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APRESENTAÇÃO 

 

A Janela na Arquitectura 

 

Raquel Alexandra Inácio do Couto 

 

Este trabalho de dissertação é uma breve análise sobre o elemento janela na 

arquitectura. Pelo facto de ser um tema tão vasto e complexo, escolhi três projectos 

sobre os quais incidi o meu estudo, são eles: a Capela Notre Dame du Haupt, do 

arquitecto Le Corbusier; a Casa Malarte, de Curzio Malaparte e Adalberto Libera; e o 

Pavilhão da Alemanha do arquitecto Mies Van der Rohe. 

Para uma melhor compreensão dos casos de estudo, era fundamental entender a 

histórica e os meios para a sua evolução. Para tal faço uma introdução à história da 

janela, desde a Mesopotâmia até ao início do séc. XIX, do seu surgimento enquanto 

corte na parede para ventilar e iluminar o espaço até a sua dissolução enquanto plano 

de vidro. 

Os casos de estudo são seleccionados pela sua representatividade, procurando 

entender a janela enquanto Meio de Luz, Enquadramento e Plano de Vidro. 

Compreendo a sua forma, integração na arquitectura, e o modo como esta interage 

com o homem e o meio que o rodeia. 

 

Palavras-chave: Janela, Luz, Plano de vidro, Enquadramento, Mies Van der Rohe, Le 

Corbusier, Curzio Malaparte, Capela Notre Dame du Haupt, Casa Malaparte, Pavilhão 

da Alemanha. 



 

 



 

 

PRESENTATION  

 

The Window in the Architecture 

 

Raquel Alexandra Inácio do Couto 

 

This dissertation is a short analysis about the element window in the architecture. 

Because this topic is so vast and complex, I decided to choose tree projects on which 

my study focuses, which are: Chapel Notre Dame du Haupt, from the architect Le 

Corbusier; the House Malaparte from Curzio Malaparte and Adalberto Libera; and the 

German Pavilion from the architect Mies van der Rohe. 

For a better understanding of the studies, was crucial to understand the history and the 

means for its development. For such I make an introduction to the history of the 

window, from Mesopotamia to the beginning of the 19th Century, since its emergence 

as a cut in the wall to ventilate and illuminate the space to its dissolution as curtain 

wall. 

The studies are selected for their representativeness, trying to understand the window 

while a Means of Light, Frame and Curtain Wall. I understand the form, integration in 

the architecture, and how this interacts to the man and its environment. 

 

Keywords: Window, Light, Curtain Wall, Frame, Mies van der Rohe, Le Corbusier, 

Curzio Malaparte, Chapel Notre Dame du Haupt, House Malaparte, German Pavilion. 
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1. INTRODUÇÃO 

Considerações Iniciais 

É deveras difícil atribuir um signo linguístico, ao estudo que se pretende fazer. Nessa 

procura, o que mais se assemelha é o signo “janela”. No entanto é de referir que em 

muitos casos o estudo abordado extrapola o símbolo janela, deixando total ou 

parcialmente o seu significado. 

Pretende-se com esta dissertação, fazer uma introdução ao estudo dos diferentes 

tipos de “aberturas” nas fachadas dos edifícios. O estudo limita-se à “abertura”, 

sabendo que esta faz parte de um sistema de relações interior/exterior. Essa omissão 

é consciente, sabendo que o âmbito completo de estudo seria de complexidade acima 

do que se pretende para uma dissertação. 

Por ser um tema tão abrangente optei por escolher três casos de estudo, que me 

influenciaram de maneira significativa ao longo da minha formação, bem como por 

representarem três diferentes modos da evolução das “aberturas” nas fachadas. 

Alguns sistemas de aberturas não são “janelas”, na verdadeira acepção do termo, no 

entanto integravam-se nos meus objectivos de estudo (compreender a evolução 

dessas aberturas), aos quais chamei genericamente de “janela”. 

A escolha do tema, “A Janela na Arquitectura”, surge como uma consequência de 

inquietações apreendidas, ao longo da minha formação e vida, assim como 

consequência de um pequeno trabalho de introdução ao quinto ano, ano final do 

curso. Nele abordo questões aprendidas ao longo do curso, tirando partido de uma 

memória construída de ideias e imagens. A janela esta fortemente presente neste 

projecto, procurando de maneira integrada e qualificada, tirar partido desta enquanto 

Meio de Luz direccional (especialmente de forma zenital), e enquanto Enquadramento 

da paisagem urbana, (imagens em anexo final).  
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O Problema 

A origem etimológica da palavra janela, “em latim januella, resulta de um diminutivo de 

janua (ou ianua) que designava a porta, passagem, entrada, acesso” 1. Por outro lado, 

“jãnus (iãnus), substantivo masculino, designa passagem, arcada, pórtico ou galeria 

abobadada no fórum, onde os banqueiros e os cambistas tinham as 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”2

Através do estudo etimológico entendemos que a origem da janela está ligada a uma 

variação do elemento porta, com uma “diminuição”, ou subtracção da sua parte 

inferior, ao qual chamamos de peitoril. Essa redução, implicou a anulação da função 

de passagem, enquanto deslocamento de corpo físico, mas atribui maior significado à 

sua função de iluminar, ventilador e de elemento de relação visual com o exterior e 

vice-versa. Se até ai as portas tinham de estar fechadas, com excepção das viradas 

aos pátios, com a introdução da janela, os espaços passam a ser mais qualificados, 

pelo seu carácter de iluminação, por outro lado a sua redução dá-lhe o carácter de 

“olho”, elemento de relação visual entre o interior e o exterior. 

. Foi um dos principais deuses romanos, e dos mais antigos, 

chamado "deus dos deuses" no hino dos sálios. Jano é mencionado também como o 

guardião do universo, o que abre e o que fecha todas as coisas, o que olha para 

dentro e para fora da porta.  

De modo genérico a “Janela é: 

Uma abertura na parede de um edifício, acima do pavimento, para ventilar e iluminar, 

Um caixilho móvel, envidraçado, que serve para encerrar essa abertura, ou 

Um caixilho, coberto com vidraça móvel ou fixa, existente em automóveis, aviões, 

comboios, etc.; 

Abertura por onde se faz uma ligação, se estabelece uma comunicação”3

                                            
1 Dicionário Onomástico e Etimológico da Língua Portuguesa 

 ou que 

promove uma relação visual . 

2 Dicionário Onomástico e Etimológico da Língua Portuguesa 
3 Infopédia, Enciclopédia e Dicionários 
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O arquitecto tirou partido das funções primárias da janela, enquanto rasgo no plano, 

por onde penetra a luz, que dará qualidade ao espaço e como elemento ventilador, 

mas explora outras qualidades, tirando partido deste como elemento mediador entre 

interior e exterior, elemento plástico e elemento de memória. Ao perscrutar os atributos 

da janela, a janela torna-se muitas vezes num outro signo, com o objectivo de tornar o 

espaço mais qualificado, habitável, ou simplesmente emocionar o homem. Nesse 

sentido procuro entender a evolução desta ferramenta na arquitectura, não procurando 

a sua evolução tecnológica, mas em que medida os meios condicionaram a liberdade 

de expressão do arquitecto de recortar o plano da fachada.  

Indago sobre os meios que tornaram possível ao arq. Le Corbusier, tirar partido da 

janela enquanto “Fonte de Luz”; ao arq. Adalberto Libera e ao Curzio Malaparte, 

explorar a janela como “Enquadramento” da paisagem; e ao arq. Mies van der Rohe 

dissolver a janela num “Plano de Vidro”. Por sua vez, para essa compreensão, é 

significativo o reconhecimento das três diferentes obras em causa, dado que o 

edificado integra o recorte num processo e numa lógica construtiva. 
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2. PARTE I - A JANELA NA ARQUITECTURA 

2.1. EVOLUÇÃO DA JANELA 

Não se pretende fazer uma investigação histórica exaustiva, mas compreender de que 

modo a janela se foi desenvolvendo em relação com o espaço, e que tipo de 

compreensão teve ao longo da história e até onde chegou a uma fase de maturidade.  

Mas seria de todo, no meu ponto de vista, incompleto deixar de lado uma abordagem 

histórica. 

Procura compreender-se que necessidades, que anseios humanos originaram a janela 

e em que ponto esta encontrou a sua maturidade. Compreender como estes 

momentos se relacionam com as múltiplas interpretações possíveis da janela na 

relação com a arquitectura, o que nos permitirá compreender os casos de estudos que 

iremos apresentar no terceiro capítulo. 

2.1.1. A ORIGEM 

Os primeiros aglomerados Humanos encontravam na natureza a resposta directa às 

suas necessidades. Abrigavam-se em grutas, vestiam-se com peles e deslocavam-se 

em grupo em busca de território fértil, tanto em caça como em matérias-primas, para a 

produção de artefactos domésticos e de caça. A escassez de caça obrigou o Homem 

a domesticar e criar esses animais, desenvolvendo a agricultura e a pecuária, o que o 

tornou cada vez menos nómada. 

Essa mudança de atitude gerou a necessidade de novas ferramentas, bem como de 

novos modos de se abrigar. No entanto, não existe registo de nada idêntico a uma 

janela nas construções do neolítico. As informações remetem-nos apenas à porta 

enquanto comunicação com o exterior. As edificações conhecidas da Idade da Pedra 

tinham como funções a protecção face os inimigos e os animais, e o abrigo das 

intempéries. 

Foi com o surgimento das primeiras civilizações que nasceram as primeiras obras de 

arquitectura monumental e as primeiras janelas. Não tinham a configuração como se 

conhecem hoje, mas estavam associadas a uma necessidade de entrada de luz, por 

questões de salubridade e de defesa, apesar de ainda numa fase bastante contida.  
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2.1.1.1. MESOPOTÂMIA 

A Mesopotâmia, como era conhecida no tempo dos gregos, é reconhecida como o 

berço das civilizações, ‘a terra entre rios’; a Terra de Shinar. Actualmente a 

Mesopotâmia situa-se em parte do Irão e do Iraque, entre os rios Tigre e Eufrates. 

Nestas terras férteis localizaram-se três grandes civilizações: a Suméria (5000 – 1595 

a.C.) a Sul da Mesopotâmia; a Babilónia (1950-1200 a.C.) a Sul e Norte a Assíria 

(1813-609 a.C.). Surgem aqui as primeiras edificações organizadas, 

compartimentadas com uma ordem hierárquica: 

 

 

“Através da planta da Babilónia (Ilustração 1) podemos observar como todas as 
principais construções e templos estavam reunidos num único sector da cidade. (…) 
Aqui viviam os deuses, sacerdotes e príncipes que, como agentes de deus, 
governavam. No canto Noroeste de Ur, por exemplo Nanna, o Deus da Lua, teve 
erguido o seu recinto amuralhado [o Zigurate] cercado por um semicírculo de cinco 
templos, com largas paredes tipo fortaleza” (Nuttengens, 1997, p. 20) 

Walter Peter afirma nos seus estudos que estes templos, os Zigurates4

                                            
4 O Zigurate é uma pirâmide escalonada feita de cascalho e tijolos de lama, (Nuttengens, 1997, p. 24) 

, eram 

construídos como fortaleza, com uma única porta de entrada. Contudo, apesar da não 

existência de janelas, a construção das casas da época já evidenciava dois tipos de 

portas: as de passagem e as de comunicação com o exterior, normalmente viradas a 

Ilustração 1 - Babilónia, “plano de parte do sector norte da cidade sob o poder de Nabucodonosor II (605-
562 a.C.), mostrando a cidadela (a), o portão de Ishtar(b) e o templo de Ninmah (c”). (Nuttgens, 1997, 
p.20) 
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um pátio. As casas tinham pátios interiores ao centro, característica essencial da 

planta das habitações. Para esse espaço davam normalmente todos os 

compartimentos, garantindo assim as questões de privacidade e de salubridade 

(Ilustração 2). As janelas exteriores eram praticamente ausentes. Não havia uma 

intenção de participar na arquitectura da rua e a família voltava-se para o interior. A 

única abertura para exterior era a porta. (Kostof,1988, p.100) 

 

 

 

 

Ao observarmos a Ilustração 3, existe na lateral esquerda da torre direita uma 

pequena abertura, semelhante a uma janela, que pela sua localização e proporção nos 

leva a crer que existe apenas por uma questão de defesa, podendo ter sido essa 

necessidade que originou a sua existência. 

A janela tem assim na sua origem uma necessidade, como aconteceu com todas as 

grandes descobertas da humanidade, ou de uma evolução natural do espaço, dos 

materiais e técnicas de construção. Numa primeira fase a principal comunicação entre 

o interior e exterior era a porta, mas aos poucos as técnicas de construção foram 

permitindo criar “outras aberturas” nas paredes que foram ganhando espaço, ainda 

que timidamente. As aberturas, as entradas de luz, eram sempre muito controladas. 

Note-se o exemplo dos templos da Mesopotâmia, do Egipto ou mesmo da antiguidade 

clássica. 

Ilustração 3 - A Porta Grande de Nínive (Mossul).Império Assírio, 
Mesopotâmia, autor desconhecido. (Nuttgens, 1997, p.25) 

Ilustração 2 - Ruinas da chamada Casa de Abraão, 
em Ur, Mesopotâmia. (Giedion, 1986, p.16) 
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2.1.1.2. EGÍPCIOS 

Os estudos de Giedion5

 

 mostram-nos que o modo como os egípcios se relacionam 

com o espaço, como o desenham, denuncia o seu extremo cuidado com o controle da 

luz, geradora de espaço. Damos conta de que sentem a necessidade de um espaço 

pouco iluminado. (Giedion, 1980) 

 

Aparentemente os egípcios, enquanto civilização, são muito idênticos à Mesopotâmia. 

Ambas tiveram origem nos vales ao longo de um rio, no médio oriente e 

aproximadamente na mesma era. Mas a arquitectura era completamente distinta. 

“Enquanto a Mesopotâmia exibe o enaltecimento da defesa e agressão, o Egipto 
reflecte 3000 anos de esplendor, segurança e mistério.” (Nuttengens, 1997, P. 28). 

Esta questão reflecte-se na escassa necessidade de defesa. Inversamente, 

desenvolvem-se as questões ligadas à espiritualidade, à poética espacial, e o facto de 

os egípcios adorarem o Deus Sol justifica a sua extrema preocupação com o controle 

da luz e do seu surgimento, do seu enaltecimento. 

Como perspicazmente Giedion nos chama à atenção: 

“É a luz que produz a sensação de espaço. O espaço é aniquilado pela escuridão. A 
luz e o espaço são inseparáveis (…). Mas é possível que uma concepção espacial 
persista durante muito tempo e que indique os vínculos que relacionam largos períodos 
simultâneos, como ocorre com as civilizações egípcia e suméria. (…) Por isso a 

                                            
5 Sigfried Giedion (1888 – 1968) – Checo, historiador e crítico da arquitectura. 

Ilustração 4 - Templo Hathor, Egipto, José Lull.2009 (joselull, 2011)  
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concepção espacial de uma época pode dar uma ideia da atitude do homem para com 
o cosmos, a natureza ou a eternidade” (Giedion, 1980, p. 467). 

Os egípcios evidenciam um relacionamento muito natural com a penumbra, o que 

demonstra uma relação diferente com o espaço.  

Os pátios eram orientados para o céu “uma característica destinada a desempenhar 

um papel saliente no decorrer da arquitectura ritual egípcia.” (Gideon, 1980, p. 311) 

 

 

Existe uma edificação egípcia, o Pavilhão de Sesostris I (Ilustração 5), que nos mostra 

explicitamente janelas enquanto abertura para o exterior, fora do contexto 

habitacional6

Ilustração 6

. Esta pode indicar os egípcios como os criadores das primeiras janelas, 

enquanto enquadramento ou modo de trazer luz para o interior e como ponto da 

relação com o exterior, para além da janela zenital (  e Ilustração 7) numa 

fase embrionária. 

                                            
6 Este mantem-se de modo semelhante ao da Mesopotâmia. 

Ilustração 5 - Capela branca, pavilhão de Sesostris I, Karnak, autor 
desconhecido. (Norberg-Schulz, 2004, p.11) 
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Ilustração 6 - Iluminação da sala dos Festivais ou 

sala do trono de Merentah em Mênfis, Giedion. 

(Giedion, 1986, p.352) 

 

 
Ilustração 7 - Iluminação da sala dos Festivais ou sala do 

trono de Merentah em Mênfis, Giedion. (Giedion, 1986, p.353) 

O seu modo de tratar a estrutura interior expressa a ideia de que o homem egípcio se 

sentia sempre a caminho. O espaço converte-se num cenário de uma “eterna 

peregrinação”. “Neste sentido, as massas são mais importantes que os espaços.” O 

modo egípcio de organizar o espaço era por tanto, uma interpretação realista, mas 

muito imaginativa, em termos espaciais, dos dados existenciais básicos do homem 

egípcio. (Norberg-Schulz, 2004, p. 22) 

2.1.1.3. GREGOS 

Ao contrário da arquitectura egípcia, o espaço grego destaca-se pela sua 

“heterogeneidade”, determinado por múltiplos tipos de organização individuais que 

interagiam entre si, criando um todo. O espaço grego, como designa Norberg-Schulz7

                                            
7 Norberg-Schulz (1926 - 2000) – Norueguês, arquitecto, historiador e teorista. 

, 

era “pluralista”, sem leis homogéneas que regessem a organização do espaço, que só 

no período helenístico passou a ser orientado por uma ordem axial, sobretudo para 

fazer dos templos um organismo simétrico e independente, destacado. 
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Os gregos tomaram o aspecto “humano” como ponto de partida, que se reflectia em 

templos “musculados”, mais orgânicos, que se adaptavam, preocupando-se com o 

local e actuando plasticamente em relação aos outros edifícios e à paisagem 

circundante. (Norberg-Schulz, 2004, pp. 27-41) Prepara-se assim o caminho a um 

novo tipo de janela. Se os egípcios trabalham as questões espirituais, a luz, os gregos 

querem a integração no local e a individualidade, porque cada local é único.  

 

 

 

 
 

 

As habitações gregas, em planta, não se diferenciavam muito das egípcias, não 

apresentando inovação quanto às janelas em termos formais. As edificações eram 

normalmente construídas em pedra e/ou tijolo seco ao sol. 

Através da observação das imagens da Ilustração 9, verifica-se que os templos tinham 

normalmente uma ou duas portas e esta era a única abertura para o exterior que 

Ilustração 10 - Priene. Axonometria de uma habitação 
grega. Autor desconhecido. (Norberg-Schulz, 2004, p. 40) 

Ilustração 9 - Delfos. Santuário de Apolo. Fachada oriental 
e planta. Autor desconhecido. (Norberg-Schulz, 2004, p. 34) 

Ilustração 8 - Delfos. Santuário de Apolo. Reconstrução, autor 
desconhecido. (Norberg-Schulz, 2004, p. 34) 
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possuíam. Contudo, a habitação grega, forma uma unidade bem diferenciada ainda 

que não completamente centralizada, onde podemos encontrar os primeiros 

reconhecimentos da tridimensionalidade, da sombra e do espaço, como vemos na 

Ilustração 10. (Riegl, 1997, p. 94) 

2.1.1.4. ROMANOS 

A arquitectura romana surge de certo modo como uma continuidade dos preceitos 

gregos, seguindo o conceito de “organismo”, que deriva dos princípios de unidade e de 

“proporção humana” da arquitectura grega. 

Contudo, é na arquitectura romana onde se verifica pela primeira vez a presença da 

expressão de uma linguagem construtiva em termos espaciais, mais coerente e 

regulamentada. Nem o arquitecto egípcio nem o grego se serviu de tal maneira da sua 

força interior para se expressar. Como refere Sergio Bettini8

“Desde então, a autenticidade artística de um edifício não pode ser decidida por um 
critério de valorização volumétrica, plástica ou decorativa, mas sim pela força, a 
coerência com que se expressam os espaços.” (Patetta, 1997, pp. 117-118) 

, 

Por exemplo, as Domus9, o tipo de casa familiar de uma só planta, contrastava 

nitidamente com a casa grega. Mais organizada, disposta em torno de um espaço 

central - o atrium10

                                            
8 Sergio Bettini (1905 – 1986) foi um historiador de arte italiano. 

, semelhante ao pátio grego - e com uma composição altamente 

regulamentada que torna os traçados romanos completamente distintos dos gregos 

helénicos, mesmo dos mais formalistas. 

9 Domus deriva do latim (dominus) e era uma residência urbana das famílias abastadas 
10 Atrium deriva do latim (atrium) e era o pátio da domus 
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Para além disso, os romanos desenvolveram materiais e técnicas de construção a um 

ponto que revolucionaram verdadeiramente a arquitectura. O cimento, uma das 

invenções desta civilização, constituía uma alternativa à pedra e ao tijolo e a sua 

densidade possibilitava a manipulação da sua forma, o que tornou viável a construção 

de cúpulas e arcos pela primeira vez na arquitectura. Por outro lado, são eles que 

introduzem o uso do vidro nas janelas, até aqui protegidas apenas por portadas de 

madeira interiores. O vidro desenvolvido pelos romanos não era tão apurado 

tecnicamente como o de hoje. Era mais baço e grosso, mas alterou o uso da janela, 

agora mais presente mesmo nos países ou épocas mais frias. Spiro Kostof11

“Nas janelas pequenas e altas (…), encaixavam-se às vezes umas folhas de vidro de 
um cristal muito grosso ou um material conhecido como ‘lapis specularis’, mas 
geralmente permaneciam fechadas umas portadas de madeira que protegiam do sol ou 
do ar frio, assim como da comunicação directa para as movimentadas ruas.” (Kostof, 
1988a, p. 345) 

 dá-nos 

uma descrição mais precisa das janelas presentes nas cidades romanas: 

                                            
11 Spiro Kostof (1936 – 1991) – Turco, historiador e professor de arquitectura. 

Ilustração 11 - Domus. Planta da Casa do Cortejo de Venus, em 
Volubilis. (Contamine, 1991, p.361) 
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Tais avanços vieram alterar o modo de construir e transformaram a dinâmica da 

cidade, através da construção em altura, e consequentemente a relação entre 

Homem, janela e espaço urbano. 

O aumento populacional da Era Augusta potenciou a construção das insulae (Crema in 

Patetta, 1997, p. 122), casas de vários pisos de estrutura frágil, com divisões de 

dimensões reduzidas que albergavam as famílias mais pobres nos pisos superiores e 

com lojas e serviços no piso térreo, como o exemplo da Ilustração 12. 

Os arruamentos eram estreitos, o que promovia a construção de janelas estreitas na 

tentativa de preservar a privacidade, e as janelas dos pisos térreos eram mais altas 

por uma questão de segurança. É de se supor que a janela, quando havia, situava-se 

somente na face de contacto com a rua – o espaço de domínio público – com 

venezianas frequentemente articuladas ou com elementos vazados de pedra ou 

terracota. A sua principal função era a salubridade, renovação de ar e iluminação. 

O arco - que possibilitou a construção em altura dando um novo rosto às fachadas 

organizadas com janelas - foi a grande marca romana, posteriormente explorado 

durante o período do Gótico. 

A característica que dominava o espaço era o arco. Isso reflecte-se na ponte, nos 

aquedutos, nos edifícios de vários pisos, nos grandes vãos. Uma solução eficaz que 

se tornou regra. Inclusive a cúpula é o resultado de um conjunto de arcos girados a 

360º num plano. 

Ilustração 12 - Edifício habitacional romano em Ostia, reconstrução. Autor desconhecido. ( Norberg-Schulz, 2004, 
p. 49) 
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Assim o arco, presente na abóbada, veio proporcionar uma janela zenital, o 

“Compluvium”12

 

, como nunca antes se tinha visto: a do Panteão de Roma. 

 

Erguido pelo imperador Adriano (118-128 d.C.) o templo foi dirigido “a todos os 

deuses” o que lhe confere um carácter cósmico. É composto por uma vasta rotunda 

com cúpula e um extenso pórtico com colunas, que se assemelha a um templo 

romano comum. O efeito geral do exterior não difere de outros templos romanos: “o 

panteão constituía o elemento dominante de um espaço exterior activo.” (Norberg-

Schulz, 2004, p. 53) Mas o seu interior é o que marca a diferença.  

O espaço é simbolicamente estruturado na vertical, espelhando a dimensão sagrada 

que carrega e é representativo da compreensão existencial romana. O espaço inferior 

preenchido por nichos, estátuas e colunas, representa a zona de acção do Homem, o 

mundo à sua proporção. Já a cúpula, alusiva à abóbada celeste, constituída por uma 

simetria unitária e por um ritmo marcado, é coroada por um “olho” abertura que, 

através da luz que penetra o espaço, direcciona o olhar do Homem para cima. A 

abertura precisa e os múltiplos relevos da abóbada geram um jogo de luz e sombra. A 

harmonia criada só é possível pela ausência de outras aberturas na parede. O olho da 

cúpula é o elemento unificador e emocional, para onde todo o espaço culmina. 

                                            
12 Compluvium deriva do latim e era a abertura central no tecto do átrio que permitia a passagem de ar e 
luz. 

Ilustração 13 - Interior do Panteão de Roma de Giovanni Battista Piranesi. Autor 
desconhecido. (Norberg-Schulz, 2004, p. 45) 
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2.1.1.5. ROMÂNICO 

Em toda a europa vive-se uma época de distúrbios e de divisões politicas, no entanto 

ao nível cultural existe uma certa unanimidade, reflexo da situação que se vivia. Essa 

situação reflecte-se na forma e características da arquitectura românica. Os edifícios 

eram maciços, fechados sobre si mesmos, com poucas aberturas e com uma certa 

direcção vertical, usadas muitas vezes como ponto de refúgio. Assim as igrejas eram 

ao mesmo tempo fortalezas e portas do céu como nas palavras de Norberg-Schultz. O 

que acaba por espelhar uma grande semelhança entre a arquitectura de defesa, os 

castelos e o lugar de culto religioso, tornando a arquitectura de defesa o tema mote 

para a construção em geral.  

“Asi, pues, por primeira vez em la historia de la arquitectura, la torre, se convierte en un 
elemento formal de primeira importância” Norberg-Schultz, 2004, p.77. 
 

 

 

 

 

 
 

A janela do Romântico reflecte isso mesmo. Apesar de apontar já alguma 

verticalidade, ela é de dimensão reduzida, apenas o necessário para iluminação e 

ventilação do espaço. Enquadrada num solido muro, estreita e vertical, para que a sua 

transposição física fosse dificultada, controlada ou impossível, colocada acima do nível 

térreo por uma questão de defesa. 

A construção era essencialmente em pedra. Queria-se um lugar protegido, em que a 

arquitectura transmitia a ideia de massa e de solidez. Pretendia-se oferecer um lugar 

Ilustração 15 - Igreja paroquial, corpo ocidental, Maursmünster. 
Autor desconhecido. (Norberg-Schulz, 2004, p. 82) 

Ilustração 14 - Interior da igreja de Santa Maria em 
Cosmedin em Roma. Autor desconhecido. (Norberg-
Schulz, 2004, p. 82) 
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seguro na terra preparando as mentes para a visão celestial das catedrais góticas. 

Wylie Sypher13

“...a arquitectura românica pode resumir-se a uma geometria com o recurso ao uso do 
plano e do cubo”. (...) “Ali onde o espaço românico é determinado e impenetrável, o 
espaço interior do primeiro gótico é “indeterminado e penetrável” (Patetta, 1997, p.159) 

 fala-nos sucintamente sobre a arquitectura românica: 

2.1.2. UMA NOVA LUZ SOB A JANELA 

A arquitectura Gótica é, como diz Norbeg-Schulz, transparente, integra-se no ambiente 

que a rodeia: “O edifício converte-se num ‘esqueleto diáfano’, cuja massa está 

idealmente reduzida a uma rede de linhas abstractas.” (Norbeg-Schulz, 2004, p. 94) 

Por outro lado, é consequência da situação política, religiosa e social, do 

desenvolvimento económico da segunda metade do século XII, da muita mão-de-obra 

qualificada e da evolução das técnicas e materiais de construção. Bindig diz que as 

novas catedrais, (ícones da arquitectura Gótica), resultam da “harmonia magistral 

entre construção, ilusão, racionalidade e pensamento teológico” (Toman, 1998, p. 14). 

Tanto a política como a actividade de construção eram regidas pelos interesses 

comuns do rei, do bispo e da burguesia e eram eles que determinavam a arquitectura 

desta época. É de notar também o conhecimento dos arquitectos e da engenharia da 

época, das potencialidades do arco, dos materiais e técnicas de construção 

desenvolvidos pelos romanos. Tudo se preparava para, coincidentemente, se 

conseguir responder às necessidades e exigências, e fazer o que não se tinha 

conseguido na arquitectura, aliando todas as artes à técnica, tornando o gótico e as 

suas catedrais numa obra de arte completa, sendo ela uma só em favor do aumento 

da fé do cristão, independentemente do seu grau de alfabetismo.  

Os historiadores falam dos desejos do abade Suger14 e de S. Bernardo15

                                            
13 Wylie Sypher (1905 - 1987) – Norte-americano, professor escritor e crítico da história da arte. 

 para a 

reconstrução da abadia de St. Denis em 1140, e atribuem-lhes o grande impulso para 

a inovação espacial gótica. O abade Suger queria um espaço com “lux continua” e “lux 

mirabilis”. Sabe-se também que este tinha uma especial admiração por pintura sacra, 

ouro, esmalte, pedras preciosas, vitrais e tudo o que fosse “radiosamente belo”, 

14 Abade Suger (1081-1151) – Foi abade de Saint-Denis, conselheiro de Luís VI e de Luís VII e Regente 
durante a Segunda Cruzada. Foi chamado, segundo Panofsky, de "o pai da monarquia francesa”. 
15São Bernardo de Claraval (1090-1152) – Nascido em Fontaine-lès-Dijon (França), foi monge, 
propagador da Ordem de Cister e defensor da igreja católica romana. 
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apesar de São Bernardo achar que tais elementos seriam causadores de distracção 

dos pensamentos dos monges e dos fiéis. (Toman,1998) 

Nasce assim uma nova arquitectura, sob um novo conceito de luz. A luz sempre foi um 

símbolo fundamental no espaço do cristianismo, desde a arquitectura paleocristã, no 

entanto foi o Gótico que atribuiu novo significado à luz no espaço, em especial o 

religioso, conseguindo expandir a sua ideologia.  

 

 

  

 

 

Ilustração 18 - Interior da Abadia de St Denis, Autor 
desconhecido. (Toman, 1998, p. 81) 

Ilustração 17 - Interior da Abadia de St. Denis. 
Autor desconhecido. (Toman, 1998, p. 81) 

Ilustração 16 - Filho pródigo-História Bíblica. 
Vitral do Deambulatório da Catedral de 
Bouges, autor desconhecido. (Toman, 1998, 
p. 81) 
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O “mestre construtor” com as técnicas e evoluções da época procura responder assim 

às exigências. O muro espesso das paredes, torna-se mais fino e transparente, de 

pedra e vidro, e a igreja mais ampla. 

Esta exigência requeria abobadas mais altas e graças à introdução da nervura 

diagonal portante e do arco em ogiva, e do recurso a contrafortes pelo exterior, torna-

se possível fazer os muros menos espessos.  

 

 

Nota-se uma evolução da técnica, resultado das necessidades exigidas. O arco 

redondo, segundo Rolf Toman16

 Toda a sensação de massa desaparece, Norberg-Schulz refere-se ao deambulatório:  

, evolui para o arco quebrado; o muro maciço para o 

sistema de botaréus; os muros grossos, com pequenas janelas, para paredes 

diáfanas; a articulação de parede escalonada com nichos para grades de rendilhado; e 

acima de tudo de uma adição de vários espaços para uma uniformização espacial. 

(Toman, 1998) 

“O duplo deambulatório, extraordinariamente transparente, espelha um ambiente 
luminoso em volta do esqueleto da abadia. As grandes janelas com vitrais historiados 
produzem uma irreal luz celestial.” (Norberg-Schulz, 2004, p. 100) 

                                            
16 Rolf Toman – Editor e historiador, especializado em arquitectura, pintura e escultura. O seu último 
trabalho foi “ars sacra”. 

Ilustração 19 - Catedral de Chartres, corte transversal, 
autor desconhecido. (Norberg-Schulz, 2004, p. 99) 
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Nasce uma “nova relação com a luz”. O edifício concretiza uma imagem celestial 

através de uma estrutura aberta e ao mesmo tempo a sua transparência oferece uma 

nova interpretação do simbolismo cristão da luz. Os vitrais das catedrais 

transformavam a luz natural num instrumento misterioso que parecia demonstrar a 

presença imediata de Deus. 

Torna-se possível abrir grandes vãos nas fachadas porque se torna viável reduzir a 

estrutura do espesso muro. 

As aberturas tornam-se amplas e detalhadamente rendilhadas, ora com pedra e vidro, 

ora chumbo e vitral, cumprindo o desejo de oferecer ao espaço uma luz miraculosa e 

contínua, uma ambiência única. No entanto, o Gótico não é uma expressão livre 

arbitrária. Toda ela está carregada de lógica e funcionalidade, inclusive o rendilhado 

que como diz Panofsky17

                                            
17Erwin Panofsky (1892 – 1968) – Alemão, crítico e historiador da arte. 

 (1991, p. 40) “mesmo o rendilhado possui certo valor prático, 

já que facilita a colocação dos vitrais, ao mesmo tempo que protege o vidro.” Ainda 

que originalmente tenha sido criado apenas para coroamento dos grandes vitrais. O 

rendilhado das aberturas nas paredes, torna-se assim numa característica do Gótico e 

reproduzido e explorado ao máximo em toda a sua época. 

Ilustração 21 - Interior da Catedral de Notre Dame em Paris. Autor desconhecido 
(dicasparisalacarte, 2010) http://dicasparisalacarte.com 

Ilustração 20 - Interior da Catedral de Saint-
Étienne de Saint-Madeleine, autor 
desconhecido. (Toman, 1998, p. 70) 



A Janela na Arquitectura 

Raquel Alexandra Inácio do Couto   41 

 

 

 

   

Na base deste rendilhado existem regras que se repetem. São elas: o lóbulo, (em três, 

em quatro, em cinco ou em seis), e a bexiga de peixe (estes são mais explorados no 

gótico tardio), e todas elas têm um coroamento que se apoia em mainéis. 

Apesar da rosácea surgir no românico é nesta época que atinge o seu auge, que se 

desenvolve, tornando-se característica de todo o gótico, com grande rendilhado e na 

sua maioria com vitrais policromados. Esta era colocada sobre o portal da fachada 

principal e, ou no transepto. 

Ao abrir o espaço central e trazer a luz celestial para o seu interior o arquitecto 

conseguiu transformar uma lógica diferenciada onde cada parte expressa a sua função 

na totalidade (Norberg-Schulz, 2004). Conseguindo transmitir assim a uma 

comunidade inteira uma “ordem simbólica que resulta da intersecção de luz e matéria”, 

expressando a verdade divina (Norberg-Shulz, 2004, p.112). Por meio da arte e da 

iluminação que lhe dava o carácter divino, os teólogos alcançavam as mentes mais 

simples ou as mais analfabetas, contando a história do cristianismo (delas se destaca 

a escultura e os vitrais).  

Ilustração 23 - Rosácea da Catedral de Strasburgo, autor desconhecido. 
(Romanelli, 1979, p. 26) 

Ilustração 22 - Desenho de um vão gótico, do tratado de 
V. le Duc (Romanelli, 1979, p. 24) 
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As aberturas deixam de ter apenas a finalidade de iluminar e ventilar o interior, para 

passarem a ser elas também, o elemento protagonista na arquitectura.  

Em Portugal ela é usada como elemento de comunicação. A “Janela da Casa do 

Capítulo” no Convento de Cristo em Tomar, do início do século XVI, manuelina, 

assume toda ela um protagonismo especial no plano parede pela sua ostentada 

decoração em torno da perfuração janela. Diogo de Arruda18 ou João de Castilho19

 

, 

não se sabe ao certo o seu autor, tira o máximo partido da moldura-janela, que até 

então era desprezada.  

 

Através desta, ele relembra-nos a importância dos descobrimentos para a proliferação 

do cristianismo. Elementos profanos com toda a fantasia e força criativa do período 

Manuelino, (com algas, corais, etc.), coroado pelo brasão português e pela cruz da 

Ordem de Cristo que lembra os combates em nome de Cristo. No contexto “janela”, 

estes símbolos assumem destaque de primeiro plano, que também reflecte de certo 

modo uma época de mudança artística e ideológica em Portugal. 

                                            
18Diogo de Arruda (14??-1531) – um dos principais nomes da arquitectura portuguesa do período 
manuelino. 
19João de Castilho (1470-1553) – Nascido em Santander, foi um grande arquitecto peninsular do 
Renascimento. Dirigiu e acompanhou grandes trabalhos em Portugal a pedido da Coroa Portuguesa.  

Ilustração 24 - Janela da Casa do Capítulo, 
Convento de Tomar, autor desconhecido. (Toman, 
1998, p. 299) 
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O Gótico surge assim como corrente ou época, que marca a história da 

desmaterialização do muro, explorando-o enquanto meio iluminador do espaço, 

tirando partido da sua plasticidade, explorando para isso ao máximo as técnicas ao 

seu dispor.  

Se o Gótico suprime os limites, perfura os planos e abre os volumes, nas palavras de 

Wylie Sypher “deixa ao arquitecto e ao pintor do renascimento a obrigação de 

reintegrar este espaço desproporcionado, restabelecendo o muro e construindo uma 

nova perspectiva desde um ponto de vista fixo”. (Patetta, 1997, p. 159) 

Se o Gótico tornou a luz, a transparência do muro, protagonistas na arquitectura, o 

Clássico dá a essas aberturas proporções mais humanas, introduz-lhes as ordens 

clássica, usa-as como elementos de jogo nas fachadas pela sua geometria e efeito de 

luz/sombra no interior e na exterior. A pintura introduz o elemento janela como 

moldura/perspectiva na pintura, elemento de foco, introduzindo a questão filosófica de 

moldura quadro ela mesma (Ilustração 25). Vejamos um exemplo de uma janela 

clássica do Palazzo Pandolfini em Firenze, projectada por Rafael20

Ilustração 26

, onde é 

apresentado um pequeno inventário dos elementos básicos da nomenclatura clássica 

( ). 

 

 

 

 

 
 

                                            
20 Rafael Sanzio ou Raffaello Sanzio (1483-1520) - Italiano, mestre da pintura e arquitectura durante o 
Renascimento. 

Ilustração 26 - Janela do Palazzo 
Pandolfini em Firenze, Rafael. 
(Sommerson, 1994, p.60) 

Ilustração 25 - Diptico de Nieuwenhove, 
1487. Pintura a óleo sobre madeira de 
Hans Memling. (Toman, 1998, p. 417) 
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A janela é emoldurada por uma edícula que expressa o princípio geral do edifício 

pensada para respeitar um jogo de luzes e de sombras, minuciosamente desenhadas, 

no seu contexto edificado. Assim esta torna-se num elemento caracterizador da 

linguagem arquitectónica clássica. Torna-se ela mesma alvo e foco, assumindo-se 

como signo na arquitectura. 

No entanto as primeiras janelas do Renascimento italiano, apesar de respeitarem as 

regras clássicas, conjugavam ainda aspectos particulares da Idade Média, mais 

especificamente da arquitectura gótica, nomeadamente os vãos bipartidos. 

 
 

A edícula que emoldura a janela clássica renascentista emancipa-se e começa a 

tomar desenhos mais diversificados. Observe-se a Ilustração 26, da janela clássica 

renascentista e comparemo-la com a Ilustração 28, uma janela maneirista. A 

composição da janela no maneirismo será mais explorada, assumindo novas jogos 

com as formas e ordens clássicas, extrapoladas pelo barroco. Observemos a janela 

nicho de Miguel Ângelo21 Ilustração 

28

 para a Cappella Medici em Firenze do séc. XVI (

). 

                                            
21 Miguel Ângelo (1475-1564) – Italiano, pintor, escultor, poeta e arquitecto, um dos mais reconhecidos 
artistas da história da arte do ocidente. 

Ilustração 27 - Palazzo Strozzi, Firenze, 1538, Furnari. (Furnari, 1995, p.125) 
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Observemos a Ilustração 29 do Palácio Carignano, construído entre 1679-85, em 

Torino, da época barroca. Temos janelas quadradas interrompendo a curvatura do 

frontão, sobrepondo-se às janelas inscritas nos arcos.  

A referência ao nicho da Cappela Medici é inevitável, só que aqui há uma radical 

inovação: a janela já parece ter uma identidade própria, ela comanda a composição da 

fachada. A janela do Palácio 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 isso ela não hesita em assumir 

diferentes formas e tamanhos no corpo de uma arquitectura intocável, 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, 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" 

(Wölfflin, 1984, p.69). 

No entanto, a janela, tomada como uma abertura nessa vibrante parede, apontava 

caminho para novos modos de uso da janela na arquitectura enquanto elemento 

plástico e mediador de espaços na arquitectura, resultado da evolução da técnica e 

materiais oferecidos pela revolução industrial. 

  

Ilustração 29 - Palazzo Carignano em Torino, autor desconhecido. 
(Facolta di Architettura Universita degli Studi “Mediterranea” di reggio 
Calabria, 2011, Calabria)  

Ilustração 28 - Nicho da Cappella Medici em 
Firenze, 1489-1538, Miguel Ângelo. 
(Sommerson, 1994, p.61) 
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2.1.3. NOVAS TÉCNICAS - NOVAS POSSIBILIDADES 

Em meados do século XVIII dá-se a revolução industrial, que coincide com o 

neoclassicismo, fruto da ascensão da burguesia. À revolução industrial justapõe-se 

uma revolução social, cultural e científica. Nas palavras de Norberg-Schulz, a nova 

época na arquitectura, caracterizava-se por: 

“una perdida de identidad de los viejos asentaminetos integrados; la aparición de gran 
número de nuevos temas edílicos y el uso arbitrário de novas formas arquitectónicas 
derivadas de los estilos del passado [os Neos-] ” (Norberg-Schulz, 2004, p.170) 

O Homem procurava novos significados, o pensamento humano baseava-se agora em 

princípios racionalistas e iluministas. Vive-se numa época de revolução. A maneira do 

homem de pensar e de viver em sociedade muda. No entanto, interessa-nos saber de 

que modo a revolução industrial influenciou as aberturas nas fachadas.  

O indivíduo troca o campo pela cidade ou grandes centros fabris. Nasce uma nova 

sociedade. 

A Igreja e o palácio perdem o seu destaque na sociedade como expoentes da 

arquitectura, de certo modo como reflexo do pensamento racionalista e por outros 

pelas novas necessidades, passando o seu protagonismo a edifícios como: o museu, 

o teatro, o monumento, a habitação, o palácio de exposições, o edifício de escritórios 

ou até a fábrica. Fruto de uma nova maneira de viver, com novas necessidades, 

baseada num novo pensamento. 

Com o crescimento rápido da população nos aglomerados urbanos veio a necessidade 

de mais edifícios de serviços públicos bem como de habitação. O que por sua vez 

impulsionou o desenvolvimento de novas técnicas construtivas. Isto obriga a um 

grande racionalismo no modo e no uso de materiais tradicionais (como a pedra, o 

ladrilho ou a madeira) bem como ao aperfeiçoamento destes e da introdução do ferro 

e da chapa de vidro por processos industriais com estudos e aperfeiçoamentos 

contínuos, permitindo a sua rápida distribuição, tornando-os também mais baratos e 

acessíveis. 

Só o progresso técnico desenvolvido com a revolução industrial permitiu a aplicação 

do ferro e do vidro na construção, introduzindo novos conceitos a técnica construtiva. 

(Benevolo, 2002, p.31). 
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O ferro e o vidro abrem novas possibilidades para a transparência na arquitectura. 

Prepara-se o caminho para uma liberdade total no uso e plasticidade dessa 

transparência. Criando assim novos conceitos e maneiras de relacionamento da janela 

com a arquitectura, como meio que a envolve e o que a habita. 

São oferecidos os meios materiais para que o espírito iluminista construísse o território 

autónomo da janela. 

Estavam presentes todas as condições para um processo de experimentalismo formal 

na arquitectura, ancorado na possibilidade de redimensionamento dos vãos e das 

aberturas. 

Por muito tempo, as inovações tecnológicas na arquitectura eram sinónimo de 

conquista de maiores vãos que, por sua vez, também representavam um valor 

estético, fundamentado na ideia 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 janela. 

O Crystal Palace, Londres, 1850/1851, de Joseph Paxton 22

 

é o maior exemplo dessas 

experiências inovadoras resultado da evolução dos materiais e da técnica. 

 

                                            
22 Joseph Paxton (1803 – 1865) – Inglês, jardineiro, arquitecto e membro do parlamento. O “Palácio de 
Cristal”, foi o projecto que o tornou mundialmente conhecido enquanto arquitecto. 

Ilustração 30 - Palácio de Cristal em Londres, 1851. (Benevolo, 2002, p.130) 
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De certo modo assistimos a uma nova interpretação do conceito barroco de espaço 

aberto. Mas ao mesmo tempo à exaltação da capacidade e inteligência humana, em 

forma arquitectónica, ao tornar possível abrir tamanhos vãos numa aparente parede 

frágil de vidro, em contraposição à forte estrutura de ferro engenhosamente ligada a 

fim de exibir uma exposição que enalteceria o poder científico e económico do homem 

do séc. XIX, fruto de uma nova sociedade capitalista. Estes tipos de construções 

tiveram tal impacto que se tornaram exemplo a seguir um pouco por toda a Europa. 

A aplicação do ferro e do vidro na construção de grandes edifícios difunde-se por toda 

a Europa, e o seu uso estende-se até ao edifício de habitação e de escritórios. 

Observe-se a Ilustração 31 do edifício urbano “Leiter Building”, do engenheiro William 

Jenney23

 

, construído em Chicago no ano de 1879. Esse foi um dos primeiros edifícios 

urbanos em que se utiliza uma estrutura de esqueleto em ferro fundido, de forma 

cúbica, em que o vidro se começa a tornar fachada, rompendo com o conceito de 

edifício urbano. 

 

O arranha-céu norte-americano torna-se num novo elemento da paisagem urbana, 

funcionando como ponto de referência na cidade. Por outro lado reflectia, ou queria 

que se espelhasse, o poder económico dos empresários da época, que ambicionavam 

edifícios cada vez mais altos. 

                                            
23 William Jenney (1832-1907) – Norte-americano, arquitecto e engenheiro, conhecido por ter construído o 
primeiro arranha-céus. 

Ilustração 31 - Leiter Building, de William Jenney, 
1879. (Romanelli, 1979, p.86) 
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Jenney que trabalhara com Louis Sullivan24

Louis Sullivan, sensibilizado e consciente com os novos problemas e necessidades 

urbanas, na qualidade de arquitecto, responde de maneira criativa e inovadora às 

novas exigências.  

, prepara o caminho ao introduzir o ferro e 

o aço no edifício urbano bem como ao alterar a forma edílica deste edifício. 

“A forma segue a função”. Para Sullivan o edifício deveria de ser um “organismo” em 

que a forma reflecte o seu uso, como modo de resposta às suas necessidades. 

 

 

 

  
 

O edificio Carson Pirie Scott Store de escritórios de 1904, reflecte os seus ideais e 

introduz uma nova questão, ao reflectir no exterior o uso interior, integrando as suas 

funcionalidade no contexto urbano. 

A fachada espelha as suas funções. No primeiro piso as “janelas” são planos limpos 

de vidro (mas não têm caixilho que permita a sua abertura), por ser piso de lojas e 

funcionarem como elemento de exposição, admitindo aqui uma nova função, a “janela” 

funciona como mostruário do interior, meio a partir do qual se vê para dentro. Repare-

se que por esta função o edifício assume-se mais horizontal que vertical, que por sua 

vez acompanha o movimento longitudinal das ruas, atribuindo dinamismo ao edifício 

no meio urbano fazendo a forma e a função expressar-se de modo inteligente. As 

                                            
24 Louis Sullivan (1856-1924) – Norte-americano, arquitecto, também conhecido pelos seus princípios 
defendidos em que “Forma segue a função”. Influencia grandemente arquitectos pelos seus princípios e 
projectos. É também associado às origens do movimento moderno. 

Ilustração 33 - Pormenor das janelas do edificio Carson Pirie Scott 
Store,autor desconhecido. (Romanelli, 1979, p. 199) 

Ilustração 32 - Carson Pirie Scott Store, de Louis 
Sullivan, 1899-1904, autor desconhecido. 
(Romanelli, 1979, p. 199) 
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janelas dos pisos de escritórios superiores aportam caixilhos mais recortados, pela 

necessidade destas de abrir, pelas exigências de ventilação e porque a sua utilização 

não exige planos limpos. No entanto é interessante a hierarquia das janelas da 

fachada e o espelho da função do uso no seu interior assumindo um papel de diálogo 

claro no contexto urbano. 

Por outro lado a arquitectura fabril assume um novo protagonismo e a fábrica de 

turbinas AEG em Berlim de 1909, do arquitecto Peter Behrens25

 

, assume-se como 

facto novo, enquanto obra de arte arquitectónica. Queria-se um projecto que 

representasse a imagem de uma empresa de avanço tecnológico e de poder 

económico, uma empresa que se preocupava com a sua imagem. O ferro, o vidro, os 

avanços tecnológicos e o pensamento artístico são colocados à prova. O arquitecto 

oferece-nos um “templo fabril”. A forma, a sua “fachada triunfal” com o plano de 

grande escala da “janela” de vidro, bem como as “janelas” laterais de iluminação da 

zona de trabalho da fábrica, apresentam-nos grandes planos de “janela” de vidro 

suportados por “finos caixilhos“ de ferro, colocando a prova a ciência e a técnica. A 

ideia de muro é totalmente desmaterializada, e a noção de janela alarga-se à 

totalidade do plano da fachada, assumindo o início da sua dissolução enquanto recorte 

na parede. 

 

É exibida elegância, avanço tecnológico e poder económico, mas acima de tudo um 

novo modo de pensar arquitectura fabril, tirando partido desta como processo evolutivo 

para uma nova arquitectura, um novo movimento.  

                                            
25 Peter Behrens (1868 – 1940) – Alemão, arquitecto, considerado o primeiro designer da História. 

Ilustração 34 - Fábrica da AEG de Peter Behrens, autor desconhecido, 1927. 
(Siemens, 2012)  
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Era publicitada toda a imagem da AEG, tornando esta um marco e uma influência na 

história da arquitectura e do plano janela. 

Walter Gropius26

Em 1919 Gropius funda a Bauhaus. Esta escola é um marco histórico por aquilo que 

ela consegue enquanto escola de artes, arquitectura e design sendo a responsável por 

uma nova imagem do modo de viver. Era uma escola experimentalista, que ansiava 

explorar novas formas, pensando na arte como um todo. Bauhaus tornara-se sinónimo 

de “desenho moderno”.  

 que trabalhara no atelier de Peter Behrens até 1906, e deste 

recebera influencias, projecta em 1911, um fantástico edifício industrial, para a 

fabricação de formas dos sapatos Fagus, em Alfeld na der Leine. Nela este explora 

novos conceitos arquitectónicos nomeadamente o uso do vidro enquanto plano. A sua 

arquitectura reflecte uma inteligência racional, adequando as necessidades técnicas e 

o saber arquitectónico, contribuindo de modo natural e significativo para uma nova 

arquitectura. Nesse mesmo ano escreve um artigo, uma reflexão sobre a arquitectura 

industrial, com o título: “En la construcción de edificios industriales, puede ponerse de 

acuerdo las exigencias artísticas com las prácticas y económicas? (Benevolo,2002, 

p.409). 

Leia-se o primeiro programa desta escola em 1919, que anuncia um tom visionário e 

reflecte em parte o que a caracteriza como marco histórico: 

“Los arquitectos, los pintores y los escultores deben reconocer el carácter compuesto 
del edicicio como entidade unitaria. (…) Formamos a una única comunidad de artífices 
sin la distincíon de clase que levanta una barrera arrogante entre entre artesanato y 
artista. Consibamos y creemos juntos el nuevo edificio de futuro, que abrazará 
arquitectura, escultura y pintura en una sola unidad y se levantará un día havia el cielo 
por manos de millones de trabajadores, como el símbolo de cristal de una nueva fe.” 
(Benevolo,2002, p.435) 

Desta escola nasce um novo modo de pensar arte, arquitectura e design.  

Em 1926 a escola muda-se para Dessau e Gropius assume o projecto de arquitectura 

do edifício. Com este projecto, Gropius não só desenha a nova sede para todas as 

actividades, por este bem conhecidas, como também tira partido dele enquanto modo 

visual de manifesto da nova arquitectura. Organizado por funcionalidades, o grande 

                                            
26 Walter Gropius (1883 – 1969) É um arquitecto nascido na Alemanha. O seu nome associa-se 
normalmente a Bauhaus, por ter sido o fundador e responsável pelos anos de maior êxito desta escola. 
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edifício da Bauhaus reflectia no exterior a sua função interna. Organizava-se em três 

corpos: a residência de estudantes; o corpo das salas e oficinas de trabalho; e um 

terceiro corpo que servia de passagem entre os dois corpos principais e ao mesmo 

tempo funcionava o departamento de arquitectura e o da administração da escola. 

Esses três corpos continham três tipos diferentes de janelas: a zona de dormir, a zona 

da administração e a zona de estudo e trabalho dos alunos. A ala de dormir continha 

janelas recortadas no plano fachada delimitadas por cada compartimento que para 

além da janela continha varanda, que se deve ao facto de ser um lugar de dormir e de 

descanso onde se necessita um maior controle de luz, criando um ritmo mais repetitivo 

na fachada (Ilustração 36). O corpo ponte da zona de administração, enquanto 

elemento de passagem, continha janelas recortadas no sentido longitudinal, que 

acompanhavam o movimento. O corpo principal, o de trabalho, era evolvido por um 

plano contínuo de vidro, que criava um jogo de reflexos e que permitia uma grande 

entrada de luz (Ilustração 35). Este plano aberto confere-lhe uma grande transparência 

para o exterior, expressando o dinamismo de um espaço aberto. 

 

 

 

  
 

Nos anos seguintes o departamento de arquitectura desenvolveu-se, devido a filosofia 

de ensino peculiar, que aliava arte e técnica. Estimulava-se a liberdade de expressão 

artística individual, mas esta seria baseada em conhecimento científico. Nas palavras 

de Gropius seria mais um “coordenador” que um “artista”. (Norberg-Shulz, 2004, 

p.196) 

Os seus ideais influenciam toda uma geração de arquitectos e o modo de pensar 

arquitectura. 

Ilustração 36 - Residência de 
estudantes, Edifício da Bauhaus, autor 
desconhecido, 1930. (Norberg-Schulz, 
2004, p. 9195) 

 

Ilustração 35 - Edificio da Bauhaus em Dessau de Walter Gropius, 
autor desconhecido, 1930. (Norberg-Schulz, 2004, p. 195) 
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Mies van der Rohe27

Nos seus estudos sobre arranha-céus e o uso do esqueleto de ferro e aço envolvidos 

por um plano contínuo de vidro, em 1922 Mies afirma: 

 baseava-se no mesmo princípio procurando aliar técnica, 

conhecimento científico, à ciência arquitectónica. A obra, enquanto objecto de arte 

habitável nascia desse processo de trabalho e pesquisa. 

“Los rascacielos revelan su audaz esquema estrutural durante la 
construcción…Cuando los muros exteriores están en su lugar, el sistema estructural, 
que es la base de todo diseño artístico, queda escondido por un caos de formas 
secundarias y carentes de significado… Podemos ver com máxima claridad los nuevos 
principios estructurales cuande se usa vidro en lugar de muros exteriores” (Norberg-
Schulz, 2004, p.192) 

 

 

Através do uso da tecnologia avançada da época Mies apresenta uma solução 

denominada de “Curtain wall”28 Ilustração 37, como podemos observar na . O 

esqueleto estrutural libertava a fachada, dando a esta total liberdade de aberturas. O 

arquitecto explora essa possibilidade no limite, transformando a fachada num plano 

completamente transparente de vidro, onde janela, parede e fachada se fundem, 
                                            
27 Mies van der Rohe (1886-1969) – Alemão, arquitecto considerado um dos principais nomes da 
arquitectura do seculo XX. Foi um dos mentores do “International Style” e do “Movimento Moderno”. 
28 “Curtain wall” do inglês, traduzido significa Cortina/Plano de vidro (tradução nossa) 

Ilustração 37 - Maquete de um Arranha-céus em vidro 
e ferro, por Mies Van der Rohe,1919-1920. (Norberg-
Schulz, 2004, p. 192) 
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dissolvendo por completo o elemento janela. Este modelo teve especial proliferação na 

América do Norte, onde Mies pode também explorar este conceito, dado que depois 

da segunda guerra mundial se estabelecera aí. 

Se por um lado se chegava a dissolução da janela por outro procurava-se a essência e 

individualidade da mesma. Le Corbusier29

Ilustração 39

 fora um dos arquitectos do movimento 

moderno que mais insistiu nessa procura. Entre 1923-24 projecta em conjunto com o 

seu primo Pierre Jeanneret, uma pequena casa para os seus pais, em Corseaux, junto 

ao “Lac Leman”. Essa obra resulta como um manifesto ao funcionalismo, onde 

introduz muitos dos conceitos a explorar ao longo de toda a sua vida. Nela é explorada 

a janela enquanto elemento de luz, mas principalmente enquanto enquadramento. 

Nota-se nesta pequena casa que a sua preocupação estava para além das qualidades 

materiais. Interessava-se principalmente na possibilidade de contacto. A natureza 

devia de estar ao alcance do olho, limitada por um quadro, podendo este ser isolado 

como o da , ou o resultado de várias janelas, como acontece no interior 

da casa demonstrado na Ilustração 38. 

 

 

 
 

  

A perfuração do plano não era aleatória, mas o resultado de uma geometria racional, 

em que o desenho das janelas se sobrepõe ao número de ouro, explorado em todas 

as suas obras. Por outro lado estas eram uma integração na própria obra. As interiores 

acompanhavam a geometria alongada da casa e são apenas viradas ao lago, a 

exterior está enquadrada com o pequeno jardim da casa, a plantação de uma árvore e 

a colocação de uma mesa num gesto indicativo de contemplação da bela paisagem. 

                                            
29 Le Corbusier (1887-1965) – O seu nome, Charles-Edouard Jeanneret, mas mais conhecido pelo seu 
pseudónimo, Le Corbusier, é um Arquitecto Suíço, urbanista e pintor, associado ao “Movimento Moderno”. 
É considerado um dos mais importantes arquitectos do seculo XX. 

Ilustração 39 - Petit Maison em Corseaux de Le Corbusier, 
ilustração nossa, 2011. 

Ilustração 38 - Interior da Petit Maison, ilustração nossa, 
2011. 
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Nesta a própria moldura sofre alterações dado que é envolvida por uma trepadeira 

caduca, sendo ela mesma um reflexo na paisagem. 

Le Corbusier olha iluminando a paisagem, num olhar de perfeita conjugação entre a 

natureza e o habitat humano. 

Em 1928 este projecta a “Vile Savoy” que será um marco na arquitectura, ao contrário 

da “Vile le Lac”, muito pouco falada. Nela Le Corbusier introduz o conceito de casa 

sobre pilotis, de planta e fachada livre com janelas horizontais que acompanham todo 

o comprimento desta, introduzindo a “Fenetre en Longuereur”. A janela enquanto 

elemento principal da casa, o também o elemento libertador, que só se tornara 

possível pelo progresso técnico. Os pilares eram colocados ligeiramente distantes do 

plano da fachada, dando total liberdade à fachada, relembramos que já Mies tinha 

estudado esta possibilidade no projecto para o arranha-céus em 1920. Por o plano da 

fachada se tornar livre de pilares permite também que as janelas possam correr, de 

um lado ao outro da fachada, tornando-se no elemento mecânico da casa. 

 

 

No entanto este tipo de janelas obrigava a um outro tipo de organização do ambiente 

interno, na medida em que a maior dimensão dos compartimentos devem estar 

virados ao exterior, optimizando a distribuição da luz, por outro lado esta dava maior 

amplitude ao espaço. 

A descoberta do betão armado troca o grosso muro de janela vertical por finas 

membranas, de paredes isoladas ou de janelas. A fachada torna-se livre. Nas palavras 

de Le Corbusier: 

Ilustração 40 - Vila Savoy em Poissy-sur-seine de Le Corbusier, Paul Koslowsky. 
(Fondation Le Corbusier, 2012) 
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“A janela é um dos elementos essenciais da casa. O progresso traz uma libertação. O 
betão armado revoluciona [mais uma vez] a história da janela (…) A janela é o 
elemento mecânico da casa” 

A revolução industrial desencadeou um processo de descobertas e evoluções técnicas 

que a tornaram responsável por uma revolução no modo de pensar e construir o 

elemento janela. O desenvolvimento da ciência, dos materiais e das técnicas, 

ofereceram ao arquitecto, uma liberdade plástica nunca antes conseguida, tornando a 

janela contemporânea numa expressão de vontades e ideias. 
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3. PARTE II - CASOS DE ESTUDO 

3.1. A JANELA COMO FONTE DE LUZ 

3.1.1. CAPELA DE NOTRE DAME DU HAUT 

 

 

  

Ilustração 41 - Interior da capela “Notre Dame du Haut”,ilustração nossa, 2012. 
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A Capela  “Notre Dame du Haut” em Ronchamp, Haute-Saône, na França, encontra-se 

numa das colinas da cadeia de montanhas Vosges, Bourlèmont, com uma vista 

privilegiada e dominante sobre o envolvente. A primeira capela remonta ao século VI, 

sendo alvo de sucessivos restauros ao longo dos tempos. Com os bombardeamentos 

que a assolaram na Segunda Guerra Mundial, ficou num estado de destruição 

lamentável e os custos da sua recuperação seriam muito elevados. O arquitecto Le 

Corbusier30

 

 é então convidado pela Comissão da Diocese de Arte Sacra de Besançon. 

Apesar de não se mostrar muito entusiasmado, é convencido pelos padres Couturier e 

Régamey e os leigos François Mathey e Maurice Jardot, a realizar um novo projecto 

para a capela.  

 

A reconstrução da capela tratava-se de um acontecimento de suma importância para a 

comunidade. Pretendia-se, dando seguimento ao espírito da que fora destruída, uma 

capela que duas vezes ao ano se transformaria num lugar de peregrinação, com 

capacidade para duzentos fiéis que viriam na busca de milagres. Um espaço onde o 

respeito pela individualidade e a exigência de uma colectividade se encontrassem 

harmoniosamente. 

A primeira visita do arquitecto ao local deixou-o completamente seduzido. Em 1950, 

aos 63 anos, Le Corbusier aceita desenhar e erguer a capela. 

                                            
30 Le Corbusier tinha uma educação protestante, princípios ateus e problemas anteriores com o clero na 
construção do templo de Tremblay-lès-Gonesses e o complexo para Saint-Baume. 

Ilustração 42 - Vista aérea da capela “Notre Dame du Haut”, Iwan Baan, 2011. (TraceSF,2012) 



A Janela na Arquitectura 

Raquel Alexandra Inácio do Couto   59 

 

 
Nos seus primeiros esquiços apresenta já um conceito que se revelava uma resposta 

ao lugar, à paisagem, um fenómeno de acústica visual em contraponto com a linha da 

colina. O projecto é apresentado e aprovado pela Comissão de Arte Sacra a 20 de 

Janeiro de 1951 e concluída em 1955. A sua consagração seria feita em 25 de Junho 

desse mesmo ano. 

3.1.1.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E MORFOLÓGICAS 

A Capela será implantada na cota mais alta, a 500 metros de altitude sobre as ruínas 

da antiga capela “Notre-Dame-du-Haut”, datada do séc.VI. Parte das ruínas serão 

usadas na parede Sul da nova capela e na construção de uma pirâmide. O espaço 

organiza-se do seguinte modo (Ilustração 44): a Este da capela, Le Corbusier desenha 

e constrói a pirâmide, denominada de “Monumento da Paz”; a Sudeste este insere a 

“Casa dos Peregrinos” e os sinos, ao contrário do habitual, são colocados fora da 

capela a Oeste da mesma; a Este mas junto a capela é integrada uma capela exterior 

para receber os peregrinos. O projecto é pensado como um todo, com dupla função, 

quer enquanto culto para os fiéis locais, quer como lugar de recepção e culto de 

peregrinos que tiram partido deste, duas vezes no ano. 

O interior, com um pé direito que vai dos 4.78 metros aos 10 metros totalmente 

assimétrico, é bastante escuro e de dimensões modestas de 25 por 15 metros. A 

cúpula das capelas vai dos 15 a 22 metros de altura. 

Ilustração 43 - Sitio, esquisso de Le Corbusier, entre 1950-51. (Cirlot,2001, p.258) 
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3.1.1.2. O EDIFÍCIO 

O arquitecto Le Corbusier desenvolve uma resposta fortemente assente nas 

premissas do lugar e na arquitectura vernacular, tirando máximo partido das questões 

plásticas da arquitectura, integrando nesta a pintura, a escultura, e a poesia. Faz, por 

isso, desta capela uma obra marcante e controversa na sua carreira.  

Le Corbusier queria que esta obra fosse uma “Obra Completa” um “Momento Poético”, 

uma fusão perfeita entre as artes. A propósito de uma exposição da obra do arquitecto 

em Lyon, em 1956: 

“Ces deux expositions ont montré le travail indissociable de Le Corbusier que l‘on peut 
rassembler sous le vocable: «Peinture, architecture sculpture sont un unique 
phénomène de nature plastique au service des recherches poétiques ou capables de 
déclencher le moment poétique.» Les formes de cette sculpture, peinture, architecture 
et urbanisme, quittent certainement et tout naturellement les chemins parcourus depuis 
la rupture des traditions anéanties par le machinisme. ” (Le Corbusier & Boesiger, 1995 
d, p.11) 

A data de início deste projecto coincide com o data da construção da “Petit Cabanon”, 

que marcará o seu percurso. Vinte anos depois da construção da Villa Savoye e vinte 

e cinco da elaboração dos “Cinco Pontos de uma Nova Arquitectura”, esta obra vem 

romper com todos os princípios da modernidade e do funcionalismo, chegando mesmo 

a contradizer os pressupostos do “Estilo Internacional”. Um projecto que surpreendeu 

muitos, deixando muitos dos seus partidários e supostos “discípulos” confusos e 

decepcionados. 

Ilustração 44 - Planta de Implantação, autor desconhecido. (Samuel, 2007,p.43) 
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Ilustração 45 - Villa Le Sextant, Les Mathes. Autor 
desconhecido. (Fondation Le Corbusier, 2012) 

 

 
Ilustração 46 - Maison de Week-end, La Celle-Saint-Cloud. Le 
Corbusier. (Fondation Le Corbusier, 2012) 

No entanto as premissas aplicadas já vinham a ser estudadas e desenvolvidas anos 

antes em edifícios de habitação como é o caso da Villa “Le Sextant” de 1935, ou na 

Maison de week-end nos arredores de Paris de 1934. O que provoca o choque na 

Capela de Ronchamp, seriam essencialmente factores relacionados com as questões 

simbólicas, formas orgânicas e o seu respeito para com a “arquitectura histórica 

popular”. Nesta obra Le Corbusier demonstra definitivamente uma mudança de 

pensamento, de inquietações. Abandona as formas simples, puras e lisas, busca a 

essência da Arquitectura Vernacular, em contraponto à clássica, essencialmente como 

modo de expressão e de “enriquecer a natureza abstracta e redutora do estilo purista” 

(Frampton, 1996, p. 272), antecipando por outro lado a ideia de “Regionalismo Crítico”, 

na medida em que tira partido daquilo a que Frampton31

“La idea nasce en el cerebro, indefinida deambula y cresce. Com esmero dibujé los 
cuatro puntos cardinales en la colina. Tan sólo hay cuatro: al este, Ballons a’Alsace; al 
sur, dejan la cañada los últimos riscos; al oeste, la llanura del Saône y al norte, un valle 
pequeño y un pueblo. Estos dibujos, desaparecidos o extraviados, unian 
arquitectónicamente el eco, el eco visual en el reino de la forma. Dia 4 de junio de 
1950…Dame carboncilloo y algo de papel.” (Baker, 1996, p. 265) 

 chama de “Sensibilidade 

Topográfica”. Le Corbusier diz-nos que: 

                                            
31 Kenneth Frampton (1930) – É um arquitecto Britânico, mas também critico, historiador e professor. 
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O conceito que dá origem à capela “Notre Dame du Haut” é, como já referi 

anteriormente, uma resposta ao lugar, à topografia, mas por outro lado fruto das 

inquietações do autor bem como das suas memórias de viagens. Como a asa de um 

avião que serve como inspiração para a cobertura ou as memórias trazidas de India, 

Argélia ou a Tivoli na Itália, onde Le Corbusier busca inspiração para o uso da luz e 

cores, que se tornam evidentes se analisarmos os seus esquiços. 

O percurso de chegada à capela, dada a topografia, é ingreme, elevando ainda mais a 

questão simbólica e a responsabilidade que este lugar e, consequentemente, o edifício 

carregam. 

 

 

 

  
 

Ilustração 49 - Caminho de acesso á capela, ilustração nossa, 
2012. 

Ilustração 48 - Três torres / capelas, ilustração nossa, 2012. 

Ilustração 47 - Vista exterior, fachada sul e este, Ilustração nossa, 2012. 
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Encontramos um edifício que toma forma pelo jogo de volumes, apresentando um 

desenho que quase que o torna num projecto da natureza, incluído na paisagem. De 

formas ondulantes, apresenta-se puro, branco, com uma cobertura cinza em betão, 

mas orientado segundo os pontos cardiais, o que nos indica uma preocupação do 

arquitecto com a utilização da luz nas diferentes fachadas ao longo do dia. 

A cobertura, as torres das três capelas, a parede orientada a sul e o presbitério ou 

capela exterior assumem o destaque em volume, vista a partir do seu exterior. A torre 

maior indica a entrada principal. 

 

 

 

   

A entrada pública principal na capela faz se por uma porta de acesso de 9m2 em aço 

esmaltado com pinturas do autor (Ilustração 51), que devido à sua profundidade nos 

indica a zona de transição.  

 

 
Ilustração 52 - Planta, Le Corbusier, 1954. (Cohen, 
2005,p.67) 

Ilustração 51 - Porta principal sul, ilustração nossa, 2012. Ilustração 50 - Alçado norte, ilustração nossa, 2012. 
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A igreja tem um auditório amplo, com bancos para apenas duzentos fiéis, junto à 

parede sul (aquela que assegura grande parte da luz natural no interior da capela). 

Garante por isso maior conforto quando esta está mais vazia de crentes e por outro 

lado permite albergar mais pessoas de pé para celebrações com muitos fiéis. O chão 

em betão (com desenhos com base no Módulo), acompanha o desnível do terreno até 

ao púlpito em pedra. 

Na parede Este, zona do altar, encontramos apenas uma cruz, uma estátua da Virgem 

do século XVII (da antiga capela), o coro e um altar em pedra branca. Toda esta área 

apresenta-se desprovida de ornamento. A planta assimétrica é orientada pelos dois 

altares, o interior e o exterior, assim como o coral e a imagem da vigem. 

 

 

 

  
 

Todas as paredes “están revestidos de mortero de hormigón tratado a la “gunita” con 

cal” (Cirlot, 2001, p.253) e são por isso todas brancas, com excepção de uma das três 

capelas pintada de vermelho e de um muro violeta que leva à sacristia. O tecto 

apresenta a cor cinza do betão descofrado, a mesma do exterior. Acentuando as 

formas do seu interior em detrimento do ornamento. 

Ilustração 54 - Interior da capela, parede norte, oeste e sul, 
Ilustração nossa, 2012. 

Ilustração 53 - Alçado Este, Ilustração nossa, 2012. 
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A parede Sul é a de destaque no interior (Ilustração 57), quer pela sua escala, quer 

pela qualidade de iluminação que trás para o interior da capela, ou mesmo pela 

inclinação da cobertura que se eleva também mais a sul até ao ponto mais alto a 

Ilustração 57 - Interior da capela, parede sul, Ilustração nossa, 2012. 

Ilustração 56 - Interior da capela, autor 
desconhecido. (Cirlot, 2001, p.261) 

Ilustração 55 - Detalhe do revestimento das paredes, 
autor desconhecido. (Samuel, 2007, p.62) 
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sudeste (o ponto de união dos planos este e sul). A sua espessura é de mais de 1 

metro. É uma barreira que cresce pela inclinação do plano, criando uma secção 

triangular, aumentando a noção de perspectiva. Essa secção triangular permite uma 

diversidade de possibilidades e orientações das “janelas”. Para evidenciar a elevação 

da cobertura relativamente a parede Sul e Este, o arquitecto deixa uma alheta, ou 

rasgo de dez centímetros, que para além de enfatizar essa elevação atribui à parede 

sul um carácter de independência e de leveza à cobertura. 

O muro Norte apresenta-se como o muro forte, com as suas duas torres. Por outro 

lado, é o que apresenta mais tensão pelo jogo de elementos funcionais e formais, 

operando como contraponto ao muro sul. Contudo, apresenta simplicidade no seu 

interior. 

 
 

A fachada oeste é uma a representação física do volume, dado que em cada extremo 

apresenta uma torre. O muro curva-se a uma cota mais baixa ao centro, para facilitar o 

escoamento das águas pluviais da cobertura. O confessionário prolonga-se 

formalmente do muro, denunciando a sua presença a partir do exterior. 

As três capelas são independentes, semicerradas pela sua geometria curvilínea e de 

acesso interior. A sua estratégica colocação na fachada Oeste, sugere estabilidade. 

O seu interior remete-nos ao imaginário de uma caverna, de algo desenhado pela 

natureza, mas simultaneamente a um lugar especial e místico, oferecido por essa 

Ilustração 58 - Alçado norte e oeste, autor desconhecido. (Baker, 1996, p.260) 
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mesma natureza. Sem dúvida, está bem presente no imaginário a arquitectura 

vernacular. Toda a obra é uma exaltação mística e espiritual da natureza do lugar e da 

função deste pela mão do homem. 

3.1.1.3. JANELA COMO FONTE DE LUZ  

A janela teve origem nas questões de salubridade, de ventilação e de iluminação do 

espaço fechado. Mais tarde tirou-se também partido desta como óculo para o exterior. 

Com o desenvolvimento dos materiais e técnicas de construção a janela deixou de ser 

um quadrado ou um rectângulo pequeno para se tomar mais ampla, adquirindo 

mesmo a dimensão de plano, abandonando muitas vezes o recorte na parede. Com 

essa mudança o controle de luz foi muitas vezes deixado de parte e a abundância de 

luz passou a ser conotada como luz excelente. Contudo, na verdade perdera-se o seu 

real valor através da sua libertação total, do seu controlo. Como Kenneth Frampton 

disse: 

“Este mundo [a arquitectura moderna ocidental], sobre qual a luz espalha o seu halo, 
decretou a morte do espaço e da obscuridade.” (Dal Co, 2001, p.470)  

Por outro lado o desenvolvimento tecnológico trouxe-nos a luz artificial e com ela a luz 

vinda da janela perde em parte o seu valor real. Perde-se o poder da luz natural e com 

isso o poder emocional da luz sobre o homem. Le Corbusier procura essencialmente 

na sua obra trabalhar o enquadramento e a luz. Ronchamp é um exemplo claro de 

uma “excelente luz” no seu verdadeiro sentido. Para Le Corbusier a “janela” serve para 

controlo de luz, são feitas para iluminar e não para ventilar: 

“Windows serve to admit light, ‘a little, much, or not at all’, and to see outside. (…) A 
window I made for lighting, not for ventilation” (Samuel, 2007, p.76) 

Le Corbusier procura emocionar com a luz, e na sua obra em Ronchamp a luz torna-

se no elemento chave. 

Por outro lado, a função espiritual do lugar exigia uma arquitectura, um espaço que 

tocasse no íntimo do homem. Le Corbusier soube usar a luz a seu favor. Ele sabia que 

a luz podia ter esse efeito espiritual, emocional sobre o homem. (Baker,1996, p. 265)  

Reconhece-se ainda nesta obra influências do românico, na medida em que este 

espelha a ideia de espaço fechado e fortificado, mas por outro lado oferece-nos a 
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iluminação dinâmica do Gótico. No entanto apresenta uma forma vernacular. Tendo 

uma iluminação muito controlada e ao mesmo tempo muito primitiva, pelas suas 

formas estreitas e pelas cores. A cor e a luz vêm atribuir ao espaço o carácter místico, 

em contraste com o ambiente frio do espaço interior. 

A oposição, o jogo entre luz, sombra ou escuridão total é um estudo persistente, 

reconhecido na obra de Le Corbusier. Essa oposição entre luz e sombra é de extrema 

importância em toda a sua vida e obra, e talvez por isso, em muitos dos seus 

esquissos de viajem, vemos o estudo do movimento do sol sobre a obra ao longo do 

dia (Ilustração 59). 

 
 

A luz torna o espaço habitável, na medida em que nos permite entender o que nos 

rodeia, transforma o espaço e o modo de entendê-lo ou senti-lo. Neste caso 

específico, pela forma da capela e pelo modo como Le Corbusier a explora, a luz 

atribui a este espaço o carácter de culto, conduzindo à introspecção, tornando por isso 

a luz vinda da janela num elemento caracterizador. 

A capela apresenta-se como um espaço unitário amplo, com subespaços, onde a luz 

assume o papel de subdividir e identificar o uso. Temos essencialmente: a luz das 

“janelas” no muro Sul; a luz das três torres para as pequenas capelas; e a luz do altar-

mor vinda da parede Este e da parede Norte. 

Muro sul 

O muro Sul, o de maior espessura, perfurado irregularmente por profundos rasgos 

luminosos, torna-se protagonista no interior da capela, afirmando maior expressão. 

Ilustração 59 - Esquisso de Le Corbusier do movimento do sol em 24 horas. (Samuel, 2007, p.28) 
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Se a solidez do edifício realiza um convite à sua entrada, a iluminação no interior vindo 

da parede sul, projectando luzes com cores, inspiram mistério. 

No entanto o arquitecto explora outras possibilidades do uso da “janela” num lugar de 

culto religioso. À semelhança do gótico, que tirava partido dos vitrais como meio de 

diálogo, através dos desenhos de histórias bíblicas. 

Os rasgos deste muro, penetrável no seu interior, através das múltiplas aberturas 

criadas pelas “janelas” na sua larga espessura, contêm as “janelas” pintadas e escritas 

pelo autor, com diferentes cores e tamanhos. O arquitecto invoca o místico da 

natureza e a memória e o valor do nome Maria, sobreposto através do plano da 

“janela”, sobre o plano da natureza ou simplesmente iluminado pela luz da “janela” 

(Ilustração 60 a Ilustração 64). 

Ilustração 64 - Vista exterior de 
uma janela da parede sul, ilustração 
nossa, 2012. 

Ilustração 63 - Frase pintada na janela da 
parede sul, ilustração nossa, 2012. 

Ilustração 62 - Janela pintada da parede 
sul, ilustração nossa, 2012. 

Ilustração 61 - Diferentes Cores das janelas pintadas por Le Corbusier, 
ilustração nossa, 2012. 

Ilustração 60 - Iluminação vinda da 
parede sul, ilustração nossa, 2012. 
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Esta multiplicidade do muro Sul contrapõe-se à pressão e peso do tecto, 

aparentemente suspenso no ar devido à existência de um rasgo de luz, entre o tecto e 

as paredes Este e Sul, (Ilustração 60 e Ilustração 65). 

 

 

As Capelas 

As torres ou capelas recebem luz Norte, Oeste e Este, que varia de intensidade ao 

longo do dia. 

 

 

A forma semicilíndrica recebe a luz que atravessa os seus “brise-soleil”32

Ilustração 66

 e desce em 

“degrade” sobre as paredes texturadas brancas, (  e Ilustração 68). 

Observe-se o esquisso de Le Corbusier (Ilustração 67), numa visita à Villa Adriana em 

Tivoli em 1910. As semelhanças com as Ronchamp são evidentes (Ilustração 68). A 

                                            
32 “brise-soleil” do Francê, que traduzido significa “quebra sol” é um elemento arquitetónico cujo conceito 
foi reelaborado por Le Corbusier.. 

Ilustração 66 - Corte Longitudinal, Le Corbusier, 1950-55. (Roversi, 1989, 
p.15) 

Ilustração 65 - Rasgo de luz entre o tecto e 
as perdes sul e este, ilustração nossa, 2012. 
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forma como este tira partido da luz zenital, do uso dos lanternins, bem como do efeito 

espacial da luz em cone, evidenciam a memória consciente ou inconsciente dessa 

Villa. 

 

 

 

 
  

Em Ronchamp a forma, a rugosidade do bentão e o branco das paredes acentua 

ainda mais o efeito lumínico até ao altar, criando um ambiente de intimidade e ao 

mesmo tempo místico. Uma das capelas é pintada de vermelho (Ilustração 69), o 

espaço quente da capela, atribuindo-lhe um carácter mais íntimo. 

 

  
Ilustração 69 - Interior da capela Sul, Ilustração nossa, 2012. 

Ilustração 68 - Capela Sul, Ilustração nossa, 2012. Ilustração 67 - Esquisso de Le Corbusier, Villa Adriana, 
Tivoli, 1910. (Cirlot, 2001, p.252) 
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Altar-mor 

A luz nesta zona é essencialmente uma luz ambiente, mais constante, recebida 

essencialmente da parede Norte, de ajuda à luz ambiente no espaço do altar-mor e ao 

espaço central, onde as “janelas” apresentam pouca expressão relativamente às da 

parede Sul. 

 

 

 

 
 

 

No entanto esta parede contém uma “janela”, com uma imagem integrada, já referida 

anteriormente. Este é o ponto de luz mais forte nesta parede, dando destaque a 

imagem para o altar interior e exterior (Ilustração 72). A figura da Virgem, a única no 

espaço da capela, adquire poder emocional, justificado pelo protagonismo do recorte 

no plano, bem como pelo modo como a luz a ilumina. 

  

 
 

Ilustração 73 - Luz sobre o Altar-mor, Ilustração nossa, 2012. 

 

Ilustração 72 - Imagem da virgem, Ilustração nossa, 
2012. 

 

Ilustração 71 - Vista exterior das aberturas na 
parede norte, ilustração nossa, 2012. 

 

Ilustração 70 - Pormenor da parede norte, 
ilustração nossa, 2012. 
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Esta parede tem também minúsculas aberturas, como que pequenos pontos de luz 

semelhantes a estrelas no céu, bem visíveis na Ilustração 73. 

Na zona do celebrante, no altar-mor, é projectada uma luz de caracter místico como 

podemos observar na Ilustração 73. Este ponto de luz, foi pensado de modo a iluminar 

na hora da celebração, e desenhada de maneira a que o homem não entenda a sua 

origem exacta, enfatizando o seu poder místico, a fim de emocionar o Homem. 

A capela está cheia de contrastes e a iluminação não é excepção. Estabilidade e 

tensão, tranquilidade e inquietação, iluminação directa e indirecta andam a par. No 

entanto a luz desenhada por Le Corbusier é também misteriosa e resplandecente, em 

que em algumas situações varia mediante a hora do dia, noutras permanece 

constante, mas sempre sob um jogo de intenções. 

Este projecto reflecte a maturidade do trabalho de Le Corbusier. É o resultado de uma 

síntese, e talvez uma análise metafórica da natureza, que interpreta ao mesmo tempo 

a própria existência humana, bem como uma experiencia do poder emocional da luz 

no contexto religioso. 
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3.2. A JANELA COMO ENQUADRAMENTO  

3.2.1. CASA MALAPARTE  

 
 

 
  

Ilustração 74 - Interior da Casa Malaparte, Capri, autor desconhecido. (Zabalbescoa, 1998, p.94) 
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A Casa Malaparte é necessariamente enigmática, pela sua forma, a sua localização e 

principalmente pela sua autoria. Foi construída em Punta Massullo, num rochoso 

promontório da ilha de Capri em Itália, com um envolvente selvagem e solitário, 

protegido à presença de estranhos devido ao modo como foi feito o seu acesso. 

Durante grande parte do seu tempo, esteve exposta somente aos olhos dos poucos 

barcos que a avistavam. 

Foi este o ambiente que Curzio Malaparte33

Malaparte telegrafou ao fim de três dias uma mensagem, que revela o seu 

entusiasmo: 

 escolheu para construir a sua casa, o seu 

refúgio. Num dos seus exílios, em 1937, elegeu a ilha de Capri como cenário da sua 

inspiração. Tinha estado em Capri pela primeira vez em 1930, trazendo dela uma 

excelente imagem, mas a sua decisão definitiva quanto à localização da sua futura 

casa nesta ilha deu-se num retiro, no Natal de 1937. Depois de três dias de longas 

caminhadas pela ilha, nomeadamente por Massullo, ficou com a certeza de que 

aquele era o “lugar”. 

“Sono anch’io proprietario a Capri, viene immediatamente.” (Talamona, 1990, p. 18) 

 

 

 

 

 

 

                                            
33 Curzio Malaparte (1898-1957), baptizado com o nome Kurt Erich Suchert, foi poeta, actor, realizador, 
compositor, soldado, prisioneiro e figura política. Um jornalista e escritor italiano que documentou as 
mudanças políticas e culturais dos anos 30 aos 50. 

Ilustração 76 - Vista de exterior, alçado sudoeste, autor desconhecido. (Travelmodus, 
Art achitecture europe. 2009) 

Ilustração 75 - Vista de exterior, autor 
desconhecido. (Travelmodus, Art achitecture 
europe. 2009) 
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 A 21 de Janeiro de 1938 assina o contrato da primeira parcela de terreno de 

aproximadamente 1200m2 e a restante parcela a 26 de Março do mesmo ano.  

O projecto é controverso quanto à sua autoria. Comumente é associada ao arquitecto 

italiano racionalista Adalberto Libera34

Malaparte tinha noção de que para obter a aprovação para construção de habitação 

naquele lugar teria de enfrentar certas obstruções. A política de protecção e de 

conservação da ilha era robusta, a escolha do arquitecto tinha de ser inteligente, tudo 

teria de ser calculado e Malaparte estava determinado na edificação de aquilo que não 

era apenas uma obra, era o seu sonho. A escolha de Libera não é, portanto, de 

espantar. Apesar de ter existido desentendimento, Curzio nutria uma grande 

admiração por ele. 

 e ao proprietário Curzio Malaparte.  

 

 

 

 
 

 

Inicialmente a autoria da obra era atribuída ao famoso arquitecto Libera, que evitava 

falar do assunto. Mais tarde, confirmou-se que este apenas fez o licenciamento da 

obra, que se mostrou espantosamente rápido.35

Segundo Mario Ferrari, esta (

 O projecto de Libera é então alterado 

e acompanhado pelo seu cliente Malaparte e abandonado pelo arquitecto, dadas as 

incompatibilidades entre as fortes convicções e ideais de ambos.  

Ilustração 77) trata-se da primeira versão do projecto 

desenhado por Libera, para ser submetido a aprovação em 1938. A segunda imagem 

                                            
34 Adalberto Libera (1903-1963) reconhecido arquitecto racionalista italiano dos anos 30/40, e proliferador 
cultural. As suas obras mais conhecidas estão ligadas a edifícios do Regime Fascista de Mussolini. Um 
dos fundadores dos “Raggruppimento degli Architetti Moderni Italiani” (RAMI), Gruppo 7. 
35 Especula-se que a autorização de construção neste lugar tão protegido, deveu-se por um lado ao facto 
de ser um projecto de Libera, que também trabalhava na altura em projectos chave para o governo 
fascista de Mussolini, e por outro lado a uma troca de favores para com Malaparte, também ele fascista 
na época, por parte do ministro das obras públicas, genro de Mussolini. 

Ilustração 78 - Vista tridimensional a sudoeste da versão 
construída da Casa Malaparte, autor desconhecido. (Ferrari, 
2010, p.44) 

Ilustração 77 - Vista tridimensional a Sudoeste 
do projecto inicial de Libera, autor 
desconhecido. (Ferrari, 2010, p.44) 
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(Ilustração 78) trata-se da casa construída (Ferrari, 2010). É evidente a semelhança 

entre ambas e a influência na obra final. 

Se o licenciamento foi rápido a sua construção foi morosa, interrompida por várias 

alterações. A data do projecto de Libera é de Março de 1938 e a sua aprovação pelas 

entidades governamentais a 12 de Julho de 1938. A construção prossegue pelas 

directrizes de Curzio Malaparte e pelas mãos do seu mestre-pedreiro, Adolfo Amitrano, 

que o acompanha em toda a obra e em todas as suas alterações. Malaparte conclui a 

casa quatro anos mais tarde depois do seu início, no ano de 1942. 

O facto de esta obra não ser seguida pelo arquitecto mas antes por Malaparte, não a 

desvaloriza. Nos seus escritos é possível darmo-nos conta que este dirigiu cada parte 

da obra, que esteve presente em todo o seu processo. Pensou-a como uma obra 

literária, uma auto-representação, um projecto da paisagem cujo potencial de nos 

fazer viajar foi descoberto por ele mesmo. No seu romance “A Pele”, onde o discurso é 

feito na primeira pessoa e onde muitas das cenas se desenrolam na sua própria casa, 

Malaparte evidencia a importância que atribui ao ambiente envolvente, que como 

veremos, ele habilmente enquadra nas “janelas” da sua casa, como se de telas suas 

se tratassem: 

“Acompanhei-o de quarto em quarto por toda a casa, da biblioteca à adega e quando 
voltamos ao imenso vestíbulo, que tinha as janelas abertas sobre a mais bela 
paisagem do mundo (…) perguntou-me se eu tinha comprado a casa já feita ou se ela 
fora projectada e mandada construir por mim. Respondi-lhe - o que não era verdade - 
que comprara a casa já feita. E com um largo gesto de mão, acompanhando-lhe a 
parede a pique de Matromania, os três rochedos gigantescos dos Faraglioni, a 
península do Sorrento, as ilhas das Sereias, as longínquas paragens azuis da linha 
costeira de Amalfi e, ao longe, o brilho dourado da Costa de Presto, disse-lhe: ‘eu 
apenas projectei a paisagem’.” (Malaparte, s/d., pp. 204-205) 

Esta trata-se de uma obra que é um fruto gerado por um homem que conhecia a 

história das ideias, um poeta, um realizador, que sabia tanto de histórias mais antigas 

como das contemporâneas ao seu tempo e que sobre elas escreveu. Um homem de 

extremos, que não por poucas vezes o levaram à prisão, porque tudo o que fazia era 

feito com uma imensa paixão, que reflectiu tanto nos inúmeros textos que nos deixou, 

como nesta casa. Possuiu uma relação directa com a casa, desde o primeiro momento 

até à sua conclusão, e é por isso mesmo que ela se trata do “retracto em pedra que 

vos deixo”, “uma casa como eu”, nas suas próprias palavras. 
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3.2.1.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E MORFOLÓGICAS 

O terreno tem cerca de um hectare e meio, a área de implantação é de 

aproximadamente 185m2 e a área coberta tem cerca do dobro desta. A casa é 

construída a 32 metros de altura do mar, com uma vista dominante sobre o Golfo de 

Salerno, debruçada sobre o sol que se espelha no mar, com uma orientação nordeste, 

sudoeste. Esta organiza-se em três pisos e uma cobertura/ terraço. 

 

 

O acesso à casa é possível ser feito de duas maneiras: directamente de barco, 

subindo uma longa escadaria de 99 degraus pertencentes à propriedade, que se 

encontra na lateral da rocha a sudoeste, ou por terra, atravessando a ilha de Capri, 

mas obrigando a passar por uma propriedade privada. 

3.2.1.2. O EDIFÍCIO 

O edifício exteriormente é bastante simples, com uma influência evidente da doutrina 

racionalista, que demonstra a marca deixada por Libera, evidente nas Ilustração 77 e 

Ilustração 78. Apresenta-se como um volume paralelepipédico de cor avermelhada, de 

28 metros de comprimento por 6,6 metros de largura, organizado em três pisos. 

Encontra-se literalmente cravado na rocha, cortado por uma longa escadaria que o 

Ilustração 79 - Planta de localização, autor desconhecido. 
(Talamona, 1992, p.123) 
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percorre até chegar à cobertura, constituída por um longo terraço sobre dois terços da 

casa, transformado num solário protegido dos olhares alheios. 

 
 

 

 

 

   
 

Ilustração 82 - Alçado Noroeste, autor desconhecido. 
(Talamona, 1992, p.131) 

Ilustração 81 - Alçado Sudeste, autor desconhecido. 
(Talamona, 1992, p.130) 

Ilustração 80 - Alçado Sudoeste, autor desconhecido. (Talamona, 1992, p.126) 



A Janela na Arquitectura 

Raquel Alexandra Inácio do Couto   81 

 

 

Para tal, e por este ser o único andar visível do mar, Malaparte criou uma parede 

crescente branca em forma de “C”. A cor branca destaca-se do resto do volume 

vermelho terra, dando a sensação de que o autor queria manter o purismo do volume. 

A escadaria afunila ao descer e conduz-nos ao piso de entrada. 

A entrada principal da casa é descoberta a nascente entre três lanços de escadas, na 

cota mais baixa do edifício. Relatos de curiosos que se aproximaram da casa dizem 

não ter encontrado a porta de entrada. 

A escadaria (Ilustração 85) parece que nos leva ao céu, ou até à proa de um barco 

lambida pelas ondas. Marca o volume, atribuindo-lhe um carácter singular. Fotos do 

álbum de Malaparte (Ilustração 84) confirmam a influência, consciente ou inconsciente, 

da escadaria da Igreja da Anunciação, na ilha de Lipari, onde esteve exilado entre 

1933 e 1938. Era para esta igreja que Malaparte olhava através da janela do seu 

cativeiro (Oliveira, 2004, p. 11). Tal facto evidencia o carácter simultâneo de refúgio e 

de libertação que a Casa Malaparte possui. Esta e outras influências que vemos 

reflectidas na obra, confirmam a natural sensibilidade estética de Malaparte, que era 

sem sombra de dúvida um homem atento ao mundo que o rodeava. 

Ilustração 83 - Alçado Nordeste, autor desconhecido. (Talamona, 1992, p.127) 
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O volume organiza-se em três pisos de diferentes comprimentos, que acompanham a 

escadaria e o rochedo. A entrada faz-se discretamente pelo piso 0, o intermédio, e 

leva-nos aos quartos das visitas. No piso -1 Curzio organiza a zona de serviços, 

cozinha, copa, através de uma porta de acesso directo para a rua, que os separa dos 

quartos para as visitas.  

 

 

O piso 1, o superior e nobre deste edifício, é alcançado por uma escada interior a 

partir do piso 0 e é nele que se concentra a actividade quotidiana do proprietário e 

Ilustração 86 - Plantas do nível -1,0 e 1 (esquerda para a direita), autor desconhecido. (Talamona, 1992, p.124-125)  

Ilustração 85 - Cobertura em 
escada, Casa Malaparte, Capri, 
autor desconhecido. (Attanasio, 
1990, p.42) 

Ilustração 84 - Malaparte em frente á igreja 
da Anunciação em Lipari, autor 
desconhecido, 1934. (Talamona, Álbum de 
Malaparte 1992, p.123) 
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autor. Este é um piso singular, onde metade da superfície constitui uma grande sala 

de estar (Ilustração 87) e a outra metade, orientada a partir de um eixo central, 

organiza dois quartos e é coroada com o estúdio do escritor (Ilustração 88) na parte da 

frente do edifício, na “proa” que nos envolve num imaginário marítimo e ao mesmo 

tempo concede um carácter secreto ao seu refúgio de trabalho. 

 

 

 

 

 

  
 

3.2.1.3. A JANELA – ENQUADRAMENTO 

Na casa Malaparte é possível identificar dois tipos de “janelas”: as “janelas” dos 

quartos, serviços e da biblioteca, em que parte delas possui gradeamento, e a “janela-

lareira” da sala de estar e as quatro “janelas” que emolduram a sala. Os dois tipos são 

antagónicos: as primeiras são fechadas, de tamanho reduzido e permitem uma 

entrada de luz limitada; as segundas tendencialmente mais amplas, à excepção da 

“janela-lareira”, mais do que uma entrada de luz, permitem que entrem no espaço da 

sala paisagens enquadradas. 

Ilustração 89 - Esquissos de Malaparte da decoração do seu estúdio, 
Malaparte, 1934. (Talamona, 1992, p.163) 

Ilustração 88 - Estúdio de Malaparte da decoração do seu 
estúdio, autor desconhecido, 1934. (Talamona, 1992, 
p.163) 

Ilustração 87 - Sala de estar, autor desconhecido. (Zabalbeascoa, 
1998, p.94 
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Ao observarmos as imagens da sala principal da casa Malaparte (Ilustração 90 e 

Ilustração 91), verificamos que esta não tem quadros. Em contrapartida tem grandes 

“janelas”, emolduradas com largos caixilhos de madeira escura pelo interior. É 

possível para além disso, contemplarmos a paisagem sentados na moldura de cada 

“janela” com um plano limpo de fundo, onde nos é apresentada a paisagem que 

Malaparte desenhou ou “projectou”, como ele mesmo disse.36

 

 

 

                                            
36 Ver citação de Malaparte -Página 75. 

Ilustração 92 - Uma das janelas da grande sala, a sul sudoeste, autor desconhecido. (Zabalbeasca, 1998, p.95)  

Ilustração 91 - Grande sala, parede nordeste/sudeste/ 
sudoeste, com janela a este nordeste e a sul sudoeste, com 
amigos de Malaparte, autor desconhecido. (Malaparte, 1990, 
p.55) 

Ilustração 90 - Grande sala, parede sudoeste, com janelas a 
sul sudoeste e oeste sudoeste, com amigos de Malaparte, 
autor desconhecido. (Malaparte, 1990, p.56) 
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No filme “Le Mépris” de Jean-Luc Godard37

 

, de 1963, onde parte das cenas se passam 

no interior da sala da casa Malaparte, temos uma melhor perceção do significado 

destas “janelas”. As principais “janelas” na casa Malaparte conferem materialidade ao 

movimento do tempo e das estações através do enquadramento, que só seria 

perceptível pelo modo peculiar em que Curzio Malaparte as emoldurou. É o 

enquadramento que dá significado à paisagem, não uma paisagem em geral que é 

possível vermos a partir do exterior, mas especificamente a que está recortada. É por 

ser aquele pedaço escolhido, como que focado por um “olho-fotográfico”, que quando 

enquadrado adquire especial valor. 

 

Não falamos de um foco fixo, na medida em que se simula apenas uma imagem em 

movimento, mas de uma sobreposição de quadros, do movimento natural da 

paisagem, que exigem do observador um movimento. Não é por acaso que muitas 

vezes o olho humano é conotado como a nossa janela, tanto no senso comum como 

na arquitectura, porque o próprio ato de olhar é movimento do corpo e ao mesmo 

tempo foco. Nós olhamos, seleccionamos e focamos.  

                                            
37 Jean-Luc Godard nascido em Paris (França) em 1930 é um cineasta e critico reconhecido pelo seus 
filmes vanguardistas e polémicos. 

Ilustração 93 - As janelas sul sudoeste da grande sala em diferentes planos, cena do Filme “Lê Mépris”. (Godard,1963) 
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Leonardo da Vinci38

“Now do you not see that the eye embraces the beauty of the whole world? (…)The eye 
is the window of the human body through which it feels its ways and enjoys the beauty 
of the world. Owing to the eye the soul is content to stay in its bodily prison, for without it 
such bodily prison is torture. O marvelous, O stupendous necessity (…). Who would 
believe that so small a space could contain all the images of the universe…?”

 disse:  

39

Se por um lado o olho e a janela são associados, é cativante a relação entre o modo 

como Leonardo da Vinci associa o corpo à prisão que se liberta através da janela/olho 

e o facto de Malaparte ter vivido muito tempo em verdadeira prisão física. Lemos num 

dos seus romances, “A Pele”, em que ele fala enquanto narrador e protagonista: 

 
(Runco&Pritzker, 1999, p. 503) 

“Repousa sozinha no topo de um rochedo vertical mesmo sobre o mar: uma casa 
sombria, uma imagem de uma prisão. Esta é a imagem da minha nostalgia. Talvez 
então, eu nunca tenha querido escapar da prisão. O que uma pessoa necessita 
realmente, não é viver livremente em liberdade, mas sim livremente na prisão.” 
(Malaparte, s/d, p. 233) 

Tendo em conta que o autor disse que a casa Malaparte era “una casa como me” e se 

observarmos mais atentamente representações da casa (Ilustração 76), verificamos o 

seu carácter de forte ou prisão: um volume paralelepipédico, sobre um penhasco, 

debruçado sobre o mar, aparentemente isolado do mundo, sem vizinhança imediata; a 

entrada e saída da casa é pouco clara; é edificada com paredes grossas, as “janelas” 

tem as proporções mínimas necessárias (as dos quartos dos hospedes têm grades), 

quase que de maneira teatral (Ilustração 94), em oposição às do espaço central, 

atribuindo ainda mais majestade às amplas “janelas” da sala abertas sobre a 

paisagem. 

                                            
38 Leonardo da Vinci (1452-1519) foi um polímate italiano, uma das figuras mais importantes do Alto 
Renascimento, considerado por vários como o maior génio da história, devido a sua multiplicidade de 
talentos para ciências e artes, a sua engenhosidade e criatividade. 
39 Não vês que o olho abraça a beleza do mundo inteiro?.. (…) O olho é a janela do corpo humano, por 
onde ele sente e frui a beleza do mundo. É devido ao olho que a alma se contenta em ficar na sua prisão 
corporal, porque sem ele tal prisão seria tortura. Ó admirável, Ó estupenda necessidade! Quem 
acreditaria que um espaço tão reduzido seria capaz de absorver todas as imagens do universo…” 
(tradução nossa) 
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Não sabemos ao certo os pensamentos de Malaparte no momento da construção, mas 

os seus relatos escritos dão-nos pistas e a obra evidencia a teatralidade do espaço e a 

importância das “janelas” como quadros libertadores, como as grandes “janelas” da 

sala, ou opressores da mesma, no caso das dos quartos dos hóspedes. 

  

 
 

A sala, o espaço nobre da casa, ou o “grande vestíbulo”, funciona como o lugar 

espiritual da casa, o lugar onde a casa se abre sobre o mediterrâneo, onde Malaparte 

recorta a paisagem. O espaço tem apenas os elementos essenciais a este, com uma 

lareira na parede sudoeste (com um vidro a delimitar o fundo a partir do qual que se vê 

o mediterrâneo, sendo este também uma “janela”), que funciona como ponto de 

equilíbrio entre as quatro “janelas-moldura” da casa (Ilustração 95 e Ilustração 96). 

Ilustração 96 - Plano de vidro de fundo da 
lareira, a nordeste. (Romina, 2007) 

Ilustração 95 - Parede nordeste, Lareira da grande sala com 
plano de vidro. (Romina, 2007) 

Ilustração 94 - “Janelas” com grelhas do piso 0, autor 
desconhecido. (Talamona, Casa Malaparte, 1990, 
p.133) 
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Cada “janela” oferece-nos desenhos diferentes e únicos, ocupando diferentes 

posições no espaço parede, estabelecendo limites para a realidade (Ilustração 97 a 

Ilustração 100). 

A “janela” ao posicionar o observador e ao delimitar o campo da visão, funde o espaço 

bidimensional da moldura, ou do plano de representação tido a partir do interior, com o 

espaço tridimensional exterior, que passam a ser representados num olhar 

simultaneamente idealizado e autorizado: a imagem correta, ordenada, hierarquizada, 

mensurável e harmónica como a de uma pintura ou de um fragmento de espaço em 

movimento que é fixado num fotograma de uma película de filme. 

No entanto a “janela” na casa Malaparte é muito mais que um signo do espaço entre o 

interior e o exterior. Importa não só compreender que a “janela” estabelece essa 

ligação entre dois espaços, sendo o ponto convergente e que marca a fronteira entre 

ambos, mas que é também a ponte para que o observador estabeleça relações 

cognitivas com o espaço, que neste caso são moldadas pelo carácter peculiar das 

janelas da sala. 

Ilustração 100 - Janela norte nordeste. (Romina, 2007) Ilustração 99 - Janela este nordeste. (Romina, 2007) 

Ilustração 98 - Janela oeste sudoeste. (Romina, 2007) Ilustração 97 - Janela sul sudoeste. (Romina, 2007) 
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O modo como cada “janela” está construída e desenhada, na figura de uma moldura, a 

maneira como cada uma compreende o seu vão, permite que o observador se sente 

nela, se movimente em torno dela e que tome parte dos vários pontos de perspectiva 

que ela oferece. Ela autoriza por isso uma certa liberdade a quem olha através dela – 

é possível escolher quais os pormenores e a que distância queremos focar, é possível 

movimentarmo-nos e escolher a perspectiva – mas ela delimita simultaneamente o 

olhar, restringindo-o, assumindo um carácter indicativo. A janela aponta para um 

determinado sentido porque limita o campo de visão pela sua própria constituição ser 

um fragmento de espaço. Ela oferece os blocos de lego para que possamos construir 

o nosso entendimento da paisagem, mas somente com aqueles que ela dispõe. 

A janela constitui portanto não só um ponto de conexão entre o espaço exterior e 

interior, mas também do espaço exterior que envolve o Homem que o habita e espaço 

interior, o do pensamento e da cognição. 

O campo de liberdade é obviamente especial quanto às “janelas” de que temos vindo 

a tratar. Elas são completamente abertas, limpas de caixilhos. Lembram o óculo de 

uma câmara de filmar que limita a visão mas permite o movimento e o registo da 

imagem sincronizada ao longo do tempo, que vai passando e que altera a paisagem a 

cada estação. Malaparte realizou alguns filmes e tinha com certeza essa sensibilidade. 

As “janelas” da sua casa são um poema, uma tela de cinema, deixado pelo seu autor. 
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3.3. A JANELA PLANO TOTAL  

3.3.1. O PAVILHÃO DA ALEMANHA  

 

 
Ilustração 101 - Interior do Pavilhão da Alemanha, Barcelona, Amanda A. Lewis, 2012 (Barcelona, passion made visible, 2012). 
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O Pavilhão da Alemanha ou hoje conhecido como Pavilhão de Barcelona é uma obra 

do arquitecto Ludwig Mies van der Rohe para a Feira Internacional de Barcelona de 

1929, nesta mesma cidade, em Espanha. 

No verão de 1928, influenciado pela boa fama do arquitecto entre os fabricantes 

têxteis, bem como pelo seu trabalho de sucesso desenvolvido para a Deutscher 

Werkbund (com a responsabilidade de vice-presidente e o cargo de director da 

exposição de 1927, em Estugarda), o Comissário geral do Reich, Georg von Schnitzier 

encomenda o projecto de um pavilhão representativo da República de Weimar. 

É solicitado a Mies uma obra que respondesse às diversas actividades sociais e 

diplomáticas próprias de uma Exposição Mundial e por outro lado que afirmasse e 

aumentasse o prestígio da Alemanha após o fim da Primeira Guerra (1914-1918). 

Mies inicia os seus estudos em Novembro de 1928 e a obra é concluída a Fevereiro 

de 1929. A cerimónia de abertura realizou-se a 27 de Maio de 1929, para a qual foram 

convidadas as mais ilustres personalidades, nomeadamente o rei e a rainha de 

Espanha, convidados obrigatórios da exposição. 

O Pavilhão foi demolido no final da Feira, mas devido a sua elevada importância como 

marco na História da arquitectura e na carreira do seu autor, a sua reconstrução 

tornou-se num desejo de muitos. Foi nos anos 50 que essa ideia surgiu em Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 103 - Miquel Coll e Alentorn, Pasqual Maragall, 
Jordi Pujol, Guido Brunner e Rosa Subirana, na 
“reinauguração”, autor desconhecido, 1986. (Vários 
autores – Ajuntament de Barcelona, 1987, p.19). 

Ilustração 102 - A Rainha Victoria Eugenia e o Rei Alfonso 
XIII de Espanha observando a escultura de Georg Kolbe, na 
inauguração, autor desconhecido, 1929 (Vários autores – 
Ajuntament de Barcelona, 1987, p.52). 
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O arquitecto Oriol Bohigas40 pediu ajuda a Mies na recolha de toda a informação 

possível para tornar essa reconstrução numa realidade, mas na época as 

circunstâncias não permitiram a sua realização, que ficou adiada para os anos 80. 

Mais tarde, com o apoio da família Rohe e do Museu de Arte Moderna de Nova York, 

que disponibilizou os arquivos do arquitecto, foi possível juntar as peças necessárias 

para a sua execução. Em 1981 em cooperação com a câmara municipal de Barcelona 

e a Feira de Barcelona que delegaram o trabalho a uma comissão de arquitectos 

(Cristias Cirici, Fernando Ramos e Ignasi de Solá-Morales), o projecto de uma 

reconstrução efectiva foi possível. O Pavilhão foi “reinaugurado” a 2 de Junho de 1986, 

ano do centenário do arquitecto Mies van der Rohe, já falecido na época.41

3.3.1.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E MORFOLÓGICAS 

 

A feira localiza-se junto ao Museu de Arte Nacional da Catalunha e do Montjuic. O 

Pavilhão Alemão é implantado em terreno plano no extremo direito do recinto, numa 

zona mais tranquila, a pedido do arquitecto. 

O lote é limitado e orientado por um dos palácios da feira, numa das suas laterais, e 

por uma praça numa das frentes.  

                                            
40 Oriol Bohigas – Arquitecto e planeador urbano espanhol nascido a 20 de Dezembro de 1925 em 
Barcelona 
41 VÁRIOS AUTORES - Mies van der Rohe’s German Pavilion in Barcelona 1929.1986, editado por: 
Public Foundation for the Mies van der Rohe German Pavilion in Barcelona e Ajuntament de Barcelona, 
Barcelona, 1987. 

 

 

 

 

 
 

 

Ilustração 105 - Planta de localização, Mies van der Rohe, 1928-
29. (Vários autores – Ajuntament de Barcelona, 1987, p.65). 

Ilustração 104 - Vista aérea do Pavilhão da Alemanha, autor 
desconhecido, 1928-29. (Vários autores – Ajuntament de 
Barcelona, 1987, p.82). 
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O pavilhão é desenhado sobre um pódio rectangular, numa forma modernizada dos 

pódios neoclássicos de Schinkel42

O edifício de um único piso é orientado a nordeste/ sudoeste. A sua reconstrução é fiel 

até no lugar, o mesmo do original. 

, integrado visualmente com a praça que o limita e 

recebe a nordeste e a sudoeste, pelo seu jardim com um caminho que o leva até uma 

das entradas do “Pueblo Español”, fechando-se sobre si mesmo nos lados 

noroeste/sudeste. A entrada principal é feita assim pela praça. 

 

 

 

 

  

3.3.1.2. O EDIFÍCIO 

O conceito que deu origem ao projecto assenta sobre as exigências do cliente, na 

ideia representativa de uma nova imagem da Alemanha e do facto de se querer um 

espaço que se organizasse em diferentes ambientes para receber personalidades 

diferenciadas. 

O Pavilhão Alemão é considerado como uma das obras mais puras de Mies, onde se 

somam as suas principais premissas de trabalho, um exemplo de elegância 

arquitectónica onde se aplica na perfeição a sua expressão “Less is more”43

Mies é um dos arquitectos que mais influenciou o Estilo Internacional, mas as suas 

preocupações vão muito para além do minimalismo. Existe uma linha quase espiritual 

, onde a 

técnica e os materiais usados estavam na vanguarda do seu tempo. 

                                            
42 Schinkel (1781-1841) nascido na Alemanha, foi pintor, urbanista e o mais notável arquitecto do 
neoclassicismo na Prussia. 
43 “Less is more” do inglês, que significa menos é mais (tradução nossa) 

Ilustração 107 - Vista exterior a partir da praça a nordeste, Marquez, 
2002.  

Ilustração 106 - Vista exterior sudoeste/nordeste, autor 
desconhecido, 1928-29. (Vários autores – Ajuntament de 
Barcelona, 1987, p.82). 
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nos seus desenhos, onde o abstracto e a lei construtiva pura são encaminhados com o 

objectivo de atingir a máxima desmaterialização possível, reduzindo o objecto, 

alcançando a sua forma essencial. A beleza surge assim num processo de subtracção. 

Em 1927 Mies afirma: 

“Não me oponho à forma mas unicamente à forma como meta (…). A forma como meta 
resulta sempre em formalismo. Isso implica um esforço que não se orienta no interior, 
mas no exterior. Só um interior vivo pode ter um exterior vivo.” (Zabalbeascoa & 
Marcos, 2001, p. 68) 

Para Mies a pesquisa e o processo são fundamentais, serão eles que darão alma e 

sustentabilidade aos seus trabalhos. Esta obra de arte arquitectónica emerge como 

uma exploração máxima de um modernismo disciplinado, onde se aprimora o 

minimalismo da estrutura de aço e da caixa de vidro através de novas técnicas. 

Mies oferece-nos através do pavilhão alemão um espaço fluído, tanto no interior como 

no seu diálogo com o exterior, através de grandes Janelas/Planos, transmitindo assim 

a ideia de liberdade e progresso da nova República Alemã. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 111 - Vista do pátio traseiro a partir do interior, autor 
desconhecido, 1928-29. (Vários autores – Ajuntament de 
Barcelona, 1987, p.87). 

Ilustração 110 - Interior do núcleo edificado, autor 
desconhecido, 1928-29. (Vários autores – Ajuntament de 
Barcelona, 1987, p.87). 

Ilustração 109 - Páteo de recepção, autor desconhecido, 1928-
29. (Vários autores – Ajuntament de Barcelona, 1987, p.85). 

Ilustração 108 - Jardim traseiro e pátio de recepção, autor 
desconhecido, 1928-29. (Vários autores – Ajuntament de 
Barcelona, 1987, p.85). 
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O projecto é o resultado de uma composição que se baseava num jogo independente 

e ortogonal de planos, definindo três ambientes/espaços vazios: um pátio de recepção, 

um pátio traseiro, ambos abertos, unidos por um outro pátio coberto – o pavilhão. No 

entanto, apesar da liberdade dos elementos verticais e horizontais que definem estes 

espaços, existe uma ordem geométrica rigorosa, sobre um módulo de 1.09 x 1.09 

metros, com um pé direito de 3,10 metros, que fora definido pelas dimensões do 

mármore onyx a colocar no interior do pavilhão. O edifício tem 18,48 metros de 

profundidade e 56,63 metros de comprimento. 

As paredes neste projecto são essencialmente pensadas enquanto objecto 

organizador de espaço, independentes da estrutura. As paredes que estão junto aos 

planos de vidro são revestidas por finas placas de mármore com uma estrutura 

invisível em aço. A laje de cobertura é sustentada por oito colunas cruciformes em aço 

cromado, tornando-as quase invisíveis, confirmando a sua genialidade no uso da 

técnica em favor da estética. 

Ilustração 112 - Planta e alçado, Mies van der Rohe, 1928-29. (Varios autores – Ajuntament de Barcelona, 1987, p.64) 
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Por outro lado, a elegância das colunas de aço atribui uma leveza ao tecto/cobertura, 

dando-nos quase a sensação de flutuação no espaço. 

Existem duas maneiras de nos aproximarmos deste edifício, uma pela praça, outra 

pelo acesso do jardim. O acesso principal é feito a partir da praça de Cales Buigas, 

obrigando o visitante a fazer um giro de 180 graus. Mies liberta os planos das paredes 

e o tecto para definir o ingresso principal de forma clara (Ilustração 115). 

 

 
Ilustração 115 - Planta com indicação das entradas, Mies van der Rohe, 1928-29. (Vários 
autores - Ajuntament de Barcelona, 1987,p.64). 

Ilustração 114 - Vista interior, autor desconhecido, 1928-29. (Vários 
autores – Ajuntament de Barcelona, 1987, p.51). 

Ilustração 113 - Vista interior da parte traseira, autor 
desconhecido, 1928-29. (Vários autores – Ajuntament de 
Barcelona, 1987, p.50). 
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A outra entrada enquadra a estátua de Alba, de Georg Kolbe no pátio traseiro interior e 

convida-nos à entrada. 

 

 

 

   
 

Neste pátio, completamente fechado ao exterior por três planos, virado ao céu e ao 

núcleo coberto principal, é criado um espelho de água, fazendo multiplicar a imagem 

da estátua que ora se reflecte na água, ora no mármore, ora nos planos de vidros, ora 

nos pilares espelhados. A orientação do pátio leva-o a ser um espaço, em 

determinadas horas do dia, com muito sol directo, fazendo-se reflectir pela água e 

atribuindo à estátua um carácter especial. 

 

 

No extremo sudeste do edifício Mies desenhou um pequeno ambiente coberto de 

apoio ao pavilhão, onde se localizavam as casas de banho e escritórios, que hoje é 

usado como loja de souvenirs. 

Tudo foi pensado cuidadosamente, o uso dos materiais, a decoração, tudo foi 

criterioso a fim de alcançar o seu objectivo, mantendo uma pureza elegante e 

Ilustração 118 - Vista exterior, entrada secundaria a sudoeste. Autor desconhecido, 2012 (E-architect, 2012) 

Ilustração 117 - Vista exterior, entrada principal. Maty Ann 
Sullivan, 2001 (Bluffton, 2001) 

Ilustração 116 - Vista exterior, entrada principal a noroeste. 
Autor desconhecido (Vários autores - Ajuntament de Barcelona, 
1987,p.83) 
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sofisticada, queria-se um espaço nobre. Mies consegue-o numa harmonia perfeita 

entre vidro, aço, pedra (mármore verde dos alpes, mármore verde antigo, ônix dourado 

cor de mel e travertino romano) e o branco da laje de cobertura. Na decoração usa 

apenas um tapete de lã preto, cortina em seda vermelha e um conjunto de cadeiras 

amarelas Barcelona de sua autoria. 

O Pavilhão da Alemanha, Pavilhão de Barcelona, desde 1986 sede da Fundação Mies 

van der Rohe é um excelente exemplo do Movimento Moderno na arquitectura, fruto 

de uma evolução tecnológica a nível das técnicas e materiais de construção, integrado 

no seu tempo e no seu contexto. Nele encontramos o somatório de características 

peculiares, atribuídas apenas a Mies, servindo de mote para futuros trabalhos do 

arquitecto e sendo uma influência até aos dias de hoje na história da arquitectura. 

3.3.1.3. JANELA - PLANO TOTAL  

A maneira de pensar e construir arquitectura de Mies van der Rohe, reflecte o contexto 

artístico e a evolução das técnicas e materiais do seu tempo. Os seus trabalhos são o 

resultado de um longo estudo, uma busca de tirar o máximo partido da plasticidade 

dos materiais e das técnicas construtivas. Segundo Kenneth Frampton, em todo o seu 

percurso, Mies trabalhou sobre três factores: “A capacidade tecnológica da época, a 

estética vanguardista e o legado tectónico do romantismo clássico”. (Frampton, 1999, 

p. 157) 

As exigências do cliente, de criar um espaço representativo e o facto do programa do 

Pavilhão não exigir nenhum tipo de funcionalidade ou volumetria, dá a Mies uma 

liberdade da qual este tirará o máximo partido, tornando a obra numa referência em 

toda a sua carreira, que resultou numa inovação na História. 

A “JANELA” ou PLANO DE VIDRO surgem nesse contexto, na consequência de uma 

pesquisa dos materiais e técnicas do seu tempo, sob um pensamento poético 

vanguardista. Por outro lado, a Alemanha tornara-se um centro das artes na Europa, 
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que coincide com uma altura de mudança de pensamento de Mies, também ele ligado 

a esses grupos de artistas.44

A “janela” como PLANO TOTAL foi possível porque existiu uma revolução industrial, 

um palácio de cristal. No entanto, a sua genialidade não se torna menor por isso. Mies 

apresenta-nos uma nova conceição estrutural e espacial, uma nova linguagem, uma 

“JANELA PLANO”, que depois deste projecto se torna num novo componente nos 

seus projectos. 

 

Mies vem quebrar a tradição da janela enquanto “moldura”, criando um NOVO 

CONCEITO DE JANELA. Ele estica-a, prolonga-a em todos os sentidos, até a sua 

dissolução e conjugação com a parede, tornando-se a janela e a parede numa única 

entidade formal - o PLANO. A “moldura” da janela passa a ser formada por dois planos 

paralelos, perpendiculares a esta: o tecto e o chão. 

 

 

 

 
 

 

Neste esquisso do arquitecto (Ilustração 120), notamos que o plano translucido, com 

os finos caixilhos, não pretende interromper a continuidade do plano da cobertura. Já 

no plano do chão notamos um material diferente. No entanto, também não é nesse 

plano que reside a janela, a janela reside nos limites desses dois planos (tecto e chão) 

e o espaço externo. A “janela” surge como um terceiro plano transparente, como uma 

linha ténue entre exterior e interior. No limite, reduzido a delgadíssimas linhas, linhas 

que definem o objecto janela no espaço, de modo até mais racional que visual. Mies 

                                            
44 Em 1923-24 Mies publica na revista “G” de gestalt (ligada ao De Stijl), em 1925 torna-se no arquitecto 
responsável pela Werkbund alemã e entre 1921-25 torna-se membro do “Novembergruppe” (difusor da 
arte moderna na Alemanha) onde é responsável pelo departamento de arquitectura. 

Ilustração 120 - Esquisso do interior, Mies van der Rohe 
1928-29 (Varios autores - Ajuntament de Barcelona, 1987, 
p.40) 

Ilustração 119 - Vista do interior. Nick Varey, 2010 (Habitables, 
2010) 
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pretendia uma fluidez de espaço, mais do que uma janela, ele queria que existisse 

uma integração visual do espaço interno e externo, levando o exterior para o interior e 

vice-versa. Como Bruno Zevi45

“O espaço contínuo é cortado por planos verticais que nunca formam figuras fechadas, 
geometricamente estáticas, mas criam uma ininterrupta fluência na sucessão dos 
ângulos visuais.” (Zevi, 1998, pp. 124-125) 

 escreveu a cerca do pavilhão alemão: 

Em 1929 Mies consegue finalmente usar o vidro como plano/muro transparente. 

Frampton diz que Mies olhava para o vidro como uma “pedra transparente” desde 

1922, quando este fez o projecto do seu “Edifício de Vidro”, que procurava explorar a 

potencialidade plástica do vidro, e em 1933 Mies questionava:  

“O que seria o betão ou o aço sem o vidro? A habilidade de ambos para transformar o 
espaço seria ilimitada e inclusive perdê-la-iam por completo, ficaria apenas um vaga 
promessa. A pele de vidro e os muros de vidro são os únicos que podem revelar a 
forma estrutural simples da armação, do esqueleto e assegurar as suas possibilidades 
tectónicas”. (Frampton, 1999, p. 171) 

Espaço interno e externo integram-se e fluem sem o observador conseguir determinar 

os seus limites. Mies já não estava interessado no velho conceito de janela/moldura, 

ele queria a fluidez, a liberdade. Mais do que o vidro como material que nos trás luz ou 

nos deixa ver a partir dele mesmo, ele queria explora-lo ao máximo, tirar partido do 

jogo de reflexos que ele pode oferecer e a “janela” surge assim também como 

elemento REFLECTOR. É possível confirmá-lo pelas palavras de Mies van der Rohe: 

“As minhas experiências em maquetas, realizadas em vidro, indicaram-me o caminho a 
seguir e logo percebi que, ao usar vidro, o importante não é o efeito produzido pela luz 
e sombras, mas sim o rico jogo de reflexos.” (Newmeyer, 2000, pp. 362-363) 

 

 

 

 

 
 

                                            
45 Bruno Zevi (1918-200) foi um arquitecto, historiador e professor italiano bastante importante no 
contexto da teorização e introdução da historiografia da Arquitectura moderna 

Ilustração 122 - Vista exterior, entrada principal. Patrícia Martino, 2011 
(patriciamartino, 2012) 

Ilustração 121 - Vista do interior e do pátio. Autor 
desconhecido. (Varios autores - Ajuntament de 
Barcelona, 1987, p.99) 
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A “janela” de Mies é uma referência para a arquitectura até aos dias de hoje. Ela é ao 

mesmo tempo a janela na sua origem, enquanto elemento da sintaxe arquitectónica, 

chegando a confundir-se com o elemento porta, despida de todo o tipo de ornamento 

simbólico, tornando-se no auge de toda a sua trajectória, ultrapassando o seu carácter 

paradigmático.  

A Janela torna-se em 1929 com o Pavilhão Alemão ou de Barcelona uma espécie de 

“tábua rasa” para a linguagem arquitectónica, ou uma nova alternativa na relação 

interior/exterior, em casos excepcionais. 
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4. CONCLUSÃO 

O espaço pode ser fechado sobre si ou aberto ao exterior, já a massa pode ser mais 

ou menos concentrada. Tanto a janela como a porta são aberturas no plano ou massa 

parede, no entanto não são essas aberturas que definem o grau de abertura do 

espaço. Nas palavras do professor Pierre von Meiss: 

“Le degré de fermeture d’un espace ne dépend pas uniquement de la quantité et de la 
dimension des ouvertures. Losque nous souhaitons créer un espace qui a tendance à 
s’ouvrir sur l’extérieur, nous tentons de le rendre moinx explicite. Il y a donc un rapport 
direct entre les notions d’ espace explicite et implicite et le degré d’ouverture ou de 
fermeture. Nous pouvons employer les príncipes de l’un pour réaliser l’autre.”(Meiss, 
1990, pp 119-120) 

 

 

A presença ou prolongamento de elementos que pertencem tanto ao interior como ao 

exterior, ou a supressão do cruzamento de dois planos limite (entre interior e exterior), 

contribui de modo qualificado para a abertura do espaço sobre o exterior. 

Se numa fase inicial a janela surgiu para iluminar e ventilar, a evolução dos materiais e 

das técnicas, deram a possibilidade dessas qualidades evoluírem para a tornarem 

num elemento plástico ao serviço dos objectivos do arquitecto. A janela assume novos 

significados, e as potencialidades são exploradas até ao ponto de este se dissolver, 

transformando-se ela mesma num plano, ainda que de vidro. Nesta fase a “janela” 

Ilustração 123 - Esquemas didácticos d’Allen Brooks sobre o contributo de Frank 
Lloyd Wright para uma nova concepção espacial, Allen Brooks. (Meiss, 1990, 
p.119) 
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deixa de o ser, para passar a ser uma “ausência” de muro ou plano. O limite espacial 

não corresponde mais às necessidades estruturais. 

“L’espace et la façade sont “libérés” et offrent la possibilite d’une nouvelle dynamique.” 
(Meiss, 1990, p.120) 

A “janela” oferece-se ao olhar como mediadora dos possíveis diálogos entre espaço 

interior e exterior, conduzindo as imagens seleccionadas, construindo uma teia de 

significados, dando à arquitectura a possibilidade de ser pintura, deixando de ser 

apenas um receptáculo de luz, para assumir o dom da visibilidade.  

A janela retratada no filme, “A Janela Indiscreta” (1954), de Alfred Hitchcock46, não é a 

mesma da, do filme “Mon Oncle” (1959), de Jacques Tati47

O modo como a janela é colocada, como o arquitecto tira partido dela enquanto meio 

de luz, pode dar ambiências diferentes ao espaço, pode induzir o homem, mas 

também pode emocionar ou direccionar os seus pensamentos. A luz vinda das 

janelas, ou dos vitrais das catedrais góticas, das janelas de muitas cenas do filme 

“Barry Lyndon” (1975), de Stanley Kubrick

. A “janela” dá-nos a 

possibilidade de ver ou de ser vistos, podendo assumir-se como geradora de intriga ou 

como mediadora de espaços, oferecendo ao arquitecto uma amplitude de jogos 

dinâmicos. Pode ainda assumir o carácter de quadro, de pintura, como foi estudado no 

caso da “Casa Malaparte”. Esta oferece-nos uma arquitectura que incorpora a “janela”, 

tirando partido desta enquanto moldura da paisagem, ou tela de cinema. A “janela” 

enquadra-nos a paisagem, sendo ela mesma geradora de acções e imagens, mais ou 

menos dinâmicas entre o interior e o exterior.  

48

Por outro lado, Mies com o “Pavilhão da Alemanha”, veio quebrar com a tradição da 

janela enquanto quadro, trouxe-nos com o plano de vidro, o exterior para o interior, a 

continuidade espacial, e a dinâmica de reflexos que esse vidro nos pode dar, ironizado 

numa cena do filme “Playtime” ”(1967) de Jacques Tati. Em outros trabalhos seus 

, ou da “Capela de Notre Dame du Haupt”, 

emocionam o homem, direccionam o seu olhar e os seus pensamentos, atribuindo ao 

espaço um novo carácter.  

                                            
46Alfred Hitchcock (1899-1980) foi um cineasta inglês, considerado o mestre dos filmes de suspense, um 
dos mais conhecidos e populares realizadores de todos os tempos. 
47Jacques Tati (1907-1982) foi um cineasta francês que ao longo da sua carreira trabalhou como actor 
comico, escritor e director. 
48Stanley Kubrick (1928-1999) foi um director e produtor de cinema Americano, considerado um dos mais 
importantes cineastas de todos os tempos. 
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vemos esta abandonando o plano da parede, assumindo o papel de “pele” do edifício, 

o arranha-céus, onde vemos a “janela” a participar na reflexão da luz e da dinâmica da 

cidade, onde ele mesmo absorve e reflecte luz. Mies apresenta-nos a dissolução da 

janela de modo integrado, mas também nos mostra novas possibilidades. 

Com a janela ou manipulação desta na fachada o arquitecto assume-se pintor, 

fotógrafo ou mesmo cineasta. Com ela o arquitecto pode induzir, direccionar, 

emocionar ou perturbar. Atribuir-lhe as mais diferentes formas plásticas. Assumi-la 

como protagonista de jogos dinâmicos de fachada, ou como elemento de diálogo entre 

meios. Pode ser “olho”, mas também pode ser “pele”. 

Cabe ao arquitecto assumir a responsabilidade de construir uma arquitectura, onde 

também a janela é um elemento integrado num processo de ideias lógico e 

consequente. Fazendo da arquitectura, mais do que um meio para se expressar, 

tornando-a numa arte que serve para a prática de todas as actividades humanas. 
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 ANEXO A 
Projecto III – Tema 01 
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Projecto III - Tema 01 

Como introdução ao quinto ano é nos pedido um pequeno projecto: Uma casa para 

nós. O projecto centra-se na construção de uma residência unifamiliar num terreno 

longo e estreito, numa das muitas ruas apertadas de um bairro histórico de Lisboa. O 

problema – rua apertada e lote de terreno estreito – é a base e um ponto de partida 

para o conceito do projecto, que justifica a posição recuada do edifício assim como o 

jogo de volumes que o constituem. 

 

 
Ilustração 124 - Planta de Localização, Lisboa – Rua de São Mamede, 
Ilustração nossa, 2008. 

 
Ilustração 125 - Estudo sobre o lote, ilustração nossa, 
2008. 

 
Ilustração 126 - Esquisso do volume/ “janela” do último piso, ilustração 
nossa, 2008. 

 
Ilustração 127 - Desenho estudo/conceito dos 
volumes, ilustração nossa, 2008. 
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Ilustração 128 - Maquete a escala 1:200, ilustração nossa, 2008. 
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Ilustração 129 - Planta dos pisos 0 e 1, ilustração nossa, 2008. 

 
 

 
Ilustração 130 - Planta dos pisos 2 e 3, ilustração nossa, 2008. 
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    Ilustração 131 - Planta dos pisos 4 e 5 e cobertura, ilustração nossa, 2008.   

 

 

 

 
Ilustração 132 - Alçado Principal Sul, Ilustração nossa, 2008. 
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  Ilustração 133 - Alçado Norte, e corte 4 e 3l, Ilustração nossa, 2008. 

 

 

 

 
   Ilustração 134 - Corte 1, Ilustração nossa, 2008. 
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 Ilustração 135 - Corte 2, Ilustração nossa, 2008. 
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