, está em frente de outra e abriga entre seus dois 
braços uma quadra de esportes, abrindo-se ao ritmo da vida urbana com suas grandes 
fachadas luminosas de vidro. A razão prática de que busquem ar e luz para seus 
estúdios tem um motivo ideológico; em uma comunidade democrática "as casas são de 
vidro", nada se oculta e tudo se comunica, e a escola é o modelo de comunidade 
democrática em que o estudo, o trabalho e a pesquisa se unem em uma harmonia 
criadora".
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I A ação intermediadora da janela entre os espaços interior e exterior 

implica uma determinada forma de arbitrar a relação tempo e espaço. A luz informa ao 
ambiente o transcorrer do tempo. Ela tinge o ambiente com infinitos tons, com a 
infinitude do tempo, ou até, com a transcendência do espaço: o percurso da luz dentro 
das igrejas e dos templos foram muito explorados na distribuição das imagens e dos 
locais específicos para cada ato cerimonioso. A relação intemo-extemo não pode ser 
dissociada das noções temporais de sincronia, simultaneidade, justaposição. Os 
sentidos das palavras aqui e ali recuperadas por Gordon Cullen (1981), como duas 
entidades espaço-temporais organizadoras da percepçâo de um observador que circula 
pela cidade (ao analisar qualidades da paisagem urbana), demonstram-nos que há um
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construção do edifício com 
respectivos materiais;

mas, numa outra, 
vigorosamente visual: a da 
construtibilidade da imagem - 
não se trata de revestir a

• ideológicos.
Sua arquitetura inscreve-se 

mundo dos

religiosa e, sim, sacra;
revela a Deus e sim, oferece- 
lhe o tormento existencial do

(Argan, 1975, p.268). Suas 
janelas estão perfeitamente 
inseridas numa estrutura que 
não é exatamente a da

>X<

50

w..

•x-

yN".'

entrega-lhe
cidade..."(Argan, 1975, 
p.238). "Uma arte religiosa 
não é representação do 
divino, mas ato de devoção e, 
portanto, ornato, imagem. A 
arquitetura leiga se ocupa das 
coisas; a arquitetura religiosa 
é uma arquitetura de pura 
imagem, da mesma maneira 
que um cântico não é um 
discurso sensato e coerente, 

impetuoso 
ritmo de

V-

estrutura mas realizá-la. A expressividade dos elementos da sua arquitetura (como se 
fosse possível distinguí-los) inspira-se muito amiúde nas formas (e estruturas) orgânicas. 
Ao colocar em contato espaços público e privado, Gaudi, ao contrário de Gropius, não 
permite que abstraiamos o instrumento pelo qual essa relação se dá. Até a sua 
transparência é turbulenta, vibra com as molduras e as cores, evoca lembranças, rimas e 
ressonâncias.
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O ato de ver através da janela, ou simplesmente, de vê-la, forma um 
conjunto de duas alternativas possíveis e simultaneamente excludentes, posto ao 
receptor da mensagem arquitetônica, o usuário do edifício. Daqui deriva uma outra
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A consideração da existência de um equilíbrio fundante entre as faces da 
janela introduz uma variável de extrema complexidade para a linguagem arquitetônica. 
Mas o seu conhecimento, ainda não dá conta das implicações da janela para linguagem, 
as quais passam por uma questão ainda mais fundamental: a ambiguidade da sua 
natureza sígnica, isto é, o fato da janela ser um elemento, predominantemente, 
bidimensional (um recorte no plano da parede), mas que possui o poder de aprisionar 
imagens, porções de espaço, de associar-se à tridimensionalidade.

intervalo de tempo que se impõe sobre eles, distinguindo-os. O espaço que a janela 
coloca ao alcance do nosso olhar é uma das formas mais evidentes de introduzir a 
dimensão temporal no processo perceptivo. Há um filtro espaço-temporal contido nos 
mecanismos da janela: ela fecha suas venezianas, simulando um outro tempo, 
prolongando a noite encerrada no espaço; ela se abre ampliando o espaço, inaugurando 
um outro tempo. A ação da janela é uma combinação dialética de tempo e espaço.

- X 4.

A janela é um signo vazado, um texto de dupla face. A sua inserção na 
arquitetura há que considerar, no mínimo, a dupla leitura carácterizada genericamente 
pela posição do observador - dentro ou fora. Essa consideração, por sua vez, é fruto de 
um aprendizado, de um gradual domínio da linguagem pelo arquiteto: só depois da 
tomada de consciência dessa duplicidade é que o arquiteto poderá trabalhá-la, 
paratática ou hipotaticamente. A Ville Savoye (1929-31) de Le Corbusier, é um dos 
melhores exemplos do primeiro caso: não podemos dizer que uma das faces das suas 
fenêtre en longueur esteja 
subordinada à outra. Com 
raras exceções, quase todos 
os exemplos da arquitetura 
clássica, renascentista ou 
barroca, durante a longa 
trajetória de construção da 
autonomia da janela, optam, 
pela subordinação da face 
interior em relação à exterior. 
As questões de natureza 
simbólica predominavam sobre 
as questões funcionais na 
linguagem arquitetônica. A valorização de um determinado objeto arquitetônico advinha 
de um julgamento eminentemente estético. Como um sistema de representação 
simbólico, preocupado em manifestar os seus respectivos ideais estéticos, as 
arquiteturas renascentista e barroca voltavam-se para a cidade, privilegiando a sua 
aparição urbana, como manifestos de determinadas ordens sociais. Na fachada, as 
janelas de um mesmo andar não variavam de forma ou dimensão, independentemente 
do espaço que elas guardavam. Foi preciso que o ideário iluminista tornasse mais efetiva 
a problemática utilitária, a partir do século XVIII, para que houvesse um outro 
entendimento da relação entre os espaços interior e exterior, incorporando ao significado 
da janela, um equilíbrio essencial e apriorístico entre as suas duas faces. Com a 
autonomia da janela, o problema da (não)subordinação de uma face em relação à outra 
passa a ser uma opção de linguagem, mais do que uma circunstância histórica.
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Como uma pintura que se apresenta diferentemente a cada distância de um observador 
que movimenta-se ao seu encontro, a janela tende a, inusitadamente, reconstruir 
etemamente a paisagem. Só que ao contrário da pintura, a excessiva aproximação 
destrói todos os seus indícios, sua materialidade (sua caixilharia ou tênue espelhamento 
do vidro transparente). Ela dissolve-se nesse "solvente universal" que é o espaço, no 
zoom da câmara de cinema contido no nosso olhar seletivo. No filme de Michelangelo 
Antonioni, O passageiro (Profissão: Repórter) de 1975, o traveling que passa pelo 
meio das grades da janela do quarto de hotel e ingressa na praça pública, é a imagem 
exemplar dessa metáfora.4

tf
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O aspecto mais importante da natureza ambígua da janela, sob o ponto 
de vista da linguagem, é o seu potencial poético. A ambiguidade - vista com 
concentração poética por Ezra Pound; chamada de superposição dos eixos de 
seleção e combinação, por R. Jakobson - é característica da mensagem em função 
poética. A ambiguidade do vê-la ou ver através, do ver por dentro ou por fora, o abrir e 
fechar para a luz, a inversão de visibilidade entre o dia e a noite, a transparência e a 
reflexão do vidro, o pessoal e o comum, o íntimo e o público, o individual e o coletivo, o 
aqui e o ali, o foco e a evasão, a convergência e a divergência, não são apenas pares de 
conceitos antitéticos. Eles compõem a complexidade da janela. A poética da janela fala 
do equilíbrio de uma rede de duplicidades, ambiguidades, simbolismos antitéticos, almas 
em conflitos, dialética dos temperamentos, tramas duais, pares em oposição. Da janela 
vê-se o mar, o vizinho, 

" • •• ••****t®,,2*I**,Ie2*Z*,***2*»**•*•' *•* • r* *"*•* *•*•*!*•*•*.*2***2*I’ * *••*•*•*•*.•. **••*••••*• • • • * *.*•**•*• • •••••••••• ••••»-

o quintal, a rua, a 
cidade, a multidão. Da 
janela não se vê coisa 
alguma, mas penetra- 
se na vertigem dos 
pensamentos.
Desvendam-se os 
espaços contíguos. 
Desperta-se para a luz 
do dia e para as luzes 
da cidade. Os edifícios 
ora são robustos, 
estanques e seguros 
(às vezes até 
herméticos, como os

4. Aliás o cinema sempre soube homenagear o encanto da janela: seus efeitos de colagem na composição de um quadro, onde 
se dá a duplicação da tela do cinema na "tela" contida na moldura da janela. A realidade é percebida sequencialmente e não 
existe mais uma posição privilegiada para'olhar as coisas. Porém, a janela projeta os quadros da realidade.

k • •

característica essencial: sua 
natureza dialógica, pois apela à 
participação do "leitor" no seu 
processo de montagem, composto 
pela atenção, pelo interesse desse 
observador e pela direção ou 
enquadramento que a janela 
propõe, num dado instante.
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shopping-centers), ora são leves e transparentes. O rendilhado de luz e sombra das 
venezianas e dos muxarabis, dos cheios e vazios - o pisca-pisca das vidas anónimas 
que habitam um edifício - são representados pelo poeta da janela, segundo um código 
universal, do desenho técnico arquitetônico, que estabelece: para as paredes, tanto em 
plantas quanto em cortes, o escuro, o cheio, o preto; para as aberturas, o claro, o 
branco, a interrupção do preto. Para esse código, a arquitetura é feita de paredes (ou 
des-feita por janelas). O poeta desenha linhas e des-desenha janelas. O poeta desenha 
o invisível, que guarda o visível, o conteúdo do seu olhar.
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O OLHAR DO ARQUITETO
3

Ao falarmos de intenções, estamos nos referindo exatamente àquele 
primeiro gesto com o qual o arquiteto manifesta a força da expressão do seu olhar. É 
uma espécie de crença - que poderíamos denominar fenomenológica, no sentido em que 
Bachelard lhe imprime ao analisar as imagens poéticas, considerando a "partida da 
imagem" numa consciência individual - que nos faz buscar a imagem do seu primeiro 
registro: estamos tomando os seus olhos, através da leitura dos seus desenhos,

O que e onde o arquiteto olha? No que consiste e quais são as intenções 
do seu olhar? Ou, dos "olhos" da sua arquitetura?

Pela janela do poeta, a casa entabula um comércio de 
imensidão com o mundo.

vastos 
conferem 

uma reflexão
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Caracterizadas as questões fundantes para o significado autónomo da 
janela, assim como o seu itinerário histórico, podemos agora compreender a terceira e 
última grande analogia que toma a janela como signo do olhar do arquiteto. Na fase 
madura do modernismo - já nos primórdios do século XX - nas obras de alguns dos mais 
brilhantes e combativos arquitetos desse século, notamos como a arquitetura tinha plena 
consciência da ação do seu olhar.

... o olho do homem que vê 
vastos horizontes é mais 
altaneiro, 
horizontes 
dignidade; é 
urbanística.

Abres os olhos? Estás 
acostumado a abrir os 
olhos? Sabes abrir os 
olhos? Abre-os a menudo, 
sempre e bem? O que é 
que miras quando vais pela 
cidade?
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Através dos olhares dos arquitetos Le Corbusier, Mies van der Rohe, 
Alvar Aalto e Erich Mendelsohn, tentaremos estabelecer as origens do moderno 
significado da janela, ou se preferirmos, um certo modo de eleger questões para a 
arquitetura contemporânea.

O desenho da janela é também o registro dessa relação com a cidade. A 
janela deseja capturar a inapreensível fugacidade da imagem, cristalizá-la nos seus 
contornos, estabelecer limites para a realidade.

O arquiteto, ao criar olhos-janelas, seleciona porções da paisagem, gera 
uma espécie de edição das imagens da cidade. A existência dessas imagens é signo da 
extensão e da projeção da sua arquitetura sobre a cidade, tomando a ação desse olhar 
um fato urbano

esboços, croquis, daquilo que resultaria futuramente, ou não, numa obra de arquitetura. 
Como diria R. Wittkower (1979), ao analisar a obra do arquiteto inglês Inigo Jones, 
"sobretudo nos desenhos podemos detectar seus pensamentos em ação", onde o plano 
da intencionalidade se apresenta com maior evidência. Neste momento o artista está em 
plena busca, e os desenhos representam muito mais um ideal do que a resolução 
técnica-construtiva. O olhar-desenho do arquiteto é uma visão que se põe à prova, que 
se explicita submetendo-se ao testemunho de todos os outros olhares externos ao seu 
pensamento, para poder finalmente realizar-se plenamente.

>

>

I 
I

Fr

A arquitetura deseja ver-conhecer a paisagem-realidade. Há uma 
reciprocidade neste olhar, já que a arquitetura acaba por fazer parte da imagem da 
cidade. Ela olha, sabendo que ela é mesmo parte dessa imagem, e por conseguinte, a 
imagem da cidade é reflexo desses inúmeros olhares. A arquitetura, narcisicamente, tem 
relacionado a sua existência à sua evidência, à sua visibilidade na carne da cidade. A 
imagem vista por ela é a imagem que as suas janelas enquadram.

Nós vamos procurar recolher aqui os olhares-desenhos onde 
comparecem as janelas. Sintomaticamente, a grande maioria.
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LE CORBUSIER

As fachadas são apenas frágeis membranas, de paredes isoladas ou de janelas. 
A fachada está livre; as janelas, sem se interromperem, podem correr de um 
lado a outro da fachada.

Não poderíamos deixar de começar por aquele que foi o 
principal criador da janela do nosso século. Charles- 
Edouard Jeanneret (1887-1965), ou simplesmente, Le 
Corbusier, pseudónimo adotado em 1920, foi o principal 
arquiteto e difusor do racionalismo na sintaxe da arquitetura 
moderna. Um racionalismo fundamentado no cartesianismo, 
como ele mesmo afirmou.

XI janela é um dos elementos essenciais da casa. O progresso traz uma 
libertação. O concreto armado revoluciona a história da Janela... A Janela é o 
"elemento mecânico-tipo" da casa; para todos os nossos alojamentos 
unifamiliares, as nossas casas, nossas casas operárias, nossos edifícios de 
aluguel...

Sua fenêtre en longueur, perpetuou no seio de todas as 
vertentes da arquitetura moderna, um raciocínio 

inquestionável, que pode ser resumido nas próprias palavras de Le Corbusier e P. 
Jeanneret (apud Benevolo, 1976, p.434):
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janela 
uma 

do

Em "Vers une Architecture", ao 
recomendar aos arquitetos para 
olhar os transatlânticos, ele dirá:

"...uma parede toda em janelas, 
uma sala em plena claridade. Que 
contraste com nossas janelas de 
casas que furam uma parede 
determinando de cada lado uma 
zona de sombra, tornando triste a 
peça e fazendo a claridade parecer 
tão dura que as cortinas são 
indispensáveis para peneirar e 
amortecer essa luz".

Uma janela alongada 
implica uma determinada 
disposição do ambiente 
interno: menos profundo, na 
medida em que a sua maior 
dimensão deve voltar-se 
para o exterior. Com isso 
otimiza-se a distribuição da 
luz, racionalmente, obtem-se 
economia de energia e, 
principalmente, de espaço, 
pois a sensação de 

amplidão, dada pela janela, substitui alguns preciosos metros quadrados. Ela é uma 
conquista técnica: a construção em concreto armado elimina o tradicional conflito entre 
construir um muro sólido e fortificado para depois abrir janelas, que não poderão ser 
muito extensas sob pena de fragilizá-lo em demasia. A janela, com a tecnologia do bloco 
de pedra, é vertical*. Com o concreto, Le Corbusier dirá que esse problema está 
superado. Aliás, "as técnicas são a base mesma do lirismo", como diz o título de uma 
das suas conferências em Buenos Aires, em 1929.

1Auguste Perret publicou no PARIS JOURNAL, 7 de dezembro de 1923, uma ácida critica à fenétre en longueur de Le 
Corbusier e Pierre Jeanneret, onde afirma que a metade dos cômodos estarão completamente às escuras. Le Corbusier reproduz 
um diálogo entre os três, ocorrido no "Palais de Bois", construído por Perret, em 1924, na sala mais clara com um dos seus lados 
compostos por uma extensão de janelas contínuas, alongadas:
L.C. - Muito bonitas suas janelas em linhal
A.P. - Hum!
L.C. - Fico feliz em vê-las e constatar sua eficácia, pois eu as admiro muito.
A.P. - Huml
L.C. - Nesses anos em que as preconizei e defendi, ativi-me em demonstrar a razão de suas causas lógicas. Elas são a 
consequência inevitável do concreto armado. Tranquilizo-me em vê-lo adotá-las.
A.P. - O sr. sabe que eu me oponho à "fenêtre en longueur"! Ela não é uma janela. (Categórico): Uma janela é um homem!
L.C. - Deixemos os chavões, deixemos as "palavras".
P.J. - O olho vê horizontalmente.
A.P. - Eu tenho horror de panoramas.
L.C. - No entanto, ela ilumina as paredes laterais e toda a sala está clara.
A.P. - Vocês podem tanto quanto eu fazer um ensaio com o traçado da luz; vocês verão que a janela "em altura" projeta a luz 
mais ao fundo.
L.C. - E os cantos sombrios à esquerda e à direita...?
A.P. - O sol gira (gesto circular).
L.C. - O sol gira e os cantos sombrios permanecem! (Le Corbusier, "Petite Contribution ...“, 1924, p.96)
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2Le Corbusier é certamente tributário do Pitagorismo na sua apologia ao traçado regulador, uma estética aplicada, de origem 
numérica, devidamente adaptada à altura do homem europeu. Prescreve um princípio - uma propriedade imutável diante da 
variedade das coisas mutáveis - de crescimento ordenado, harmónico e progressivo, com base na razão constante dada pelo 
número de ouro (a relação entre o lado do quadrado e a sua diagonal). Com bem observa Bruno Zevi, in "História da Arquitectura 
Moderna", Lisboa, Arcádia, 1970, na pág. 54: "...Esta procura de regras formais implicava no purismo um componente 
intelectual: para alcançar nas criações humanas o mesmo grau de pureza das formas naturais e geométricas, Le Corbusier 
sugeria, desde o seu primeiro livro, que se fiscalizasse a composição arquitetônica por meio das secções áureas".

Na parte dedicada aos aviões ele louvará a possibilidade de controle 
gradual de algumas janela, relembrando a sua utilidade: "as janelas servem para iluminar 
um pouco, muito, nada e para olhar para fora" (1989, p.79).

a 
de 
A 

deve

Em seus desenhos, Le 
Corbusier demonstra o 
quanto a idealização de 
um novo mundo não era 
apenas um discurso de 
ocasião. Ele parece 
pertencer a uma longa 
tradição nascida com 
Empédocles, os 
pitagóricos2, platónicos 

e neoplatónicos, que tomavam os olhos, parentes do fogo e da luz, como faróis 
emissores de raios luminosos que, deslocando-se no espaço, chocam-se com as coisas 
materiais e acabam produzindo a visão. "Os olhos viajam pelo sensível tocando as 
coisas com sua luminosidade para fazê-las visíveis ou para reconhecê-las como 
parentes suas, porque também luminosas como eles" (Chauí, 1988, p.41).

Le Corbusier 
olha iluminando a 
paisagem, olhar- 
signo da perfeita 
conjugação entre 
natureza e o 
habitat humano. 
Não são 
qualidades 
materiais que lhe 
interessam. 
Interessa-lhe 
sobretudo 
possibilidade 
contato, 
natureza 
estar ali, ao 
alcance do olho, 

limitada por um quadro resultante da fusão das várias janelas que "furavam" a parede, 
como uma evolução do jogo dos espaços contínuos, cuja concepção deriva do Cubismo. 
Um quadro horizontal como a linha do horizonte, tão pura e constante como as regras 
harmónicas de um traçado regulador. Tão dedutível quanto um "problema bem 
formulado".
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"Os barcos e os aviões, cuja forma corresponde exatamente á sua 
função, são tão belos como o Panteão. Naturalmente, o problema bem formulado é 
aquele cujos dados são corretos e cuja solução não deixa nem incógnitas nem resíduos. 
Reduzindo os dados a um fator comum, restam apenas dois: por um lado, a natureza; 
por outro, a história da civilização. Esta é a equação que deve resolver, transformando 
em uma simetria o que parece uma contradição. Posto que no domínio da razão pura 
não há contradições, não pode haver contraste entre o objeto-edifício e o objeto- 
natureza, entre a coisa e o espaço. São entes semelhantes, redutíveis uns aos outros 
por simples relações de proporção. Le Corbusier encontrará a fórmula pitagórica: o 
homem é a medida de tudo, o Modulor. O edifício não molestará a natureza aberta, 
apresentando-se como um bloco hermético; a natureza não se deterá no umbral, mas 
entrará na casa. O espaço é contínuo e a forma deve inserir-se, como espaço da 
civilização, no espaço da natureza..."(Argan, 1975, p.326).

Le Corbusier transforma a janela num ato de luz. O seu olhar é 
contemplativo (con-templum: olhar religiosamente - Bosi, 1988, p.78). Ele parece 
reverenciar um mundo que não é o mundo real, visível, que os seus sentidos lhe 
apontam: o que ele vê, imagina e representa é um outro mundo, muito semelhante ao 
que ele já pode ter nos olhos, porém disposto de uma outra maneira. É através da 
janela, mecanismo mágico, regulador da arte da temperança dos termos da equação 
formada pelo visível e o invisível, que estabelecerá o contato entre o que não se pode. 
dissociar; é através dela que o seu olhar supera a opacidade da natureza. "O mundo é 
transparente para a mente translúcida”3. A contemplação, para o platonismo, é a própria 
lembrança, visão mental, meio que nos é dado para vencer os limites do presente, finito 
e mortal. Na ascese do "Esprit Nouveau", tentativa de trunfo sobre a morte ("a

3 BOSI, op. cit., p.70
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reminiscência é o sol dos mortos"4), o olhar corbusiano universaliza-se: olhar utópico e 
iluminista, confiante na racionalidade natural da sociedade.
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4 BOSI, idem ibidem

$A representação da figura humana nos desenhos de arquitetura tem como principal função informar, analogicamente, a escala 
do(s) edifício(s). É preciso notar que a escala é de fundamental importância para a significação do espaço. Sem esta informação 
contextualizante, a representação beira a abstração: um cilindro pode ser um suntuoso edifício ou um comportado piloti. Mas na 
obra específica de Le Corbusier, a questão antropométrica é fundante: todo o sistema de objetos é produzido e pensado 
uniformemente, a partir de uma padronização de medidas do corpo humano.

Observemos os 
seus desenhos: o 
representante 
dessa sociedade, 
o homem
universal, toma-se 
um personagem 
constante nesses 
cenários, entretido 
numa 
contemplação da 
paisagem vista da 
janela5. Mesmo 

quando ausente, a disposição do mobiliário nos dá indícios desse hábito (até a poltrona 
"Chaise Longue", parece ter sido feita para esse fim: uma confortável posição, 
levemente inclinada, para oferecer à apreciação o horizonte). Em outros casos, a 
ausência propositada mais parece um convite dirigido a nós para ocuparmos aquele 
espaço.
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Na Maison de week-end à Rambouillet, a mesa já está posta.
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6Le Corbusier faz a antítese do edifício medieval: total penetrabilidade embaixo, com o nível térreo liberado pelos pilotis, e total 
permeabilidade (visibilidade) do espaço privado, nos andares superiores.
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A semelhança da 
"veduta" da 
pintura 
renascentista, nos 
seus desenhos, a 
janela comparece 
como um
horizonte, onde
normalmente está 
situado o ponto de 
fuga: a infinitude 
da imagem da 
natureza.

Le Corbusier não abre mão do enquadramento: mesmo nos terraços, 
cobertos ou não, a fenêtre en longueur, comparece enquadrando a paisagem, 
enquanto recompõe a regularidade do prisma perfeito do edifício. O exemplo mais 
célebre é o da Villa Savoye (1929) 6.

•r



ir

I

Seus desenhos são formados basicamente por traços. São ricos em detalhes. O traço é 
fino, preciso, certeiro. As hachurias, delicadas, pontiformes. O branco do papel se 
evidencia. Tudo é claro. Nada se esconde, nem se mistifica. Representações 
extremamente didáticas, geradas pela mão-olho matemática, e dirigidas ao intelecto. Le 
Corbusier, na sua atitude persuasiva, desenha um único teorema: a convicção do pleno 
domínio das regras de composição espacial. Ele nos convence: tomando de empréstimo 
a determinação dos olhos da nossa mente geométrica, e fazendo-a coincidir com o seu 
olhar. Ele faz do nosso olhar o seu. O seu (nosso) olhar não conhece segredos.
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Mies foi o arquiteto que rompe a tradição da janela enquanto "quadro". 
Ele a prolonga em todos os sentidos até o desaparecimento duma conjugação resistente 
à dissolução: a janela e a parede. A sua "moldura" é formada por dois planos paralelos - 
perpendiculares a ela: o teto e o chão. Antítese absoluta, extrema, composta por uma
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O arquiteto alemão Ludwig Mies van der Rohe (1886- 
1969) é um exemplo único, incomparável, do mais 
depurado racionalismo purista e, sobretudo, idealista da 
arquitetura moderna. Como ele próprio define, o seu 
trabalho não está no campo da arquitetura, mas no campo 
da arquitetura como linguagem, em atenção à definição 
dos significados das coisas. A arquitetura, o primeiro 
caso, é expressão da "dimensão naturalística do projeto", 
uma resposta às necessidades da sociedade, às funções 
por ela estabelecidas. Diferentemente, a sua atividade é 
uma Baukunst (literalmente, arte-construção), arte 
espiritual, um virtuoso exercício de invenção através da 

observação de sólidas leis e costumes, e ao mesmo tempo um "desafio intelectual, uma 
perigosa transgressão." Ou melhor ainda, "manifestação da pertinência do espírito e da 
liberdade de exercitar com a lei" (Dal Co, 1986, p.72).

1 Nietzsche apud Dal Co, op. cít.. p.73

2idem ibidem.

3Para Mies, a noção de ordem do seu tempo era a forma de organização industrial e social: tecnologia e os processos de 
standartização. Porém, é bom frizar que ele diferencia reprodutibilidade - expressão do naturalistic mechanism - de repetição - 
uma escolha radical, um procedimento estético, uma decisão solitária.

4 op. cit., p.74

Esta liberdade implica persistência. Mies dizia que acreditava "naquele 
pensamento vindo quando 'ele' (o pensamento) deseja, e não quando ’eu' desejo"1. Uma 
persistência, de uma tranquilidade tomista, que implica, por sua vez, uma espera 
solitária. Francesco Dal Co2 aponta a influência da obra de Jacques Maritain ("Arte e 
Escolasticismo") nas anotações e no pensamento de Mies, fundamentalmente no que 
tange à concepção de beleza, como uma expressão, na obra artística, da fusão de 
totalidade e clareza de acordo com as regras de proporção e ordem3. Mies não 

dissocia a reflexão 
estética da reflexão 
ética: relaciona o belo 
e o bom, a forma e a 
função, a abstração e a 
essencialidade 
(procura definir a forma 
arquitetônica 
moderno 
Vergeistigung: 
processo 
espiritualizaçâo 
abstração). Dal 

nota que a "suspensão", própria da espera solitária, está recorrentemente representada 
nas suas colagens. "A solidão alimenta-se de extensas pausas"4.
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^Referindo-se ao edifício "la Beurs", em Amsterdam, do arquiteto Berlage, Mies define o seu entendimento da palavra Estrutura: 
"A idéia de uma construção clara ocorreu-me ali, como uma das coisas fundamentais que devemos aceitar. Podemos falar disso 
facilmente, mas fazê-lo não é fácil. É muito difícil atrelar-se a esta construção fundamental e depois elevá-la a estrutura. Devo 
pontificar que no idioma inglês, vocês qualificam de 'estruturado' a tudo. Na Europa, não. Nós chamamos cabana a uma cabana, 
e não 'estrutura'. Por estrutura, temos uma idéia filosófica. A estrutura é o todo desde o mais alto ao mais baixo, até o último 
detalhe. Com as mesmas idéias. Isso é o que denominamos estrutura." (Citado por Peter Cárter en "Architectural Design, março 
de 1916, e recolhido por Kenneth Frampton (1983, p.163).

Nas palavras do historiador Giulio Cario Argan (1975, p.339), referindo-se 
à proposta para Hubbe House: "O espaço natural não existe, valem somente seus

única entidade formal: o plano. 
Certamente, uma herança da decisiva 
experiência neo-plástica (ele 
reconhece em Van Doesburg e em 
Mondrian, seus "irmãos espirituais"), 
donde vem a estrutura5 da sua 
linguagem: apenas dois eixos - o 
horizontal e o vertical. Podemos notá- 
la, na planta do Pavilhão Alemão para 
a Exposição de Barcelona, (1929).

Nos seus desenhos para a Hubbe House, podemos ver perfeitamente o 
plano-parede de vidro que separa o espaço interior do exterior, ou seja, o plano que 
compreende os caixilhos, indicados por uma tênue linha, cujo objetivo é exatamente não 
interromper a continuidade do plano da cobertura (no piso há troca de material). Mas não 
é neste plano que reside a janela. Ela é definida pelas linhas de borda dos planos do 

piso e da cobertura, 
os quais 
logicamente 
coincidentes. A 
janela para Mies é 
formada pelo limites 
desses dois planos e 
o espaço externo. 
Limites 
expressivamente 
reduzidos a
delgadíssimas linhas, 
linhas que definem 
um objeto no espaço 

mais 
racionalmente 
visualmente.

até 
que 

Para 
não se perder essa 

pureza da linha, dois procedimentos foram adotados: a caixilharia recuada, 
coincidindo com a borda do plano da cobertura, e o plano do piso suspenso, 
destacando-se do solo. Sua arquitetura flutua: pela necessidade de liberdade, para 
destacar-se do fluxo cotidiano do universo, como uma expressão de um significado 
profundamente elaborado pelo Homem.

ir-l»
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Aqui, Mies não deseja diluir a janela, nem trabalhar a relação entre planos 
transparentes e opacos. Há urri deslocamento do problema: da janela-parede para a

termos extremos: 
o solo e o céu, o 
uno e o infinito. 
Não há nenhum 

pois, 
pelo 

ambiente natural, 
nem pelo social, 
nem pelo
doméstico. A obra 
de arte - em seu 
racionalismo 
idealista - é um 
absoluto, não 
pode ser relativa a 
nada."

Mies tornou-se célebre por ter 
inaugurado os arranha-céus de vidro. Ele fez o 
primeiro palácio de cristal vertical. Estes edifícios 
são sempre representados por vistas externas 
(desenhos ou maquetes). Uma vista interna da janela, 
não daria conta da inversão agora ocorrida: o seu 
olhar vem de fora, ele está na cidade, onde emerge 
um edifício, cujas janelas não estão mais 
compreendidas entre os planos do piso e da 
cobertura, mas sim, fundidas numa único plano de luz 
que reveste a infinita sucessão de planos de pisos- 
coberturas: "a 'casa transparente' que chega até o 
céu, utopia expressionista, morada do homem que não 
tem nada a esconder, símbolo da consciência pura, da 
vida consagrada a um ideal" (Argan, 1975, p.481).
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Tal como é hoje conhecida, a "pele de vidro" é a expressão de um desses 
momentos de rara felicidade para a linguagem arquitetônica. Mies nos legou um senso 
de volumetria, onde, apesar das dimensões dos edifícios, o efeito de leveza, levitação e 
imaterialidade pode ser realizado graças à um raciocínio que aliou a utilização original do 
elemento janela com a magia do cristal.

B) 
B) 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B

6Uma outra analogia poderia ainda ser procedente: o edifício como uma pequena cidade, com toda a sua diversidade e 
complexidade compreendidas nas diferentes vidas dos seus usuários: diferentes papéis sociais, diferentes interesses, gerando 
uma anti-geometria, ou a geometria da surpresa, da aleatoriedade, da combinação das diferenças. É exatamente esse o tema de 
Alfred Hitchcock no filme "Janela Indiscreta" (1954). Em entrevista a Truffaut (publicada pela Brasiliense em 1986), ele comenta 
a situação vivida pelo fotógrafo acidentado e imobilizado em sua casa, que enfrenta a ociosidade exercitando seu "voyeurismo": 
"Do outro lado de pátio, vocé tem cada gênero de conduta humana, um pequeno catálogo dos comportamentos... O que se vê 
pelas paredes do pátio é uma quantidade de pequenas histórias, é o espelho de um pequeno mundo" (p. 129).

janela-pele. No arranha-céus ele enfatiza a 
participação da janela no jogo da reflexão-refração da 
luz, ora espelhando a cidade, ora aprisionando a luz 
que é a própria matéria com que trabalha. "O edifício 
é o espaço e o espaço (e portanto, a luz) o autêntico 
material de construção com que o arquiteto se 
expressa. O ideal supremo é fazer um edifício que se 
subtraia a todas as leis naturais, que não pese, que 
se levante sem tensões aparentes, que não 
obstaculize a luz e que, portanto, não projete 
sombras. Mais que uma massa que sobe até o céu, é 
uma coluna de luz que sublima no céu o espírito da 
cidade" (Argan, op. cit., p.482).

O arranha-céus, por sua vez, inaugura também, uma 
imagem inesperada e dinâmica, condizente com a 
própria imagem da metrópole: a autonomia dos seus 
múltiplos usuários, no período noturno, produz uma 

silhueta irregular e fragmentada, antitética àquele ideal de totalidade e clareza formal. 
Mas até esta aleatoriedade vai ser resgatada em duas analogias do Seagram Building 
(1958), feitas por Argan: "em seus vastíssimos pisos minuciosamente quadriculados, 
transcreve-se, com signos móveis, a vida anónima mas ordenada do interior, e suas 
janelas se abrem e se fecham, acendem-se e apagam-se como as luzinhas do quadro 
de comandos de um chefe de estação. Ou como os pequenos requadros amarelos, 
vermelhos e azuis da vazia superfície de "Broadway boogie-woogie" de Mondrian." (op. 
cit., p.483)6.
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A janela de Mies - uma referência constante para a arquitetura atual - 
ultrapassa o seu caráter paradigmático: ela é a sublimação de toda uma trajetória, pois 
ao mesmo tempo em que evidencia a origem da janela como um elemento da sintaxe 
arquitetônica (confunde-se com a porta), despe-se de todo tipo de ornamento de cunho 
simbólico ou contextualizador. Ela é uma espécie de grau-zero para a linguagem 
arquitetônica moderna.
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O olhar aaltiano está imerso no mundo e o seu exercício é uma conquista. 
Todo o espaço é conquistado pelo seu interior, onde reside o olho do arquiteto. Neste 
sentido, Aalto não projeta do exterior para o interior. Pelo contrário, o princípio está no
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as grandes ideologias são feitas de pequenos detalhes da vida que emergem do 
solo. Os nossos sentidos transmitem-nos a matéria-prima sobre a qual se 
baseia o pensamento. Por outro lado temos que verificar que somos servidos 
pelo mundo dos sentidos e não o contrário.1

1in "Cultura e Tecnologia", Suomi-Finlândia-USA, 1947, apud CATÁLOGO da exposição "Alvar Aalto/1898-1976", Museu de 
Arquitetura da Finlândia, 1983, Edição em português pela Fundação Calouste Gulbenkian.

O arquiteto finlandês Alvar Aalto (1898 -1976) talvez seja o 
grande mestre da arquitetura modema que não tenha se 
rendido aos preconceitos relativos a qualquer tipo de 
abordagem empírica. Sua obra em nenhum momento nega o 
racionalismo, mas possibilita uma heterodoxia extremamente 
criativa, fruto da convivência entre alguns postulados da 
modernidade com a infinita variedade obtida no contacto com 
a natureza, cuja forma de vida, segundo suas próprias 
palavras, "não se harmoniza com idéias excessivamente 
formalistas" (1983).

Contrariamente ao olhar corbusieriano, o olhar de Aalto parece pertencer 
a outra grande tradição do pensamento sobre o olhar-conhecer: o olhar receptivo, que 
remonta a Demócrito, Epicuro e Lucrécio. "Para Demócrito, os olhos, feitos de átomos 
d'água, são espelhos onde vêm refletir-se átomos de fogo (fonte de luz) que se 
desprendem das coisas luminosas ou iluminadas, espalhando-se pelo ar e alcançando 
os olhos, onde se espelham. Para Epicuro e Lucrécio, os olhos são jaulas que capturam 
e aprisionam os pequeninos simulacros voejantes - os eidola - enviados pelas coisas e 
delas conservando a aparência. Povoando todo o espaço imaterial, ou o vácuo, 
deslocando-se em todas as direções, pequeninas imagens entrecruzam-se, irradiam-se 
continuamente das coisas que as soltam como películas que delas mantêm a forma e a 
figura por breve tempo. Fantasmas transparentes, alcançam os olhos e são por eles 
capturados na visão" (Chauí, 1988, p.41). Nas palavras de Ruggero Pierantoni: "os 
corpos se dissolviam, muito lentamente, 
nessa espécie de solvente universal que é o 
espaço" (1984, p.17). Essa tradição
contrapõe-se àquela do olhar emissivo, ativo 
ou idealista, na medida em que ela pertence a 
uma vertente materialista ou sensualista do 
ver como receber: só é preciso que os olhos 
estejam abertos para o encontro com o 
cosmos luminoso, de onde virá o 
conhecimento. "Conhecer é estar imerso em 
um oceano de partículas cintilantes e nele 
engolfar-se sensualmente" (Bosi, 1988, p.67). 
Os sentidos, nos seus registros, são fiéis à 
realidade. A falsa interpretação é uma falha 
do juízo, um erro do espírito. Vejamos o que 
afirma Aalto:
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^em um debate, citado no livro de Leonardo Mosso, 1967, apud Catálago citado
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As pinturas e as esculturas fazem parte do meu método de trabalho. Portanto 
eu não gostaria de as ver separadas da minha arquitetura como se elas 
pudessem expressar algo acima e aquém dela... Podíamos dizer que não 
considero a pintura e a escultura como profissões diferentes. Isto é difícil de 
demonstrar concretamente: para mim esses trabalhos são ramos de mesma 
árvore, cujo tronco é a arquitetura.2
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Se atentarmos para os seus trabalhos, não 
teremos muita dificuldade para compreender 
essa equivalência, ou melhor, as diversas 
manifestações de um só olhar, de uma única 
pesquisa.

Alvar Aalto utiliza muito o carvão para desenhar, 
instrumento muito apreciado pelos artistas 
barrocos. Testa-lhe os limites expressivos, 
incorporando a gestualidade e a densidade da 
matéria presente na sua pintura. Compõe uma 
espécie de desenho-pintura cujo objetivo é 
menos retratar a paisagem do que exprimir a 
variedade e a constância do seu estofo, da sua 
carne. Paradoxo que o instiga a criar um espaço 
que não é estável. O espaço da arquitetura é o 
campo de investigação onde esta instabilidade é 
matéria-prima. O espaço da pintura, "solvente 
universal", é o campo de investigação onde a 
matéria móvel, dilui toda representação 
sistematizada, segundo pressupostos teóricos 

ou fórmulas compositivas. Matéria apresentada aos sentidos, cuja apreensão só se dará 
através dessa investigação laboriosa, manifestada pelos múltiplos meios com que 
trabalha.

interior 
.desse 
apreendido pelos 
sentidos. A 
natureza compõe 
o todo no qual o 
homem está no 
centro. Merleau- 
Ponty (1984, p.89) 
dizia que "a visão 
é tomada ou se 
faz do meio das 

coisas, de lá onde um visível se põe a ver, torna-se visível por si e pela visão de todas as 
coisas". Essa reversibilidade que enlaça o corpo e as coisas, fará com que Valéry afirme 
que o pintor "emprega seu corpo", e que Aalto não desvincule sua atividade de arquiteto 
e designer da de pintor e escultor:
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Sobre o Sanatório de Paimo, Argan (1975, p.498) escreve que Aalto 
"concebe o edifício como um diafragma exposto ao ar e à luz". A esse heliotropismo do 
edifício, incorpora-se um curioso raciocínio que conjuga a janela à superfície em que ela 
se encontra, inexoravelmente. A janela, o olhar da arquitetura, arrasta consigo todo o 
volume do edifício. Ele se move, ondula-se, constrói-se na medida da luz e da natureza. 
Esse raciocínio é tão seguro que Aalto não desenha olhares que vazam pelas janelas, 
mas implantações, massas vistas em planta, onde a janela já está presente. Os 
desenhos de observação, uma espécie de crónica do lugar serviram para sedimentar os
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A arquitetura de Alvar 
Aalto não se 
dificuldade 
enfrentamento 
problema paradoxal: 
construção de um edifício, 
abrigo das atividades 
humanas, cuja
permanência e
estabilidade são dados 
intrínsecos ao projeto, é 
relativa a esse jogo de 

infinitas possibilidades proposto para quem olha a Natureza. Mas para que a natureza 
não se transforme num mito, e nem a arquitetura numa verdade absoluta, é preciso que 
haja diálogo, onde a experiência da segunda se enriqueça com os ensinamentos da 
primeira. Neste sentido, o modelo dessa arquitetura é o relógio de sol. Ele não é menos 
racional que a máquina. Talvez o seu racionalismo, não estando tão atrelado a uma 
ordem social e a um momento histórico, seja até mais exigente e profundo.

furta á 
de 

desse 
a

"Nos primeiros edifícios modernos - 
escreve Leonardo Benevolo (1976, 
p.578) - a constância do ângulo reto 
servia sobretudo para generalizar o 
processo compositivo de instituir a 
priori relações geométricas entre 
todos os elementos, o que significava 
que todos os conflitos podiam ser 
resovidos geometricamente com o 
equilíbrio de linhas, superfícies e 
volumes. O uso do oblíquo (como no 
Sanatório de Paimo, 1929/31) 
assinalou o caminho ao processo 
inverso, o de fazer as formas mais 
individuais e precisas, permitindo a 
existência de desequilíbrios e tensão 
e equilibrar ambas as coisas 
mediante a consistência física dos 
elementos e alredores. Esta 
arquitetura perdeu em rigores 

didáticos mas ganhou em calor, riqueza e sentimento, e acabou por ampliar seu campo 
de ação porque o processo de individuação baseou-se no método generalizador já 
reconhecido e o pressupôs".
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edifício, 
prática, 
simpatia 
paisagem", 
Argan.3

Essas massas, dispersas 
na folha de papel, criam 
um movimento
serpenteador, inclinando- 
se e curvando-se em 

busca de um harmonioso diálogo com o entorno. A ondulação permite uma graduação 
mais contínua da paisagem e da luz. Ao mesmo tempo, ele recria a interioridade, que 
está na essência do seu entendimento de espaço, com a envolvência e a insinuação de 
um pátio, ou de um espaço de convergência. Aliás, o pátio, o claustro, fechado ou semi- 
fechado, são soluções recorrentes nos mais variados tipos de obras. Um outro ponto em 
comum com o espírito barroco.

3op. cit., p.503.

4Bruno Zevi, em sua "História da Arquitectura Moderna", Lisboa, Editora Arcádia, 1970, prefere caracterizar a arquitetura de 
Alvar Aalto como orgânica, para nâo Incorrer nos equívocos, de cunho figurativo, naturalistas e biológicos. "Orgânico era um 
atributo que tinha na sua base uma idéia social, nâo uma idéia figurativa; por outras palavras, referia-se a uma arquitetura que 
quer ser, antes que humanlstica, humana" - pág. 340.

aspectos
registrar os signos 
geradores da sua futura 
sintaxe, os elementos 
estruturais da paisagem 
(sejam plásticos ou 
cromáticos - e aqui está 
presente a idéia de luz) 
que indiciarão a forma do 

Numa 
de

Argan, sem afirmar se é 
consciente ou não em Aalto, 
recupera uma antiga tese 
iluminista (Hogarth), onde a 
linha curva e ondulada 
simboliza ”a linha expressiva 
da vida, de tudo o que nasce, 
cresce e invade (e não 
"constrói) o espaço. Neste 
sentido, o racionalismo de 
Aalto, que sem dúvida pode 
considerar-se naturalista, 
mais que empírico se poderia 
chamar biomórfico".4 Nisto 
não há nenhum 
espontaneísmo, mesmo 
porque, a arquitetura é signo
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"relação 
utilidade e 
com a 

como diria
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da presença do ser humano, consciente e pensante. No caso específico de Alvar Aalto, 
esse pensamento debruça-se sobre a natureza.
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^apud Pessanha, 1988, p.153.

2Peèsanha, op. cit., p.154

Mas para entendermos o significado da palavra imaginação na obra de 
Mendelsohn, é preciso recorrer ao sentido que Gaston Bachelard lhe imprime ao romper 
com a longa tradição idealista, onde, como a própria etimologia sugere, ela é entendida 
como a faculdade de formar imagens da realidade, uma passiva "reprodução de objetos, 
de fabricação ou manipulação de meras cópias ou duplos dos chamados objetos 
reais"(Pessanha, 1988, p.153).

u ll
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intenso 
o nosso

ingresso no 
personalidade

Para Bachelard a imaginação "é a faculdade de formar imagens que 
ultrapassam a realidade, que cantam a realidade. É uma faculdade sobre-humanidade".1 
Portanto, há uma notável distinção entre a primeira, a imaginação reprodutora, "que dá 
vida à causa formal", e a segunda, a imaginação criadora, "que dá vida à causa 
material". "A primeira corresponde ao império da visão - a menos sensual das sensações 
-, àquilo que ele chama de vício da ocularidade, característica da mais forte tradição 
científico-filosófica ocidental e que faz de todo conhecimento tido como legítimo, de 
algum modo, uma extensão da ótica. É o que se revela no próprio vocabulário básico da 
ciência e da filosofia: 'idéia' (forma visível), 'forma’, 'teoria', 'evidência', 'perspectiva', 
'ponto de vista', 'visão de mundo', etc. Essa imaginação, plena e rigorosamente 
desenvolvida, conduz à geometrização ao formalismo"2. A tirania do intelectualismo 
ocularista tende a se 
encantar com as formas 

e reduzir 
de 
em

O alemão Erich Mendelsohn (1887-1953) foi um desses 
arquitetos notáveis que fez da fantasia a sua porta de 

universo da arquitetura. Principal 
do movimento expressionista na 

arquitetura, foi um inovador dentro do funcionalismo 
hegemónico de sua época, ao superar as suas premissas 
no plano da técnica construtiva e das respostas às 
exigências de ordem prática da nova sociedade, para o 
plano da funcionalidade visual ou comunicativa, como 
diria Argan. "Contrapôs à idéia de arquitetura que 
interpreta uma realidade natural ou social determinada, a 
idéia da arquitetura que a modifica, isto é, que inaugura 

uma nova realidade"(1975, p.301). Fez da imaginação um método de trabalho que 
consistia em descobrir as possibilidades expressivas da arquitetura tomada como uma 
realidade pulsante, dinâmica, viva, no seio da cidade.

puras e reauzir as 
imagens de conteúdo 
material em simples 
metáforas, clamando por 
tradução. A outra 
imaginação, a criadora, é 
fruto desse 
debate entre 
corpo com o corpo do 
mundo. Ele supera a 
distância que o olhar
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A mão imagínante e criadora a libera.

03

Até que não me seja dado poder realizar minhas intenções e com isso provar 
concretamente a utilidade de meu trabalho, só me resta expressar-me em 
termos, por assim dizer, de princípios programáticos, e neste caso vejo-me 
obrigado a passar por cima das questões de tom, vibração, detalhes e valores 
específicos. Meus esboços são apenas apontamentos, contornos de visões 
súbitas, embora em sua natureza de edifícios apareçam logo como entidades. É 
de suma importância fixar estas visões e aprisioná-las no papel tal como 
aparecem porque toda nova criatura traz em si os germes de seu 
desenvolvimento potencial e torna-se um ser humano através do processo de 
evolução natural.

Os desenhos são extremamente sintéticos, estruturam-se em poucas e 
enérgicas linhas. A gestualidade e o grafismo os aproximam da pintura, a pintura de uma 
visão súbita. Não há exibicionismo gráfico nem complacência alguma pela tradição do 
"belo desenho".4 "Resume-se em si mesmo todo o ambiente e ocupa-o totalmente. A sua

Vejamos o que diz o jovem arquiteto numa carta a um amigo datada de
1917, enviada das trincheiras da frente russa (apud Benevolo, 1976, p.440):

3apud Pessanha, op. cit., p.157

4Numa conferência na Unicamp. posteriormente publicada no suplemento Folhetim de 13/11/87, da Folha de S. Paulo, o 
professor Gerard Monnier defende que, no período pré-industrial, o desenho técnico dos engenheiros atrelava a imagem do 
objeto técnico a uma representação pictórica idealizada. Pela unificação da representação, a sua unidade de objeto foi instituída e 
idealizada. Por sua representação isolada num espaço abstrato ou esquemático, o objeto é separado de tudo. O belo desenho

impõe (Merleau-Ponty: olhar é ter à distância). É uma imaginação da mão "trabalhadora 
e imperiosa" que aprende "a dinamogenia essencial do real, ao trabalhar uma matéria 
que, ao mesmo tempo, resiste e cede como uma carne amante e rebelde"3.

A sua obra não pode ser decomposta em 
elementos primários ou numa sintaxe 
elementar. Seus projetos não podem ser 
representados em secções ortogonais (cortes, 
plantas e fachadas). Sua mão-pensamento 
trabalha o volume por inteiro, a totalidade e a 
unidade do edifício. Exalta a matéria, 
"movendo-a dramaticamente para criar uma 
vibrante imagem, uma unívoca mensagem 
formal" (Zevi, 1970, p.165).

Os trabalhos de Mendelsohn 
são manifestações dessa 
imaginação material: seus 
projetos imaginários parecem 
ser esculpidos numa matéria 
bruta, que se molda de acordo 
com sua mão, o seu gesto. 
Essa matéria (o concreto 
armado) expressa uma 
profunda vontade de existência.
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encontra-se na origem da "idealização do objeto técnico", na medida em que sua imagem, unificada e separada, possui a força 
da persuasão, de tornar-se desejável, na medida em que ele demonstra-se verosímil.

^Zevi, op. cit., p.10.

física quântica. Identificava-se com Schonberg, 
celebrada em 1942:

I

Arnold Schonberg eliminou os métodos clássicos baseados na linearidade 
melódica, na simetria e no ritmo contínuo. Depois dum exame atento do 
material musical - o som e as ordens estruturais - abandona a tonalidade, a 
escala maior-menor e constrói um novo sistema através da atonalidade, isto é, 
sem clave fixa. Schonberg encarna o distanciamento mais coerente da música 
tradicional e ao mesmo tempo o retorno mais importante à realidade musical.5

corpulenta tridimensionalidade 
sai da órbita dos limites inertes 
da perspectiva tradicional, 
herdada do Renascimento" 
(Zevi, 1984, p.32). Mendelsohn 
estava sintonizado com o 
momento cultural: a psicanálise, 
a teoria da relatividade (os 
objetos não estão no espaço; 
estendem-se espacialmente, 
ensina-nos Albert Einstein) e a 

mencionando-o numa conferência

Na Torre Einstein (1919/23), as janelas foram 
como que escavadas na massa compacta do 
edifício. Elas guardam a forma desse gesto: 
foram cunhadas - estão recuadas da 
superfície assemelhando-se a um buraco, um 
momento de suspensão na melodia da Torre. 
As janelas são o contraponto na continuidade 
da massa bruta, matéria primeira de uma 
arquitetura criada a partir do seu movimento. 
O resultado desta ação é uma arquitetura que 
enlaça os seus extremos - os cheios e os 
vazios - na dinamicidade das suas formas. 
Uma música vibrante, da continuidade e da 
ruptura. Traços e manchas negras sobre o 
branco. Paredes e aberturas. Contraste 
absoluto conjugando-se na continuidade 
espaço-temporal. A temporalização do 
espaço é gerada pela massa dinâmica 
surgida a partir do amorfo, do continuum, do 
caos primordial. Uma estrutura orgânica, 
analógica, mas paradoxalmente, descontínua, 
digitalizável através de uma estrutura binária: 
o sim e o não, o branco e o preto, o 
transparente e o opaco, a luz e a escuridão, a 

janela e a parede. O digital toma-se analógico na medida em que a repetição é um 
procedimento que acaba por forçar uma percepção global, acentuada pelo extremo 
cuidado com que é realizada a concordância dos termos. Uma arquitetura feita de tempo
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e movimento; do acasalamento dos seus extremos, nos quais todos os outros elementos 
de um edifício foram reduzidos. Uma arquitetura que também não se pretende didática, 
nem tampouco, paradigmática. Ela não se entrega ao olhar intelectualista que apreende 
e deduz os seus princípios. Ela é uma dádiva ao olho sensualista que desliza e se 
encanta com a sua dança, numa sinfonia visual. Esse olho reconhece na "visão súbita", 
inesperadamente nova, a origem do momento criativo do arquiteto.6

6 A expressão dessa visão, embora muito singular é altamente comunicativa. Bachelard (1984) define tal comunicabilidade como 
a essência da imagem poética: na sua simplicidade ela prescinde de um saber a priori, é dádiva de uma consciência ingénua, é 
sempre um momento Inaugural da linguagem.

A relação entre esta arquitetura e o contexto 
em que ela se insere pode ser deduzida da seguinte 
afirmação de Bruno Zevi (1984, p.36): "os esboços de 
Mendelsohn são anti-naturalistas: não vemos neles nem uma 
árvore, nem um cenário urbano ou um céu elaborado. No 
entanto, o artista é sensível aos acontecimentos naturais, 
especialmente quando se trata de formas cambiantes. Este é 
o caso das dunas que descobriu durante uma viagem pelo 
noroeste da Prússia. O vento altera continuamente os seus 
perfis como se quisesse resgatá-las da escravidão do 
perímetro. No silêncio, domina a agitação , o grito das 
formas, a confluência do processo de 'crescimento e 
contração' que a arquitetura orgânica reivindica. Neste 
sentido o espetáculo mesmo da natureza é cativante. Contém 
em si mesmo a lei vital, a capacidade para derrotar o seu 
próprio marco estático, rasgá-lo para adquirir um novo rosto 
com matizes de claro-escuro".

A arquitetura de Mendelsohn está perfeitamente inserida na cidade, como 
a duna no deserto: não despreza o seu papel de protagonista do cenário urbano, mas 
também não o agride. Substitui "a estática representatividade dos 'monumentos', pela 
evidência do dinamismo funcional" (Argan, 1975, p.300). Para Mendelsohn, o 
funcionalismo da modernidade pode ser expressivo, comunicativo. E o artifício utilizado 
para essa singular comunicabilidade foi a extensão das janelas, contrapostas às massas, 
também extensas, das paredes. A fenêtre en longueur corbusieriana perde o seu 
estatuto de signo autónomo, de um dos cinco elementos essenciais. Ela não pode ser 
dissociada do volume total - e não mais da superfície na qual está inserida, como em 
Aalto. Não é um problema de composição no plano, que pode ser regulado por um

................................................................................................... .................. ..................- 
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UMA JANELA PARA A ARQUITETURA
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Pelas circunstâncias históricas que a levaram apoiar-se numa específica 
analogia, a montagem do significado da janela, o sentido da sua sintaxe, é a própria 
fundamentação das formas de representação da arquitetura. Há no percurso descrito no 
trabalho, um esforço para apresentá-la como uma reflexão disciplinar.

A janela é uma invenção moderna. Sua inserção na linguagem da 
arquitetura acontece com o Renascimento, que a toma como o olho da arquitetura. O 
olho-mental de inspiração clássica que constrói a perspectiva no espaço euclidiano, 
descobre na janela uma metáfora epistemológica, uma explicação de si mesmo no 
tempo-espaço contínuo, infinito e homogéneo, determinado por três coordenadas 
perpendiculares entre si. A janela contém o plano onde se representa o espaço 
mensurado, ordenado, idealizado, imaginável. A visão da janela projeta o desejo de 
ordem para a cidade, onde os objetos - e os vazios - ocupam lugares definidos.

Apesar de originária de um olhar mais idealista que sensualista, a sua 
história demonstra-nos que ela adentra o século XX, incorporando qualidades de ambas 
as visões. Palheta ideológica à base de luz, a janela é índice da visão do arquiteto, que 
no limite precisa optar entre o abrir e o fechar, construção dialética, formalizadora de 
qualquer significado de espaço arquitetônico.

A arquitetura na busca pela sistematização dos seus pressupostos, dos 
seus fundamentos epistemológicos, não os fez e nem pode fazê-los, de maneira objetiva 
e explícita. Os mais variados autores, nas mais diferentes épocas, fartaram-se em utilizar 
modelos analógicos - de natureza orgânica, matemática, musical, tecnológica, etc. - que 
cumpriram seu intuito na medida em que puderam ser abstraídos como qualidades 
estruturais e aplicados em diferentes contextos. O entendimento de um modelo 
analógico pressupõe essa "faculdade de variar imagens, combiná-las, fazer coexistir a 
parte de uma com a parte da outra e perceber, voluntariamente ou não, a ligação de 
suas estruturas. E isso toma indescritível o espírito, que é seu lugar" (Valéry, 1991). O 
fato é que a analogia sempre incrementou a argumentatividade da arquitetura. A 
analogia que envolve olho e janela transcende a determinação do significado da janela: 
ela revela à arquitetura uma cadeia de argumentação para a conquista e a imaginação 
do espaço.

Antes da abstração e da construção (do 
pensamento) observa-se; a personalidade dos sentidos, sua diferente docilidade, 
distingue e seleciona, entre as qualidades propostas em massa, aquelas que serão 
conservadas e desenvolvidas pelo indivíduo - ... acontece de interessarmo-nos e 
de darmos às coisas que estavam fechadas, irredutíveis, outros valores...

Paul Valéry
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No seu silêncio a janela se oferece como um serviço à inteligibilidade: 
ilumina, descortina, desvenda espaços. Imprime-lhes vestígios de tempo, testemunha 
cenas de uma sempre mutável realidade, aglutina e concentra signos na sua moldura, dá 
contornos ao mundo, para se afirmar como campo narrativo. Quantos acontecimentos se 
sucedem, quantos pensamentos se lançam e se projetam no espaço descoberto por

A janela é por excelência o meio de vencer a opacidade bruta da parede, 
seja criando diálogos entre espaços interior (o mundo dos significados) e exterior (o 
mundo dos sentidos), seja construindo uma clara e unívoca demonstração de intenções 
reguladoras no corpo da arquitetura. O recorte na parede, em todos os tempos, é um 
dos gestos mais expressivos no interior da linguagem da arquitetura: quando ele 
incorpora a intencionalidade de um olhar, a arquitetura descobre-se efetivamente como 
um fato urbano.
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