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RESUMO
Ludwig Mies van der Rohe e Serge Chermayeff, dois arquitectos que para
além da sua obra construída, destacaram-se pelo seu papel significativo
no ensino da arquitectura, durante o século XX. O pátio foi um, senão
o principal, instrumento no seu processo de instrução. Curiosamente,
ambos conduzidos para a vida académica por Walter Gropius, exploraram
as suas ideias utilizando o tema da casa-pátio como exercício a desenvolver pelos seus alunos, a partir da Bauhaus e IIT, no caso de Mies, e
pelas mais reconhecidas universidades dos EUA, no caso de Chermayeff,
que passou pelo Instituto de Design de Chicago, MIT, Harvard e Yale.
Chermayeff e seus alunos exploram, durante os anos 50, características
da casa com vários pátios, onde vinculam a cada um, uma área específica
da casa para conseguir o máximo de privacidade em relação ao exterior e
a cada área em relação às demais. Também Mies, anos antes, pela década
de 30, juntamente com os seus alunos na Bauhaus, dedica grande parte
da sua actividade ao estudo de casas-pátio. Os seus trabalhos, na maior
parte das vezes de carácter experimental, distanciam-se dos parâmetros utilitário-racionalistas e enunciam um afastamento da evolução da
casa-pátio moderna.
Em Mies há uma busca pela essência e unidade da casa com os pátios, que
se constrói através de um conjunto unificado do recinto com a habitação,
enquanto que, para Chermayeff é a dinâmica funcional, a actividade,
que justifica a forma da casa fechada, cuja estrutura e distribuição serão
avaliadas pela sua capacidade de proporcionar privacidade e domínio.
Reconhecendo a aparente contradição destes dois conceitos, reconhece-se
também que representam duas forças que persistem, universalmente, na
concepção do espaço da casa. Portanto, exploraram-se nesta Dissertação,
de forma independente, as referências ideológicas e arquitectónicas que
sustentam estes modelos de casas-pátio e a construção dos conceitos por
detrás dos seus projectos, dentro do processo evolutivo da casa-pátio
moderna. Não foi, contudo, intenção de recorrer à larga história deste
arquétipo, mas revelar e explorar estes dois casos importantes e significativos onde este “tipo” funcionou como sistema e base de exploração a
duas visões e métodos de projecto singulares.
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ABSTRACT
Ludwig Mies van der Rohe and Serge Chermayeff, two meritorious
architects, highlighted themselves by their significant role played in
the teaching of architecture. The courtyard was one, if not the main
one, tool in their teaching. Curiously, both conducted to academic life
by Walter Gropius, they explored their ideas using the theme of the
courtyard-house as an exercise to be undertaken by their students,
from the Bauhaus and IIT, in Mies’ case, and from the most recognized
universities in the U.S. in Chermayeff’s case, who attended the Design
Institute of Chicago, MIT, Harvard and Yale.
Chermayeff and his students explored, during the 50’s, features of the
house with several courtyards, where bind to each one, a specific area
of the house to achieve the maximum privacy in relation to the outside
and to each area in relation to the others. Mies, years before, by the 30’s,
along with their students at Bauhaus, also devotes much of his activity
to the study of courtyard-houses. His works, often of an experimental
nature, distance themselves from the criteria of utility-rationalists of the
evolution of the modern courtyard-house, putting their formulations
in an independent set, which places their reasons for being, in a very
different scale of values.
In Mies, there’s a search for the essence and unity of the house with
courtyards, which reaches to everyone through an unified set of the
enclosure with the housing, whilst, for Chermayeff, is the functional
dynamics, the activity, that explains the shape of the closed house, whose
structure and distribution will be evaluated for its own ability to provide
privacy and domain.
Recognizing the apparent contradiction of these two concepts, it’s also
recognized that both represent two forces that persist, almost universally,
in the conception of the house’s space. Therefore, it was explored in this
thesis, , in an independent manner, the ideological and architectural
references that support these models of courtyard homes and the construction of the concepts behind their projects, within the evolutionary
process of the modern courtyard-house. There wasn’t, however, intended
to appeal to the broad history of this archetype, but to reveal and explore
these two important and significant cases where this "type" worked as an
exploration system and basis to singular insights and project methods.
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RESUMÉ
Ludwig Mies van der Rohe et e Serge Chermayeff, deux architects
méritoires, se firent ressortir par leur rôle significatif qu’eurent dans
l’enseignement de l’architecture. Le pátio fut un, ou peut-être le principal, instrument dans le processus d’enseignement. Intéressant c’est dire
que tout deux, conduits dans la vie académique par Walter Gropius, ont
exploré leurs idées utilisant le thème de la maison-patio comme exercice
à développer par leurs élèves, depuis la Bauhaus ET IIT, pour Mies, et
depuis les plus reconnues universités des EUA, pour Chermayeff, qui
fut professeur à l’Institut de Design de Chicago, MIT, Harvard et Yale.
Chermayeff et ses élèves ont exploré, pendant les années 50, les caractéristiques de la maison avec plusieurs patios, où ils créent à chaque
pátio un lien avec un espace spécifique de la maison afin de reussir le
maximum d'intimité en relation avec l’extérieur et en relation avec les
autres espaces. De même pour Mies, quelques années auparavant, environ dans les années 30, avec ses élèves à l’Ecole Bauhaus, il dédie une
grande partie de son activité à l’étude des maisons-patios. Ses oeuvres, la
plupart du temps de caractère expérimental, s’éloignent des paramètres
utilitaires-racionalistes de l’évolution de la maison-patio moderne, positionnant ses formulations dans un ensemble indépendant, qui situe ses
raisons d’être, dans une échelle de valeurs très différentes.
Chez Mies, il y a une recherche de l’essence et unité de la maison à
patios, qui arrive à tous à travers d’un ensemble unifié de l’enceinte avec
l’habitation, par contre chez Chermayeff, c’est la dinamique fonctionnelle,
l’activité qui justifie la forme de la maison fermée, dont la stucture et
distribution seront évaluées par leur capacité de créer inimité et domaine.
Reconnaissant l’apparente contradiction de ces deux concepts, on reconnait aussi qu’ils représentent deux forces qui persistent, presque universalement, dans la conception de l’espace de la maison. Donc, sont explorées
dans cette dissertation, de façon indépendante, les références idéologiques
et architéctoniques qui soutiennent ces modèles de maison-patios et la
construction des concepts par leurs projets, dans un processus évolutif
de la maison-patio moderne. Cependant, il n’y a pas eu intention de se
repórter à la large Histoire de cet archétype, mais découvrir et explorer
ces deux cas importants et significatifs où ce “type” a fonctionné comme
sistème et base d’exploration aux visions et méthodes de projets singuliers.
RESUMO / ABSTACT / RESUMÉ · 7
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INTRODUÇÃO

A presente Dissertação tem como objecto, o estudo do tema da casapátio, a partir de trabalhos dos arquitectos Ludwig Mies van der Rohe
e Serge Chermayeff, sob os títulos Unidade e Privacidade.
As primeiras referências históricas da casa com pátio remontam à época
mesopotâmica e foram-se repetindo ao longo do tempo com diferentes
abordagens e em diferentes contextos. Porém, a origem da tipologia
denominada “casa-pátio” estará associada às experiências desenvolvidas
em torno do trabalho de vários mestres modernos, sobretudo a partir
dos anos 30 do início do século XX.
Ainda que muitas possam ser as abordagens a este tema, o que aqui é
proposto é fazê-lo a partir de um trabalho desenvolvido na disciplina
de Espai: Unitat i Privacitat, que frequentei durante o ano lectivo de
2009/2010, enquanto participante no programa de intercâmbio Erasmus
na ETSAB.
O programa desta disciplina partia de análises e discussões sobre trabalhos de Mies Van der Rohe e Serge Chermayeff desenvolvidos sobre este
tema, a partir de dois conceitos aparentemente opostos, mas essenciais
para a concepção de um projecto residencial - a unidade e a privacidade.
Deste modo, deveríamos perceber a nível global o processo destas duas
atitudes arquitectónicas, a partir de um mesmo instrumento de projecto
- o pátio - para no final nós próprios desenvolvermos uma casa-pátio.
A superficialidade com que esta problemática foi tratada na disciplina,
que pretendia, mais do que um estudo exaustivo, espoletar discussões
mais ou menos empíricas durante o ano lectivo, levando à reflexão e
experimentação, suscitou o interesse por aprofundar e consolidar o tema
a partir deste estudo. Deste modo, e pela complexidade inerente a esta
problemática, focamo-nos no início e meados do séc.XX.
INTRODUÇÃO · 9

"Se ha de proyectar una casa-patio para una familia compuesta
por los padres y dos hijos adolescentes. Los padres son profesionales
liberales que desarollan su actividad en el hogar. Estos disponen de
un área de trabajo próxima al acesso (estudio, taller o consulta)."

Figura 1,
Projecto para uma casa-pátio - projecto realizado Escola Técnica
Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB UPC) em 2010
Perspectiva interior - Casa Pátio
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Reconhecendo, portanto, as particularidades deste modelo, este trabalho tem como objectivo perceber de que modo o tema da “casa-pátio”
foi desenvolvido por Mies e Chermayeff, explorando as referências ideológicas e arquitectónicas que, dentro do contexto evolutivo da casapátio moderna, sustentam estes modelos e a construção dos conceitos
por detrás dos seus projectos.
Admitindo a extensa história e complexidade deste arquétipo, não é
nossa intenção desenvolver um estudo aprofundado sobre a sua evolução,
mas sim revelar e explorar o contexto arquitectónico em que surgem as
importantes e significativas contribuições de Mies e Chermayeff, onde
este “tipo” de habitação funcionou como sistema e base de exploração a
duas visões e métodos de projecto singulares.
A metodologia seguida para desenvolvimento do trabalho parte do seu
cariz teórico, e define-se de acordo com o objecto/objectivo. O processo
de execução pressupôs a recolha de materiais, sobretudo de natureza
bibliográfica, de autores relevantes no campo de estudo. A partir da
leitura e análise destas recolhas, procurou-se organizar os conteúdos de
modo critico, resultando numa estrutura em três partes, ou capítulos,
organizados em subtemas.
No primeiro capítulo, centramo-nos na contextualização do tema, fazendo
uma aproximação ao trabalho desenvolvido por estes dois arquitectos na
origem e no processo evolutivo da casa-pátio moderna. A problemática da
habitação, mais do que em qualquer outra época, assinalou a entrada na
era moderna. Os dramas económicos e socias, sobretudo no início do séc.
XX, deram origem a novos paradigmas no que à concepção e organização
do espaço diz respeito. Partindo deste contexto histórico, lançamos um
olhar sobre o papel da casa com pátio nos desenvolvimentos da habitação,
em jeito de introdução aos contributos de Mies e Chermayeff.
Sob os títulos Unidade e Privacidade, reservam-se os dois capítulos
seguintes, à analise individual de cada autor: Mies van der Rohe e Serge
Chermayeff, respectivamente.
Deste modo, no segundo capítulo partimos de trabalhos desenvolvidos
por Mies sob o tema do pátio, para percebermos a importância da “casapátio” e a sua relação com o tema de Unidade. Numa vontade já manifestada, durante os anos 20, de explorar outras contendas na produção
arquitectónica, o projecto do Pavilhão de Barcelona, em 1929, surge
como a oportunidade perfeita para Mies materializar as suas reflexões.
INTRODUÇÃO · 11

Figura 2,
Esquemas Conceptuais

Figura 3,
Axonometria - Casa Pátio

Figura 4,
Alçado Sul

Figura 5,
Alçado Nascente
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Reconhecendo a importância que o desenvolvimento deste projecto
teve no trabalho do arquitecto, aqui damos conta do papel do princípio
de Barcelona nas experiências de Mies em torno da casa pátio. Deste
modo, fazemos uma aproximação aos seus ensaios, sem esquecer da
relevância da sua experiência como docente. Por fim, já com cliente e
localização específica, a casa para Ulrich Lange de 1934 torna-se num
caso paradigmático da aplicação prática das suas experiências, pelo que
nos servirá de caso de estudo.
Em Privacidade, como referido, é o contributo de Chermayeff que
desenvolvemos, desde a sua abordagem ao modernismo, às duras criticas
à sociedade americana, percorremos o percurso que o leva à condição
introvertida do seu modelo de casa unifamiliar. Deste modo, partimos de
uma aproximação à evolução do seu discurso e raciocinio a partir de 1930,
para com ele percebermos de que modo o tema da casa-pátio surge no seu
trabalho. Homem racional, cedo Chermayeff mostra especial interesse
no uso da tecnologia e ciência para a resolução dos problemas espaciais,
reconhecendo no funcionalismo a solução para os problemas modernos.
A partir do seu trabalho teórico de Community and Privacy, procuramos
explorar a importância do binómio público/privado no seu trabalho, e a
sua relação com as experiências que Chermayeff desenvolveu em torno
da “casa-pátio”. Finalmente, em House for a Cluster nº16, procuramos
analisar um exercício abstracto partindo das conclusões a que levaram
as experiências anteriores.

Figura 6,
Planta Implantação - Casa Pátio
Base Grupo Casas Pátio - Mies 1931
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CASA-PÁTIO
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1.1

“Pátio, s. m. recinto descoberto, no interior de uma casa, ou terreno murado
contíguo a ela; vestíbulo; átrio.”1
A grande qualidade do pátio será certamente a garantia de privacidade.
Pode ser visto como um compartimento sem tecto, um espaço ao ar livre,
mas do ponto de vista topológico é claramente um espaço limitado e
interior, um espaço côncavo, tão incluso e íntimo como qualquer outra
divisão.
Como fonte de luz e ligação ao exterior, o pátio é normalmente peça
fundamental na composição arquitectónica. A sua posição interior facilita
e incentiva a própria vida exterior: está protegido do vento, livre dos
olhares indiscretos e resguardado dos ruídos do lado de fora. Centra
tal atenção no edifício que se converte no seu principal elemento e protagonista da ordenação estrutural, das relações interior/exterior, e do
domínio dos seus percursos. Mas, como sabemos, o pátio não pode ser
visto apenas como um elemento arquitectónico. Ele serve de base a um
verdadeiro sistema de composição.
“... es un arquetipo sistemático y versátil, capaz de cobijar una gran cantidad
de usos, formas, tamaños, estilos y características diferentes.”2
Presente em tempos, culturas e civilizações transversais à história da
humanidade, o pátio forma um arquétipo volúvel, que foi construído
desde as mais antigas civilizações e tem sobrevivido sobretudo através
de interessantes exemplos de alguns mestres modernos.
1 COSTA, J, Dicionários Editora: Dicionário de Português; 8ª ed. - Porto : Porto Editora, 1998
2 CAPITEL, Antón, La Arquitectura Del Patio; Barcelona : Gustavo Gili, 2005; p.6
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Despontada da contínua reivindicação social por uma habitação digna
e do voluntarismo positivista da Revolução Industrial do século XIX, a
arquitectura moderna transita para o século XX num cenário de grandes transformações sociais e tecnológicas e prossegue, sobretudo, com o
desígnio de resolver as necessidades impostas pela 1ª Grande Guerra de
1914 e pela Depressão Económica de 1929, que tornam a casa tradicional
burguesa obsoleta, e aceleram as pesquisas sobre o Existenzminimum1,
para a racionalização de tipos estandardizados de habitação mínima.
"… the basis of planning and housing has completely changed through
a strengthened feeling of social responsibility, the demands of the hygienists, and the wishes of the housewives."2
Esta corrente de preocupações, inaugurada ainda no início do século
XIX, pelas profundas análises sociais e políticas de Friedrich Engels3,
permite-nos construir uma sequência histórica que dá particular atenção
à dimensão social e às premissas higienistas e de salubridade, que a certa
altura agitavam as consciências dos arquitectos e urbanistas. Neste contexto, surgem novos modelos de cidade com o intuito de se defenderem dos
excessos da vida urbana, que se vinham manifestando desde a revolução
industrial. Apresentam-se os modelos de cidades-jardim de Sir Ebenezer
1 "O espaço mínimo existencial" - o maior tema de discussão dos CIAM de 1929.
2 Ludwig Hilbersheimer em “Städtebau und Wohnungsbau”, Die Form n.2 Dec.1929, a ver
MACINTOSH, Duncan, The Modern Courtyard House, Londres: Lund Humphries Publishers, 1973, p. 27
3 Nomeadamente através do seu livro "Anti-Dühring", publicado em alemão em 1878 e em
inglês em 1907, um importante contributo na exposição e desenvolvimento da teoria marxista.
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Figura 1,
Hugo Haring, L-House, 1928
Duncan Macintosh, "The Modern Courtyard House",
Londres: Lund Humphries Publishers, 1973, p.28

Figura 2,
Hugo Haring, L-House, 1928
Duncan Macintosh, "The Modern Courtyard House",
Londres: Lund Humphries Publishers, 1973, p.28
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Howard e da cidade-linear do urbanista espanhol Artur Soria y Mata, com
propostas de crescimento residencial mais equilibradas e particularmente
interessadas na relação harmoniosa entre o homem e a natureza.
Numa fase de antecipação ao modelo de cidade moderna, teorizado mais
tarde por Le Corbusier, estas transitarão para o século XX como "base"
das propostas racionalistas entreguerras, sobretudo nas de modelos residenciais de baixa densidade, que vinham sendo aplicadas por forma a
resolver o problema do déficit habitacional.4
A preferência por estes modelos deve entender-se na sua relação com a
procura de um equilibrado crescimento da cidade decorrente das teorias
racionalistas, após a 1ª Guerra Mundial, e também como refere o historiador
e crítico Sigfried Giedion, pelas autoridades públicas, que, influenciadas
em grande parte pelo movimento Inglês, passavam a considerar a habitação baixa como uma "panaceia" para os males da cidade.5
“ In 1929 a German government directive to the housing industry stated
that the aim should be one-storey dwellings with gardens. It also laid
down that no apartment building should be more than four storeys high.”6
Na Alemanha, principalmente após a 1ª Guerra Mundial, as autoridades
públicas sentiram-se pressionadas a avançar para um novo modelo de
políticas sociais. Deste modo, a República de Weimar estabelece desde
então uma política de investimentos, com absoluta atenção para a construção de habitações. O país, que se desvinculava da produção artesanal
e se lançava na produção industrial, transformou-se num solo bastante
fértil para o desenvolvimento da nova arquitectura.
Assim, este período foi rico em debates em torno daquele que seria
o problema maior - a habitação - procurando incessantemente a "casa
ideal", e o centro da Europa torna-se espaço de implantação de diversas experiências. Trocavam-se ideias a partir de artigos e congressos , e
surgiam concursos patrocinados pelo governo alemão, em particular na
promoção de habitações unifamiliares de um só piso, como alternativa a
outros modos de construção em altura, associados ao socialismo.
Neste contexto, e cinco anos após a Weissenhofsiedlung7, num projecto
4 MACINTOSH, Duncan, The Modern Courtyard House, Londres: Lund Humphries Publishers, 1973, p. 27
5 Sigfried Giedion em “Introduction”, CIAM, Rationelle Bebauungsweisen, Estugarda:
Hoffmann, 1931, a ver MACINTOSH, Op. cit., p. 33
6 MACINTOSH, Op. cit., p. 33
7 Exposição realizada em 1927 em Estugarda, onde 17 arquitectos desenvolveram propostas
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Figura 3,
Small mass-produced houses, 1931
Peter Friedrich
Duncan Macintosh, "The Modern Courtyard House",
Londres: Lund Humphries Publishers, 1973, p.28

20 · CASA-PÁTIO, UNIDADE E PRIVACIDADE

Hugo Häring e
a casa sem janelas

destinado a uma exposição de casas para a cidade de Estugarda, o arquitecto alemão Hugo Häring preparava-se para apresentar a sua "Casa sem
Janelas" de 1924, a primeira referência explícita à casa-pátio como modelo
residencial unifamiliar. Contudo, a subida do partido Nazi ao poder acabou
por inviabilizar a sua construção, não impedindo, no entanto, que Häring
conseguisse promover o seu projecto. Confrontado-se com a casa isolada que dominava sobretudo com os trabalhos de Le Corbusier e Walter
Gropius,8 propunha algo potencialmente novo: a casa aberta apenas para
uma das fachadas, iniciando uma identificação da parcela com a casa,
onde a natureza e o espaço interior se fundiam numa mesma estrutura
espacial fechada, enquanto as outras três paredes eram partilhadas com
as casas adjacentes.
A verdade é que, segundo Duncan Macintosh, a clara relação dos espaços
principais da casa com o pátio e a evidente renuncia à rua, permitem-nos
considerar a “Casa sem Janelas" como a primeira referência explícita à
casa-pátio como modelo residencial.9
Ainda assim, esta combinação sofria de algumas debilidades, inclusivamente ao nível da privacidade, tendo o próprio acabado por corrigi-las,
anos mais tarde, evoluíndo a forma para um modelo em L (1928).
Häring colocou o destacado jardim na perpendicular à rua, orientando
assim cada casa para sul, sobre a fachada cega da casa contígua, enquanto
um muro dividia a rua do jardim garantindo a total privacidade do espaço.
Apesar de singela, esta alteração mostrou-se verdadeiramente eficaz e
acabaria por tornar este modelo bastante popular, sobretudo no continente
europeu, entre arquitectos alemães e escandinavos.
A partir das ideias de Häring, em 1928, o também berlinense Peter Friedrich apresenta uma nova versão, explorando o interior com a proposta
de uma planta mais “limpa” e flexível. Ainda que a proposta de Friedrich
insinuasse já uma relação com o espírito dos movimentos vanguardistas da
época, terá sido sobretudo na Bauhaus, durante a direcção do arquitecto
suíço Hannes Meyer, e com Ludwig Hilbersheimer como responsável pela
habitação e planeamento, que este modelo terá sido amplamente estudado
e ganho um notável relevo.

da nova habitação, um dos principais exemplos do Neues Bauen.
8 A casa isolada, que era apontada como a inicial predilecção moderna na apresentação dos
novos pressupostos teóricos e estéticos,a ver RECASENS, Gonzalo Diaz-Y., Recurrencia y herencia del patio en el movimiento moderno, Sevilha : Universidad, 1992, p.125
9 MACINTOSH, Op. cit., p.27
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Figura 4,
Ludwig Hilberseimer
Single-storey terraced house, 1929
Duncan Macintosh, "The Modern Courtyard House",
Londres: Lund Humphries Publishers, 1973, p.30

Figura 5,
Ludwig Hilberseimer
Single-storey terraced house, 1931
Duncan Macintosh, "The Modern Courtyard House",
Londres: Lund Humphries Publishers, 1973, p.31
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Em 1927, Walter Gropius, na época director da escola, traz Meyer para
a Bauhaus, que acaba por, um ano mais tarde, suceder-lhe como director
da instituição.
"[Hannes Meyer defined architecture as] collective, the satisfaction of all
necessities of life once the personal has been expunged; the realization of
which (...) [is subject to] the law of least resistance and of economy; whose
aim (...) it must be to achieve the optimum with regard to function."10

Meyer - Bauhaus

Hilberseimer

Na Bauhaus, Meyer, um "funcionalista declarado"11, impõe uma reorientação no carácter da escola, seguindo as suas convicções e ideologias
socialistas, em redor das quais girará toda a atividade da escola.
E é neste contexto que, durante dois anos, e com Hilbersheimer no departamento de arquitectura, que o modelo em L apresentado por Häring, é
repetidamente “visto” em projectos ligados à escola.
Neste modelo de habitação sugerido por Häring, Meyer viu uma resposta
aos problemas da sociedade, servindo-se dele para desenvolver alguns
projectos diagramáticos. Deste modo, Meyer demonstrou interesse no
potencial que a adaptação deste novo ideal da parcela introvertida, poderia
ter para as habitações sociais unifamiliares, com associações e justaposições
que serviam de base às novas unidade residenciais.
E é nesta linha de interesse que Hilbersheimer acaba por adoptar a casa
introvertida de um piso, com forma de L, como peça fundamental nos
seus novos esquemas de cidade.
Assim, Hilbersheimer concebeu um plano de cidade horizontal que
previa o agrupamento dos edifícios segundo uma hierarquia funcional,
distinguindo a comunidade da indústria e da agricultura. A zona residencial era definida por parcelas regulares individuais, compostas por um
esquema de casas-pátio de dimensão reduzida, em forma de L:
"...this arrangement allows a maximum insolations. The living room faces
east and west, while the bedrooms face south (...) through the L shaped
plan a particularly serious problem of low-rise housing is solved. In spite
of the proximity of the other houses the garden is entirely private."12
10 Hannes Meyer, “Curriculum Vitae,” em Wolsdorff, “Die Architektur am Bauhaus,” a ver
KENTGENS-CRAIG, Margret, The Bauhaus and America: First Contacts 1919-1936, The MIT
press, Cambridge, 1999, p.VI
11 SCHULZE, Franz, Mies Van der Rohe : una biografia critica, Madrid : Hermann Blume,
1986, p.179
12 Ludwig Hilbersheimer em “Grosstädtische Kleinwohnungen”, Zentralblatt der Bauver-
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Figura 6,
Ludwig Hilberseimer
L-House Type C, 1931
Duncan Macintosh, "The Modern Courtyard House",
Londres: Lund Humphries Publishers, 1973, p.34

Figura 7,
Ludwig Hilberseimer
L-House Type E, 1931
Duncan Macintosh, "The Modern Courtyard House",
Londres: Lund Humphries Publishers, 1973, p.28

Figura 8,
Ludwig Hilberseimer
L-House Type E, 1931
Duncan Macintosh, "The Modern Courtyard House",
Londres: Lund Humphries Publishers, 1973, p.32
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A partir do seu primeiro modelo, de 1929, posteriormente desenvolvida
como Type C, Hilberseimer desenhou quatro variantes básicas, entre as
quais, a L. A. Growing House, em 1930, também conhecida por Type G , e
terá sido nesta que deu o seu primeiro passo para a melhoria da disposição
interior do modelo de casa herdado de Häring.
Neste modelo, a planta deixava transparecer dois importantes aspectos:
wEm primeiro lugar, que as actividades de dia e de noite eram em alas
separadas da casa, com a entrada a marcar o ponto que as unia, garantindo
um padrão de circulação muito mais compacto. Deste modo, permitia que
cada ala tivesse uma orientação própria, em que os quartos teriam o sol
de manhã e as salas no final do dia;
E em segundo, Hilbersheimer mostrava que casas com estas características possuiam um grande potencial evolutivo, uma vez que poderiam
facilmente ser construídas de forma gradual. Agregando os serviços de
banho, a cozinha e o hall de entrada todos no vértice, criava-se a possibilidade de uma construção progressiva, em que as partes poderiam
facilmente ser construídas espaçadas no tempo.
Na verdade, este exemplo não poderia ser considerado como uma verdadeira casa-pátio, uma vez que alguns compartimentos estavam abertos
para a rua onde não havia um espaço privado exterior. Contudo, terá sido,
indubitavelmente, uma etapa fundamental para o desenvolvimento do
modelo que viria a figurar, desde então, como a versão clássica da casapátio em L: a sua a Type E, de 1931.
Se os seus primeiros esquemas, mostravam já as casas "amarradas" à
rua (fig.), a partir de 1930, sobretudo com este novo modelo, elas passam
a implantar-se sobre um traçado de ruas pedonais, pensados para ela,
num padrão que se tornaria presente em grande parte dos esquemas de
casas-pátio posteriores.
Deste modo, Hilbersheimer entendia a casa como uma unidade repetível ,
num esquema que prometia compatibilizar simultâneamente as exigências
privadas e individuais, naturais das casas, com os interesses comuns, e
as condicionantes urbanas.
Assim, terá sido a partir da sua experiência como professor na Bauhaus,
e a partir dos seus inúmeros artigos que desenvolveu que garantiu a
valtung vol.49, nº32, Ago.1929, a ver MACINTOSH, Op. cit., p. 31
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Figura 9,
Ludwig Hilberseimer
L-House Type E, 1931; four stages of expansion
Duncan Macintosh, "The Modern Courtyard House",
Londres: Lund Humphries Publishers, 1973, p.28
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sobrevivência desta ideia da casa-pátio, que acabou por se espalhar por
todo o norte da Europa.
Todo este desenvolvimento teve sempre como premissas as questões
económicas e sociais da época. Deste modo, Hilbersheimer terá trabalhado
inclusivamente com Häring no State Research Institute, debruçando-se
sobre a economia da habitação de apenas um piso, encontrado um sistema
que dizia ser tão barato quanto qualquer outro, pela sua simplificação
construtiva. Com o esquema que desenvolve, em que os espaços básicos
da casa se concentram num ponto, Hilbersheimer cria a possibilidade de
cada um ir construindo a sua casa no seu ritmo e dentro das suas possibilidades económicas. Esta particularidade ía ao encontro das preocupações da época, em que todos os aspectos do design e do planeamento
se baseavam em cálculos sistemáticos entre a densidade residencial e os
tipos de edifícios, procurando a máxima eficiência.
“What Ford did with the car manufacture can also be done for house
construction, especially for the single storey house, which is a particularly
suitable object for industrialized production. ”13

unidade
e privacidade

Este radicalismo objectivo de Hilberseimer terá sido determinante na
confirmação do modelo de cidade "assente" sobre este tipo de habitações,
permitindo que fosse o ponto de arranque para outras experiências mais
concretas no futuro. Deste modo, é anos mais tarde que, retomando o
caminho racionalista do início do século, este modelo é revisitado pelo
norte da Europa, e é pela primeira vez usado com aplicação prática a
grande escala, nomeadamante no norte de Itália.
É em 1952, que o trabalho dos arquitectos Diotavelli, Marescotti e Pagano
“esbarram” de novo nos esquemas ampliáveis em L (de Hilberseimer).
Nas imediações de Milão erguia-se uma cidade horizontal de 7000 a 8000
pessoas onde as exigências individuais de cada casa ficavam ajustadas a
uma estrutura colectiva pensada em parcelas que se expandiam segundo
uma métrica ortogonal, tal como na cidade horizontal de Hilberseimer.
Assim, partindo dos estudos de Hilberseimer, estes arquitectos desenvolvem um modelo standard utilizado para a construção de 3 tipos de
casas de diferentes tamanhos. Este modelo de casas-pátio é apresentado
pelo arquitecto espanhol Gonzalo Recasens como a Casa Unita, uma vez
13 Ludwig Hilbersheimer em “Die Wohnung unserer Zeit”, Die Form vol.6, nº7, Jul.1931, a
ver MACINTOSH, Op. cit., p.36
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Figura 10,
Ludwig Mies van der Rohe
Duncan Macintosh, "The Modern Courtyard House", Londres: Lund
Humphries Publishers, 1973, p.34
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que ficou conhecido essencialmente pela ideia de unidade que queriam
transmitir.14 É de facto notório o esforço dos arquitectos pela busca da
unidade espacial entre a casa e a parcela, nomeadamente pelas portas
e ligações ao pátio que se multiplicam a toda a sua largura. Os próprios
elementos adquirem uma certa autonomia, insinuando influências, ou
pelo menos semelhanças com as produções de Mies van der Rohe ao
longo dos anos 30, onde os elementos arquitectónicos, muros, divisões e
planos de vidro, pilares, se libertavam das suas relações convencionais
para a construção de uma unidade espacial ligando a casa com a parcela.
“Mies was among those who thought of the house as a unity. Not as
a juxtaposition of rooms covered by a roof, but as a circulation leading
from room to room, following the way of life. (…) continuity between the
rooms would be sought. The entire space would be arranged organically
according to its uses.”15
Mies van der Rohe

Esta reavaliação do espaço, iniciada ainda durante os seus projectos
dos anos 20, a que Paul Westheim aqui se refere, ganhava especial relevo
nos exercícios que desenvolveu enquanto docente. Ainda que, enquanto
esteve na Bauhaus, tenha seguido o mesmo tipo de exercícios, baseados
no desenvolvimento de programas residenciais simples em parcelas regulares, Mies afastava-se claramente da linha projectual que vinha sendo
seguida na escola. Pondo de parte os propósitos utilitário-racionalistas
e dos objectivos do existenzminimum, Mies abordava cada uma das suas
experiências como um caso particular, explorando a variação entre os
modelos, sem, de forma alguma, poupar na área de ocupação.
É a particular posição de Mies, que desenvolve este modelo com motivos
particularmente diferentes dos que genéricamente espoletaram a evolução
da casa-pátio, que nos faz recuar aos anos 30, para percebermos como a
sua produção tinha cariz estritamente pessoal.
A sua série limitada de variáveis, associadas essencialmente ao pavilhão de Barcelona, elevava o interesse do espaço utilitário ao mundo dos
significados e valores. Por outro lado, a sua intenção de conseguir unir
o interior da casa aos espaços exteriores adjacentes, numa linguagem
espacial fluída e unitária, acabaria por transformar a casa-pátio num
14 RECASENS, Op. cit., p.129
15 Paul Westheim, 1927, a ver COHEN, Jean-Louis, Ludwig Mies Van der Rohe, 2ª ed. Basileia: Birkhäuser, 2007, p74
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Figura 11,
Casa en Hilera, casa de huéspedes de Rockefeller, N.Y.
Phillip Jonhson
CHERMAYEFF, Serge, and Christopher Alexander, Community and Privacy:
Toward a New Architecture of Humanism, Nova Iorque: Doubleday, 1963, p.188
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modelo, singularmente elegante e espaçoso. E terá sido por isso que conseguiu captar a atenção de um novo público, substancialmente, mais rico,
influenciando a tendência estética Norte Americana.
“… the court-house took on a life of its own in America after 1941 as
many of Mies’s followers, with Johnson first among them, did in fact build
‘Miesian’ court-houses.”16
Quando nos anos posteriores à Segunda Guerra Mundial a arquitectura
moderna começa a ser “vendida”17, as imagens da nova arquitectura apareciam como o “habitat idílico” para o consumo das massas. Os edifícios
tornavam-se verdadeiros objectos de desejo e espalhavam-se imagens
pelas imensas revistas de arquitectura por toda a América.
Neste contexto, a arquitectura do arquitecto alemão teve um particular
sucesso. Durante os anos 50, no rescaldo da exposição no MOMA 18 de
1947, o espaço singular de Mies irrompia pelos media americanos sob
a imagem do Pavilhão de Barcelona. O edifico transformava-se num
ícone, e o interesse pessoal do arquitecto Philip Johnson em projectar os
princípios de Mies para os ambientes americanos, acabou por gerar uma
massificação dos seus cânones. Enquanto o uso do vidro se generalizava
entre as construções de “elite”,19 o “open plan” e o culto da transparência
popularizavam-se naquele que foi o grande fenómeno económico e centro
de consumo da América do pós-guerra: o subúrbio.
A arquitectura baseada nos conceitos de Mies, da diversidade, liberdade
e individualidade tomava conta do espaço doméstico. Desde a clássica tract
house americana ao moderno pavilhão de Johnson, os binómios público/
privado, interior/exterior, individual/colectivo que durante anos tiveram
os seus limites tão definidos e sistematizados, eram agora definitivamente
alienados com os novos cânones espaciais.
Serge Chermayeff

Especialmente atento a esta fenómeno, o arquitecto Serge Chermayeff
16 RILEY, Terence, “From Bauhaus to Court-House”, in Terence Riley (Ed.), Mies in Berlin,
Nova Iorque: The Museum of Modern Art, 2002, p.335
17 “La arquitectura moderna formaba parte de una fascinación general, tan atractiva, y
llena de colorido como otros productos del Good Life: los automovilles, los electrodomesticos,
la comida, los jugetes, los muebles, la ropa y el césped.”, a ver COLOMINA, Beatriz, Domesticity at war, Barcelona : Actar, 2006, p.6
18 Intitulada "Retrospective exhibit of Mies Van der Rohe Architecture".
19 Como são disso exemplo, especialmente os trabalhos de Johnson nas Glass House (1949)
e a Rockefeller Guest House (1950), e particularmente Mies na casa Farnsworth (1949-52) e
nos Lake Shore Drive Apts (1948-51).
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Figura 12,
Serge Chermayeff et al.
Chermayeff House in New Haven, 1962
Duncan Macintosh, "The Modern Courtyard House",
Londres: Lund Humphries Publishers, 1973, p.19
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critica o paradigma moderno do "open plan", e o culto da transparência,
cuja ordem, segundo ele, estaria mal adaptada aos elementos da família
moderna.
“El fracaso actual de la organización interna de las viviendas deriva,
en grande parte, de una reaccione contra la mezquindad de la ‘villa pos
victoriana’.”20
Nos EUA dos anos 60, as mudanças tecnológicas somadas a mudanças
ideológias e culturais, que se reflectiram nos conceitos de lar e família,
tornavam obsoleta a casa moderna americana, levando a uma nova atitude
em relação às continuadas pressões e à erosão da privacidade que se vinha
sentindo no espaço doméstico.
Deste modo, no seu ensaio Community and Privacy, Chermayeff parte
do reconhecimento da necessidade de separação entre público e privado,
explorando a organização dos espaços a partir de diversos graus de intimidade, não só fora, como dentro da habitação.
“… only through the restored opportunity for firsthand experience that
privacy gives can health and sanity be brought back to the world of the
mass culture.”21
Como forma de organizar esta nova cultura de massas, Chermayeff via
na organização por zonas de graus de privacidade a solução mais salubre e
eficaz. Assim, reclama um muro protector, uma barreira que isole, proteja
e divida. Chermayeff encontra a solução no pátio, contudo, recorre a um
radicalismo pouco comum: do pátio já não interessa a estrutura da casa,
nem mais o seu valor espacial, senão a sua capacidade como elemento que
permita separar e individualizar os distintos domínios.

20 Serge Chermayeff, citado por RECASENS, Op. cit., p.137
21 CHERMAYEFF, Serge, and Christopher Alexander, Community and Privacy: Toward a
New Architecture of Humanism, Nova Iorque: Doubleday, 1963, p.7
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2.1

L Mies van der Rohe (27 de Março de 1886 – 17 de Agosto de 1969)
“From 1931 to 1938, Mies developed a series of projects for “court-houses”(…)in witch the flow of a space is confined within a single rectangle
formed by the outside walls of court and house conjoined.”1
Em 1947, numa Exposição para o Museu de Arte Moderna de Nova
Iorque, Philip Johnson apresenta numa sequência de dez desenhos, um
enquadramento histórico e uma definição topológica para o conceito
de court-house. O termo, pela primeira vez empregue para representar
tal grupo tipológico, torna-se universal para o léxico da arquitectura
moderna e declara a Casa-Pátio como um elemento fundamental da
arquitectura de Mies van der Rohe nos anos 30.
Desde que, após a saída de Hannes Meyer, aceita dirigir a famosa Bauhaus, nas aulas trabalha com os seus alunos, o estudo e desenvolvimento
de programas residenciais simples em recintos regulares rodeados por
muros, e que prossegue também, com os seus alunos no IIT, em Chicago.
Os seus trabalhos, na sua maioria de carácter experimental, afastamse dos parâmetros utilitário-racionalistas da evolução da casa-pátio
moderna, permitindo aborda-las como um conjunto singular e que
situam as suas razões de ser numa escala de valores bem diferentes dos
anteriormente enunciados.

1 Philip Johnson no catálogo da exposição retrospectiva do trabalho de Mies, em 1947 no
MOMA em Nova Iorque, citado por Terence Rilley em "From Bauhaus to Court-house" in
RILEY, Terence (Ed.), Mies in Berlim, Nova Iorque: The Museum of Modern Art, 2002 p.330
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O "PRINCÍPIO"
DE BARCELONA

Este afastamento por parte de Mies dos parâmetros utilitaristas fica
patente ao longo da segunda metade da década dos anos 20, e resulta,
fundamentalmente, da tentativa de definir a atitude conceptual que
existe por detrás das suas propostas de casas-pátio ao longo dos anos 30.
A tipologia da casa com pátio que vinha sendo estudada, desde Hugo
Häring ao seu parceiro Ludwig Hilbersheimer, tinha como principal
intuito a garantia de construções de baixo custo, para famílias de classes
operárias, com um aproveitamento racional do terreno e beneficiando
de uma boa orientação. A sua repetição e distribuição massiva, seriam
pontos comuns nas produções destes arquitectos, onde à semelhança do
famoso Ford T, símbolo paradigmático da industrialização, passavam a
ter a casa com pátio como um objecto produzido em série.
Contudo, Mies trabalha projectos completamente opostos à repetição
e estandardização, e marca definitivamente, na tentativa de definir a
atitude conceptual por detrás das suas casas-pátio, a sua posição na
história da arquitectura moderna.
Em todos os aspectos da sua arquitectura, desde o ponto de vista mais
geral ao mais pequeno pormenor, suporta o esforço por expressar a idade
moderna. A profundidade deste significado, para além das suas qualidades estéticas e linguagem excepcionais, tinha imbuído um enorme
conhecimento sobre pensadores e filósofos, do passado e do presente, e
que Mies meticulosamente estudava para melhorar a sua própria comUNIDADE · 37

Figura 1,
International Exposition, Barcelina, 1929. Aerial
view of fairgrounds with Mies's German Pavilion
at center right
Terence Riley (Ed.), "Mies in Berlin, Nova Iorque: The
Museum of Modern Art, 2002", p. 93
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preensão do carácter e das qualidades essenciais do tempo em que viveu.
Este assunto é consideravelmente analisado e constatado em obras de
vários autores, nomeadamente na sua pré-disposição por temas filosóficos
estético-morais, numa mudança transcendental sentida, fundamentalmente, no final dos anos 20, quer no seu discurso, quer na sua obra
materializada. De facto, este período é apresentado por vários autores
como aquele em que Mies consolida a sua formação intelectual, e alcança
um círculo de amizades cheio de referências culturais,entre as quais o
teólogo italiano Romano Guardini que passou grande parte da sua vida
na Alemanha e teve substancial importância na mudança conceptual
de Mies, durante esses anos.1
“We have to become master of the unleashead forces and build them
into a new order, an order that permits free play for the unfolding of life.
Yes, but an order also that is related to mankind...We do not need less
science, but a science that is more spiritual...All that will only become
possible when man asserts himself in objective nature and relates it to
himself.”2
o princípio de
Barcelona

Aos 42 anos, a meses de receber a comissão para a execução do Pavilhão
de Barcelona, Mies van der Rohe manifestava essas influências, alertando para a necessidade da arquitectura considerar uma nova ordem
e a preocupação por um espaço sensível .
Este processo resultará no seu afastamento, cada vez maior, dos discursos
positivistas mais ortodoxos do projecto moderno. E, ainda que, estivesse
empenhado nos debates em relação à criação artística e à produção industrial, até mesmo nas suas experiências com produtos da nova indústria
alemã,3 Mies começa a questionar o lugar da tecnologia como força motriz
da cultura moderna e abre desde logo caminho à vontade de uma nova
condução no tratamento do espaço, em favor de uma postura mais idealista, no esforço por dotar de significado a arquitectura, e reivindicar
1 Letters from Lake Como, de Romano Guardini , 1926 terá sido um dos principais livros de
cabeceira de Mies, a comprovar, são as inúmeras citações sublinhadas na sua cópia original
do livro, assim como as extensas transcrições para o seu Cuaderno de Notas, uma série de 80
folhas soltas escritas a lápis, entre 1927 e 1928, e que se pode encontrar no arquivo Mies van
der Rohe do Museu de Arte Moderna de Nova Iorque. O caderno divide-se em duas partes:
a primeira que recolhe os Apuntos para conferencias e a segunda em citações extraídas de
distintos livros, a ver II.Cuaderno de Notas.1927-1928, Fritz Neumeyer, Op. Cit., pp.405 - 450
2 Mies, "The Preconditions of Architectural Work",1928 citado pot Neumeyer, The Artless
Word, p.301, in "The Nature of Mies’s Space", RILEY, Terence (ed.) Op.Cit., p.91
3 Desde as grandes folhas de vidro e aço cromado, linóleos e tecidos industrializados.
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Figura 2,
Floor plan. Ink and pencil on paper, 57.6 x 98.1 cm
Terence Riley (Ed.), "Mies in Berlin, Nova Iorque: The
Museum of Modern Art, 2002", p. 236

Figura 3,
Interior perspective view (unfinished). Crayon
and pencil on illustration board, 99.1 x 130.2 cm
Terence Riley (Ed.), "Mies in Berlin, Nova Iorque: The
Museum of Modern Art, 2002", p. 240
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certos valores espirituais.4
"No voy contra la forma, sino contra la forma como fin en sí mismo. (...)
Este esfuerzo está dirigido hacia el exterior.
Pero sólo lo que vive en el interior tiene un exterior vivo.
Sólo lo que tiene intensidad de vida puede tener intensidad de forma.
Todo 'cómo' está basado en un 'qué'. (...)
Una de las tareas más importantes del Werkbund, ¿no es acaso clarificar, analisar y ordenar nuestra situación material y espiritual, y así tomar la dirección?
¿No debemos dejarlo todo a las fuerzas de creación?"5
o pavilhão alemão,
Barcelona, 1929

Estas claras referências a uma esfera interior e espiritual, à intensidade
de vida e aos poderes criativos, terão sido transpostas para aquela que
terá sido a sua primeira referência à introversão, e se transformou num
dos mais influentes edifícios do século XX: o Pavilhão de Barcelona.
Em 1929, o Pavilhão Alemão para a Exposição Internacional de Barcelona, torna-se na oportunidade que Mies tanto procurava, para poder
aplicar e materializar todos estes novos princípios. Tal como Neumeyer
afirmou, o Pavilhão Alemão terá sido, efectivamente, a tentativa de
contribuir para estes pensamentos filosóficos da forma que Mies melhor
sabia fazer: através dos meios da estrutura e do espaço.6
“ The breakthrough to a totally new understanding of space first led to a fursther, systematic reduction and separation of elements : the Barcelona Pavilion
of 1929 was the high point of this development. Space was no longer defined by
limited segments but rather appeared itself to be set in motion. “7
Depois do bem sucedido plano para a exposição de Weissenhof (1927)
em Estugarda, Mies consolidou a sua posição na Deutsch Werkbund8,pelo
que uma ano mais tarde, em 1928 as autoridades alemãs lhe confiam a
direcção artística da comitiva germânica para a Exposição Internacional
de Barcelona.
4 Ver Barry Bergdoll em " The Nature of Mies´s Space" in RILEY, Terence (ed.) Op.Cit., p.93
5 Mies Van der Rohe, "Carta al Doctor Riezler", a ver ALBALADEJO, Ludwig Mies van der
Rohe: escritos, diálogos y discursos, 2003, pp.34-35
6 NEUMEYER,Op.cit., pp.180/183
7 NEUMEYER,Op.cit.,p.180
8 Em 1926 assume a presidência da Werkbund Alemã, cargo que ocupará até 1932 e que
marcará definitivamente um ponto de viragem na sua carreira.
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Figura 4,
Lugwig Mies van der Rohe. Electric Utilities
Pavillion International Exposition, Barcelona, 1929
Terence Riley (Ed.), "Mies in Berlin, Nova Iorque: The Museum
of Modern Art, 2002" p. 345

Figura 5,
Lugwig Mies van der Rohe with Fritz Schuler.
Electric Utilities Pavillion. Interior with
photomurals
Terence Riley (Ed.), "Mies in Berlin, Nova Iorque: The Museum
of Modern Art, 2002" p. 345

Figura 6,
View of principal facade,with German flag. 1929.
Gelatin silver photograph 16.3 x 22.4 cm
Terence Riley (Ed.), "Mies in Berlin, Nova Iorque: The Museum
of Modern Art, 2002", p. 238
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O conjunto alemão era composto por uma série de mostras de maquinaria e produtos industriais, que se dissolvia entre um conjunto de
palácios, e um pavilhão monográfico dedicado à indústria eléctrica.
Por protocolo, impunha-se um novo espaço, representativo de cada
país, dedicado ao acto inaugural. No fundo, o objectivo, pelas palavras
de Hermann Lange, um edifício “(...) without an obvious, tangible, or
essential destination – a building devoted to representation, an empty
space and thereby a space in itself.”9
De facto, os requisitos práticos ou programáticos eram praticamente
inexistentes neste projecto, o que o transformava, virtualmente, num
puro exercício de composição espacial. Consciente destas premissas,
Mies não desperdiça a oportunidade, e sobre um embasamento clássico,
em travertino, de género podium romano,10 assentaria uma arquitectura
de uma grande riqueza e intensidade conceptuais. Num jogo de planos
horizontais e verticais, o arquitecto alemão desenhou uma composição de
planos de mármore e vidro, que pareciam deslizar uns sobre os outros,
sob uma superfície de cobertura plana, com um movimento de carácter
claramente oposto à estrutura ortogonal da base.11
O resultado espacial fragmentado e fluído do interior, e o conjunto
fechado e compacto do exterior, e transformava na mais clara demonstração da necessidade de Mies voltar a posicionar-se em relação à Natureza.
Segundo Cohen, já os primeiros estudos do pavilhão deixavam transparecer algumas destas intenções de Mies e, desde cedo, avultava-se a
definição de um núcleo central, comparando-o a um pavilhão, envolto
por dois pátios. Era claro a ênfase das paredes do espaço envolvente,
assim como a posterior adição dos oito icónicos pilares metálicos. Contudo
sobressaía sobretudo a composição a partir do centro estendendo-se para
o exterior. Este processo de composição espacial já havia sido explorado
por Mies, e podia ler-se sobretudo nos seus projectos iniciais das Casas
de Campo, que surgem a partir de num estreito contacto com vários
grupos e revistas vanguardistas alemãs do início da década de 1920.
9 Veja-se COHEN, Op. Cit., p. 64
10 Uma clara referência a Karl Friedrich Schinkel e ao neoclassicismo romântico alemão,
uma admiração despertada e compartilhada nos primeiros anos de trabalho junto do influente
arquitecto alemão Peter Behrens.
11 Como o designer russo Sergius Ruegenberg alude, a base clássica, proporciona um sistema
racional, dentro do qual as peças se dispunham como sendo de plasticina, onde as paredes
podiam ser movidas à vontade, in BERGDOLL,Op.Cit., p.92
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Figura 7,
“Projecto do Edifício de Escritórios em Betão,
1923 – vista em perspectiva a carvão e lápis”

Figura 8,
“Projecto do Aranha-Céus de Vidro, 1922
– vista do modelo de vidro no local”

Claire Zimmerman “Mies Van der Rohe
-1886-1969” Taschen, 2007, pág. 25

Claire Zimmerman, “Mies Van der Rohe 1886-1969” Taschen, 2007, pág. 24

Figura 10,
"Projecto do Edifício de Escritórios em Betão" 1923
Moisés Puente (Ed.), "2G 48/49 Mies van der Rohe: Houses,
Barcelona", Editorial Gustavo Gilli, Abril 2009, p.228

Figura 9,
“Projecto de Aranha-Céus de
Friedrichstrasse,
1921 – vista em perspectiva do
lado norte, a carvão e lápis”
Claire Zimmerman, “Mies Van der Rohe 1886-1969” Taschen, 2007, p.22
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Entre os anos 1918-1924 produziu-se pouca arquitectura construída na
Alemanha12, deixando espaço para que novos projectos, experiências, novas
publicações e associações gerassem discussões intermináveis. Berlim,
tornava-se assim o centro mais activo da arte e da cultura na Europa.
Durante esses anos, Mies van der Rohe continuava a ser um arquitecto
popular entre os homens de negócios e banqueiros da cidade de Berlim,
pelo que a sua prática se manteve isolada dos novos desenvolvimentos,
pelo menos até 1921. Neste cenário, e depois de ter falhado a candidatura à
exposição de Arquitectos Desconhecidos13, segundo a investigadora norteamericana Claire Zimmerman, Mies terá ficado ressentido e dedicarse-ia, paralelamente à prática tradicional neoclássica que manteve, ao
desenvolvimento de uma série composta por cinco projectos de carácter
experimental, entre 1921 e 1924. Embora não tenham sido construídos,
quatro destes estudos foram publicados na progressista revista G,14 e
acabariam por lançar Mies para o topo da arquitectura vanguardista da
época.
Nestes cinco notáveis projectos, Mies van der Rohe anuncia algumas
das ideias, que viria a desenvolver e concretizar nos anos seguintes, em
especial os conceitos espaciais das Casas de Campo de Betão e de Tijolo.15
casa de campo
em tijolo

De facto, é no projecto da Casa de Campo em Tijolo, de 1923, que se
encerra este ciclo “canónico” de experiências, sendo aquele no qual Mies
estabelece uma relação mais intensa e profunda com os movimentos
vanguardistas. Segundo o arquitecto inglês Richard Padovan, na Casa
de Campo em Tijolo, Mies produziu um plano, que não só era puramente
neoplástico, como também seria mais avançado do que qualquer outra
obra desenhada por algum membro do grupo De Stijl, na época.16

12 "Mies in Germany", Sandra Honey, in RUSSELL, Frank (Ed.), Mies van der Rohe: European Works (Architectural Monographs 11), London: Academy Editions, 1986, P.38
13 Gropius terá excluído o projecto da Casa Kröller-Müller (1912-13), alegadamente pela sua
“falta de modernidade”, a ver ZIMMERMAN, Claire, Mies Van der Rohe 1886-1969, Colónia:
Taschen, 2007, p.10
14 Mies colaborou como autor e redator publicando ao todo 7 artigos entre 1922 e 1924 juntamente com outras figuras comprometidas com as vanguardas, como são exemplo El Lissitzky,
Theo van Doesburg, ou L. Hilberseimer.
15 "...estes projectos apontam para um número de inovação que alcançam a busca tanto pela
linguagem dos novos materiais como uma nova inter-relação do espaço interior e exterior.", a
ver HONEY, Sandra, "Mies in Germany", RUSSEL, Op.cit.,pág.16
16 PADOVAN, Richard, “El pabellón y el patio. Problemas culturales y espaciales de La
arquitectura De Stijl”, in Ricardo Guasch Ceballos (Ed.), Textos i Documents D’Arquitectura
n.2, Barcelona: ETSAV i Edicions UPC, 1995., p.66
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Figura 11,
Doesburg: Russian dance, 1918 (not in
exhibition) ; cf. Picasso, fig 27 - Detail
from the exhibition catalogu Cubism and
Abstract Art, by Alfred H. Barr, Jr. (New
York: The Museum of Modern Art, 1936),
showing Theo van Doesburg's Rhythm of
a Russian Dance (1918) next to the plan
for Mies's Brick Country House Project
(1924), p.157
Jean-Louis Cohen, Ludwig Mies Van der Rohe,
2ª ed. - "Basileia: Birkhäuser, 2007", p. 86

Figura 13,
Planta Casa de Campo em tijolo, 1924
Jean-Louis Cohen, Ludwig Mies Van der Rohe, 2ª ed. "Basileia: Birkhäuser, 2007" p. 43
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Figura 12,
Theo van Doesburg. Counter Construction. 1923.
Pencil and ink on transparency, 55 x 38 cm.
Published in De Stijl 6, nos. 6-7 (1924): 93.
Nederlands Architectuurinstituut, Rotterdam
Jean-Louis Cohen, Ludwig Mies Van der Rohe, 2ª ed. "Basileia: Birkhäuser, 2007", p. 126

Tal como enuncia o ex-director do MOMA Alfred Barr, as paredes
portantes de tijolo lembravam o padrão ortogonal da pintura Ritmos de
uma Dança Russa, de Theo van Doesburg, de 1918.17
Efectivamente, expostas em forma giratória, as paredes expunham o
conceito infundido pelo De Stijl da composição centrífuga, aberta para o
exterior a partir de um centro, e não por qualquer estrutura ou matriz
intrínseca.
Contudo, Mies aplica uma variação metodológica importante em relação
aos trabalhos neoplásticos do grupo. O arquitecto alemão já não teria
necessidade, como os holandeses van Doesburg ou mesmo Gerrit Rietveld, de partir desde a decomposição da caixa cúbica e operar apenas
num nível puramente plástico, que para o arquitecto italiano Bruno Zevi,
se tratava de uma operação essencialmente superficial e que em nada
alterava, e sequer tomava parte, do ritmo espacial. Segundo o autor, o
desenho da Casa de Campo, pelo contrário, aplicava um sistema anteriormente avaliado por F.L.Wright e que a tornava numa integração
total de forma e expressão, onde Mies partia de um espaço contínuo ao
qual subordina as superfícies plásticas - "(...) para Mies la caja no existe:
Wright ya la habia destruido(...).”18
destruction of
the box

Frank Lloyd Wright terá sido, portanto, o primeiro a aplicar o processo, a que o próprio chamava Destruction of the box.19 Wright abolia
o compartimento cúbico em detrimento da sensação do espaço fluído,
conduzido entre paredes e planos em partições em L e T, substituíndo
assim o rígido método baseado em eixos de simetria estática, pelo equilíbrio assimétrico e dinâmico.
A exposição dedicada a algumas das suas obras e que em 1910 percorreu a Europa, influenciou alguns arquitectos europeus e os seus jogos
de planos horizontais e verticais foram, decerto, um antecedente da
decomposição neoplástica.20
Mies encantou-se com os espaços de fluxo livre dos espaços inter17 Alfred Barr, citado por FRAMPTON, Kenneth, Op.Cit., p.166
18 ZEVI, Bruno, A linguagem moderna da arquitectura : guia ao código anticlássico, 1953,
p.43, a ver PADOVAN, Richard, “El pabellón y el patio. Problemas culturales y espaciales de La
arquitectura De Stijl”, in Ricardo Guasch Ceballos (Ed.), Textos i Documents D’Arquitectura
n.2, Barcelona: ETSAV i Edicions UPC, 1995, p.66
19 PFEIFFER, Bruce, Wright; Colónia: Taschen, 2006, p.11
20 PADOVAN, Op. Cit.,p.58
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Figura 14,

Plan of Frank Lloyd Wright's Martin House, 1904
http://www.gekoandfly.com/books/frank-lloyd-wright-plans.html

Figura 15,
Project for the brick Country House,
1923, perspective
Jean-Louis Cohen, Ludwig Mies Van der Rohe,
2ª ed. - "Basileia: Birkhäuser, 2007", p. 38
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conectados, e da maneira como englobavam o seu entorno . Na Casa de
Campo em Tijolo, os muros alargados, que se estendiam desde a casa,
no fundo, substituíam as extensas alas e terraços de Wright, chegando
mesmo a sugerir, no desenho, a sua extensão indefinida no espaço. Na
prática, os muros deveriam acabar em algum sítio, que segundo Padovan,
pela sua própria natureza, implicavam um assentamento permanente e
os limites de um domínio. Por outro lado, a sua extensão indefinida no
espaço fazia parte da natureza não-permanente e não-urbana do pavilhão,
a que a casa parecia pertencer.21 Deste modo, Mies produzia inevitavelmente um conflito entre dois princípios arquitectónicos: o princípio
entre o contínuo desenvolvimento centrífugo do espaço, do pavilhão, e
a necessidade de criar espaços finitos e limitados, dos recintos murados.
De facto, durante anos Mies parece não encontrar solução para este
dilema, sugerindo que apenas em 1929, com o Pavilhão de Barcelona,
seria finalmente controlado.
“(...)Barcelona ya no era un pabellón puro en ese sentido, sino un
pabellón contenido dentro de un pátio(...)”22
o pavilhão e
o pátio

Referindo-se ao Pavilhão de Barcelona de Mies, como "um pavilhão
dentro de um pátio", Richard Padovan assinala a presença simultânea
de dois princípios arquitectónicos aparentemente opostos.23
Contudo, apesar desta suposta contradição, o pavilhão e o pátio são
princípios que podem, de facto, aparecer juntos e de um modo complementar. O exemplo do pavilhão de Barcelona é pioneiro e paradigmático
nesse sentido: o núcleo do edifício responde claramente à ideia de pavilhão,
mas está envolto por uma série de muros, que delimitam um recinto e
remetem automaticamente para o conceito de pátio.
Alguns projectos de arquitectura doméstica de Mies elaborados na década
de 1930, podem ser vistos precisamente neste enclave: como tentativas
de formular o princípio do pavilhão com a máxima radicalidade no seu
cunho centrífugo, que fazem paradoxalmente aparecer o recinto murário
e, portanto, o pátio, como elemento capaz de equilibrar essa situação.
21 PADOVAN, Op.Cit.,p.67
22 PADOVAN, Op.Cit., p.68
23 Um (o pavilhão) baseia-se na formação de um tecto e tende à extroversão; e o outro (o pátio)
baseia-se na formação de um recinto e busca a introversão, segundo MARTÍ ARÍS, Carlos,
“Presencia del patio en la arquitectura moderna: del arquetipo a las versiones heterodoxas”, in
Actas - Primer Seminario Docomomo Ibérico - La habitación y la ciudad modernas: rupturas
y con¬tinuidades.1925-1965, Barcelona: Fundació Mies van der Rohe, 1997
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Figura 16,
House for a Children Couple at the Berlin Building
Exposition, Berlin, 1931, plan
Terence Riley (Ed.), "Mies in Berlin, Nova Iorque: The
Museum of Modern Art, 2002", p. 86
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O pavilhão de Barcelona foi, de facto, o primeiro exemplo, na obra de
Mies, a configurar pátios e recintos exteriores através de muros.24
A sua escala, quase doméstica, permite-nos compara-lo com uma casa.
E, ainda que de forma ligeira, é possível perceberem-se preocupações
de privacidade e intimidade.
Mais tarde, em 1931,com o projecto para a Casa da Exposição de Arquitectura de Berlim, Mies teve, pela primeira vez, a oportunidade de
adaptar e aprofundar estes princípios do Pavilhão de Barcelona, mas
agora para a criação de um genuinamente doméstico.
Encarregado pela “House for our times”25 , Mies desenvolve uma casa, de
um único piso, pensada para um casal sem filhos. Tinha uma estrutura
portante, derivada do mesmo sistema de colunas, que havia empregue
em Barcelona, e muros extensos que produziam o efeito de criar um
pátio encerrado, de um modo bastante análogo ao do muro de tinos e
travertino de Barcelona.

“Sin duda se trataba de un obyecto de exposición en el que Mies podía
satisfacer sus anhelos con respecto al espacio fluido controlado más
de lo que podría haber conseguido si hubiera tenido que vérselas con
inquilinos reales. Pero nunca más, ni siquiera en sus sueños, se permitiría
este placer con tanta libertad como lo había hecho aquí. Los años veinte
habían pasado; los treinta ya estaban aquí.”26
casa para um casal
sem filhos,
Berlim

Este exemplo, onde é possível ler-se, de forma clara a evolução do tema
do pavilhão de Barcelona numa directa relação com o doméstico, seria a
sua última obra construída, que reflecte o seu estilo dos anos 20.
Apesar disso, este exemplo fazia antever as afamadas casas-pátio dos
meados dos anos 30.
Durante os últimos anos de actividade na Alemanha Mies produziu um
24 Pere Joan Ravetllat, "Atrios y peristilos.Las casas-patio de Mies", in DPA 13, Patio y Casa,
Departament de Projectes Arquitectònics, UPC, 2ª edición, Noviembre 2009,
25 Uma exposição em Berlim, em 1931, com um tema semelhante ao da Weissenhofsiedlung,
também reunia propostas de vários arquitectos, mas que se limitava a um pavilhão, mais tarde
desmontado.Aqui, tal como em Estugarda, Mies ficou encarregue de selecionar os arquitectos
e de organizar as suas propostas.
26 SCHULZE, Op.cit., p.188
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Figura 17,
Vista interior - Projecto de habitação
para a exposição de Berlim - 1931
Moisés Puente (Ed.), "2G 48/49 Mies van der Rohe: Houses, Barcelona",
Editorial Gustavo Gilli, Abril 2009, p. 154

Figura 18,
Vista interior - Projecto de habitação
para a exposição de Berlim - 1931
Moisés Puente (Ed.), "2G 48/49 Mies van der Rohe: Houses,
Barcelona", Editorial Gustavo Gilli, Abril 2009, p. 154
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grande número de casas-pátio. Com carácter experimental e analítico,
criam-se propostas para uma “Grupo de Casas-pátio” (1931), uma "Casa
com Elementos Curvados" (1934), uma "Casa com Três Pátios" (1934-35)
e um "Conjunto de Três Casas-Pátio" (1938). Na mesma década incluemse os únicos projectos do mesmo modelo com clientes e localizações
específicas, as Casas Ulrich Lange e Hubbe (1935).
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MIES E
A "COURTHOUSE"

“(…) con la Casa para la Exposición de la Construcción, celebrada en
Berlín en 1931, Mies demostró la posibilidad de ampliar el plano libré
a los dormitorios, y durante los cuatro años siguientes elaboro este
enfoque en una serie de casas con patio extremamente elegantes, que
por desgracia nunca llegaron a ser construidas.”1
Entre 1931 e 1938, durante os últimos anos de actividade na Alemanha,
Mies trabalhou uma série de doze casas. E, apesar de a sua concretização
ter sido constantemente frustrada, para o historiador norte-americano
Franz Schulze, este grupo de desenhos dos anos trinta terá sido, do ponto
de vista criativo, a produção mais significativa do arquitecto alemão.2
De facto, foi desse estudo que surgiu a casa-pátio como tipologia e a
afirmação da sua ideia de casa unifamiliar da cidade moderna: a courthouse ou o "princípio da casa-plana", que serviu de instrumento pedagógico no ensino da arquitectura, primeiro na Alemanha e depois nos
Estados Unidos.
A partir de 1930, quando aceita dirigir a célebre Bauhaus, grande parte
da sua vida profissional fica indissociavelmente ligada ao ensino da
arquitectura, e é aí que o tema da "casa-pátio" será frequentemente
utilizado como exercício e reflexão nas suas aulas.3
1 FRAMPTON, Op. cit., p.168
2 SCHULZE, Op. cit., p.194
3 Após abandonar a Alemanha,nos EUA continuará a sua carreira como docente e a promover, do mesmo modo, a casa-pátio durante os seus anos no IIT de Chicago.
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Figura 1,
Howard Dearstyne. House A (Bauhaus student
project, studio master MIes van der Rohe).
Terence Riley (Ed.), "Mies in Berlin, Nova Iorque: The Museum
of Modern Art, 2002", p. 333

Figura 3,
Michel van Beuren. Student project, tutor Mies van
der Rohe. 1934-35. Plan: pencil and colored pencil on
tracing paper, 32.4 x 25.4 cm. Bauhaus-Archiv Berlim
Terence Riley (Ed.), "Mies in Berlin, Nova Iorque: The Museum
of Modern Art, 2002", p. 332

Figura 2,
Ludwig Mies van der Rohe with George Danforth,
after a 1931 project by Eduard Ludwig. Court-House
Project, c. 1940. Collage interior perspective: pencil
and wood veneer on illustration board, 76.2 x 101.6
cm. Delineators: Danforth and Mies. The Museum of
Modern Art, New York. Mies van der Rohe Archive.
Gift of the architect
Terence Riley (Ed.), "Mies in Berlin, Nova Iorque: The Museum
of Modern Art, 2002", p. 331
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Apesar de Mies nunca o ter referido, a reflexão do académico norteamericano Terence Riley ajuda-nos a compreender o porquê do tema
da casa-pátio, o ter perseguido durante tantos anos enquanto docente:
“...it is focused on a limited number of issues commensurate with the fledgling
skills of young architects. The sites imagined for these projects were generally flat
and featureless, limiting the student’s need to consider more complex contextual
issues; the inward orientation of the court-house emphasized spatial flow more
than outward appearance; and the low-rise construction signified by the term
‘Flachbau’ required only low tech solutions.”4
flachbau mit
wohnof

Assim, os seus exercícios, aparentemente simples5 , de um único dormitório ou de uma simples casa virada para um jardim murado, reflectiam
alguns dos ideais com que lutou, uma e outra vez, durante os anos 30. Mies
propunha-os precisamente por considerar que deste modo conseguia,
de uma forma eficaz, reforçar o conceito espacial que queria transmitir.6
Constantemente interessado na ideia de despertar a consciência pela
experiência sensorial, Mies focar-se-á, inevitavelmente, sobre os problemas espaciais, nomeadamente, aos associados ao seu estilo dos anos
20: "(...) ese enfoque del espacio fluido penetrante y subjetivamente
organizado(...)" - identificando-se, naturalmente, sobretudo com os
projectos iniciais das casas de campo e com o Pavilhão de Barcelona.7
Deste modo, a partir dos recursos compositivos, decorrentes do Pavilhão Alemão, Mies operava um sistema com poucas variáveis, e por isso
facilmente aplicável a todas as propostas: um recinto encerrado por
muros de tijolo, o uso de grandes planos de vidro e uma estrutura de
pilares metálicos, sob uma malha reticulada, e que sustentam um fino
plano de cobertura.
Este número reduzido de imposições coadunava-se com as inexperientes habilidades dos jovens arquitectos, pelo que se eliminava a necessidade de serem consideradas quaisquer outras questões contextuais ou
construtivas, restando-lhes, portanto, o desenvolvimento da fluidez
espacial interna da casa.
4 RILEY, Terence (Ed.), Mies in Berlin, Nova Iorque: The Museum of Modern Art, 2002, p.336
5“La propia simplicidad de estas casas es su principal dificultad, es mucho más fácil hacer
un tema complicado que algo claro y simple.”, Howard Dearstyne, estudante da Bauhaus entre
1931 e 1934, in SCHULZE, Op. cit., p.181
6 GUIRAO, Op. cit., p.99
7 SCHULZE, Op. cit., p.186
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Figura 4,
Study for a courtyard house with garage, 1934
Jean-Louis Cohen, Ludwig Mies Van der Rohe, "2ª ed. Basileia: Birkhäuser, 2007", p. 95

Figura 5,
Lugwig Mies van der Rohe. House with Three Courts
Project. c. 1940 (based on Hubbe Court-House
Studies, 1934-35). Plan: pencil on llustration board,
101.6 x 76.2 cm). Delineator: George Danforth. The
Museum of Modern Art, New York. Mies van de
Rohe Archive. Gift of the architect
Terence Riley (Ed.), "Mies in Berlin, Nova Iorque: The
Museum of Modern Art, 2002", p. 331

Figura 6,
Skectch perspective view (second version).
Pencil paper, 20.9 x 29.3 cm
Terence Riley (Ed.), "Mies in Berlin, Nova Iorque: The
Museum of Modern Art, 2002", p. 298
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Este constante diálogo subtilmente evidente entre a sua prática profissional e o seu trabalho como docente, e em particular na relação com
o pavilhão de Barcelona, gradualmente levantaram dúvidas quanto ao
motivo o tema, a casa-pátio, lhe ter ocupado tanto interesse, motivando
algumas e diferentes explicações.
O que por muitos poderia ser percebido como uma natural continuidade do tema do Pavilhão de Barcelona no espaço doméstico, acabou,
também, e de forma pertinente, por ser interpretada por Terence Riley
como forma de resposta às críticas generalizadas que se faziam sentir
no interior da escola.8
Indubitavelmente, a sua nomeação para director foi vista por grande
parte dos alunos, e alguns professores, com grande desânimo e desagrado, especialmente, no círculo de Hans Meyer9, que ruidosamente
fizeram sentir a sua insatisfação:
“... la atmósfera tradicionalmente democrática y políticamente consciente de la Bauhaus había sido invadida por un capataz elitista que,
una vez llegado, empezó a comportarse como tal.”10
De facto, pouco depois da construção da Casa Tugendhat, e no meio de
terríveis circunstâncias económicas, as suas conhecidas obras “socialmente irresponsáveis”, eram a imagem de Mies, e eram vistas como uma
afronta e uma verdadeira ameaça à sobrevivência dos princípios sociais
que vinham sustentando a Bauhaus. Segundo Rilley, este rótulo poderá
mesmo ter resultado em erradas avaliações posteriores, em que os seus
exercícios eram mal associados aos sofisticados e luxuosos esquemas
Miesianos de casas-pátio, que predominavam, sobretudo na América
do Norte, já durante o pós-guerra.
Contudo, segundo o autor, analisando alguns dos primeiros trabalhos
desenvolvidos por alunos de Mies na Bauhaus, é-nos sugerida uma
ideia diferente. Na verdade, mais do que se esperaria de um aluno de
Mies, alguns exemplos ainda evidenciavam uma certa dependência às
questões funcionais. No caso, por exemplo, de Eduard Ludwig, um exaluno da sua primeira turma de 1930, os seus projectos faziam-se ainda
acompanhar por representações da orientação das suas casas em relação
ao sol, e alguns diagramas com o cálculo da exposição solar no pátio a
8 RILLEY, Op. cit., p.333
9 Antecessor de Mies na direcção da escola.
10 SCHULZE, Op. cit., p.194
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Figura 10,
Eduard Lugwig. House C - Flachbau mit Wohnhof
(Low structure with living court) 1931. Plan, site
plan, sections, elevation: ink, wash, and colored ink
on paper, with typed explanations and printed title,
41.9 x 59,3 cm. Bauhaus - Archiv Berlin
Terence Riley (Ed.), "Mies in Berlin, Nova Iorque: The
Museum of Modern Art, 2002", p. 337

Figura 7,
Eduard Lugwig. House C - Flachbau mit Wohnhof
(Low structure with living court; Bauhaus student
project, studio master Mies van der Rohe). 1931.
Interior perspective: ink on paper, 51.7 x 59,3 cm.
Bauhaus - Archiv Berlin
Terence Riley (Ed.), "Mies in Berlin, Nova Iorque: The
Museum of Modern Art, 2002", p. 331
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diferentes horas do dia.11
O título usado, Flachbau mit Wohnhof, ou "construção plana com
pátio" conseguia de uma forma bastante ajustada descrever o conjunto
de trabalhos que se iam produzindo com Mies na Bauhaus. "Construção
plana com pátio", funciona não apenas como uma descrição formal,
mas como uma representação de uma verdadeira e genuína estratégia
de planeamento, que misturava questões formais, espaciais, tectónicas,
económicas e sociais. O fundamento dessa estratégia pôde ser entendido
em Agosto de 1931, enquanto Mies se pronunciava a propósito da crise:
“Puede parecer extravagante hablar de construir artísticamente, en
un tiempo de grandes penurias económicas. Y, sin embargo, quisiera
emplear los pocos minutos de que dispongo para hablar de ello. (...) Por
mucho que la finalidad y la economía sean los requisitos de la nueva
arquitectura, en último término se trata en este caso de cuestiones artísticas. Por mucho que la finalidad y la economía determinen nuestras
construcciones, bien poco aportan al valor artístico de las mismas. Sin
embargo, tampoco lo imposibilitan (…) A las pérdidas materiales no
podemos querer añadirle una pérdida cultural. Los aspectos artísticos
se expresan en las proporciones de las cosas. Esencialmente son algo
inmateriales, algo intelectual. Y, por lo tanto, independientes de la situación material de una época"12
As suas palavras demonstravam que se as suas preocupações não eram
totalmente alheias às dificuldades e limitações financeiras, tornavam
também evidente que os seus princípios e ideologias, consolidados durante
os anos 20, se mantinham. Mies demonstrava, sobretudo, que, sob a sua
orientação, o “Flachbau”, ou princípio da “casa-plana”, destinar-se-ia
não só a assegurar a luminosidade e exposição solar para cada casa, tal
como estava ilustrado nos esquemas de Ludwig, como a simplificar a
construção, e consequentemente reduzir custos , sem esquecer as suas
aspirações de integrar a arquitectura com outras disciplinas, ao mesmo
tempo que a instruía de dimensões espirituais.
Na verdade, Mies assumia a educação de forma semelhante ao que
fazia enquanto arquitecto13, e, de grosso modo, as suas reivindicações
pessoais tornavam-se naturalmente nos temas nucleares do seu ensino.
11 RILLEY, Op. Cit., p.333
12 Mies van der Rohe numa conferência radiofónica em 1931, a ver GUIRAO, Op. Cit., p.99
13 SCHULZE, Op. Cit., p.182
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Figura 8,
Gunter Conrad. House A (Bauhaus student project,
studio master Mies van der Rohe). 1932. Plan,
section, elections
Terence Riley (Ed.), "Mies in Berlin, Nova Iorque: The
Museum of Modern Art, 2002", p. 334

Figura 9,
Eduard Lugwig. House C - Flachbau mit Wohnhof
(Low structure with living court; Bauhaus student
project, studio master Mies van der Rohe). 1931.
Interior perspective: ink on paper, 41.7 x 59,3 cm.
Bauhaus - Archiv Berlin
Terence Riley (Ed.), "Mies in Berlin, Nova Iorque:
The Museum of Modern Art, 2002", p. 334
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A próximidade que mantinha com o trabalho dos alunos, fazia com
que muitas vezes o seu esforço convergisse para uma única linguagem
arquitectónica, reflectindo as suas inquietações, e a perfeição platónica
do Pavilhão de Barcelona.
Esta tendência torna-se clara quando percebemos a evolução que se
faz sentir em alguns dos projectos de alunos de anos posteriores, ao de
Ludwig. De facto, analisando projectos como a House A de Günter Conrad,
ainda na Bauhaus, e sobretudo projectos de casas-pátio, redesenhados
por parte de alguns alunos no IIT, podemos perceber as diferenças de
escala no tratamento do espaços abertos e sobretudo a sua “linguagem”,
agora mais subjectiva, aproximando-se da descrição de Mies da courthouse, 30 anos depois:
“The use of freestanding walls and large glass areas within a peripheral enclosing wall gave these plans a great richness, even when the
house was quite small.”14
Ainda que a sua descrição, de uma forma extremamente sucinta, consiga
caracterizar os esquemas, a verdade, é que, tal como Schulze argumenta,
para uma visão mais acertada da sua estratégia, a sua descrição deveria
começar a partir do interior. O que percebemos é que o conjunto de
mecanismos topológicos que Mies mantinha para caracterizar e descrever
os seus exercícios, estava imbuído de uma enorme capacidade de acomodação e apropriação do espaço, que extrapolava a simples gestão do
programa a partir desses seus mínimos requisitos.15
Reflectindo, rapidamente percebemos que são poucas, para não dizer
inexistentes, as suas representações de vistas a partir do exterior. Deste
modo, Mies enunciava, no próprio processo de representação, a sua
preocupação pelo ponto de vista interior e a absoluta condição do sujeito.
Esta consciente introversão, ficava registada nas inúmeras representações
perspécticas, que acompanhavam cada um dos seus projectos, e que se
tornavam um tema recorrente da sua prática. Como estratégia ligada à
percepção do espaço, estava, especialmente, associada à importância do
sujeito na construção sequencial do próprio. Esta estratégia mostrouse fundamental na definição do espaço de Mies, e acontecia sobretudo
através de um subtil mecanismo compositivo:
14 Descrição de Mies van der Rohe 30 anos mais tarde numa carta a Desideri in “From
Bauhaus to Court-House”, RILLEY, Op. Cit., p.333
15 SCHULZE, Op. Cit., p.195
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Figura 11,
Grupo de casas com pátio,
1931, Mies van der rohe
http://www.ugr.es/~jfg/casas/mies/patios/index.htm
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“(...) excepcionalmente, (Mies) fixará a altura a altura do pé-direito
numa dimensão próxima aos 3,20 m, situando o ponto de vista nim
plano simétrico em relação ao piso e tecto.”16
Mies aplicava um avanço compositivo sem precedentes, e substituía
a simetria vertical clássica por uma outra horizontal. Esta completa
reorganização visual e espacial, colocava o tradicional sujeito passivo,
num sujeito activo, e reforçava, fundamentalmente, a promoção da individualidade.
Esta sua particular ambição, estaria, possivelmente, mais bem representada entre um dos seus primeiros estudos: o seu Group of CourtHouses. Este exercício, de alguma maneira, precedente das Group of
Three Court-Houses, acabaria por se tornar numa verdadeira síntese
tanto pessoal, como intelectual, do problema da casa-pátio.
“En este parcelario que Mies nos propone, todo el conjunto en su
dividirse y parcelarse, determina individualmente unas cuadriculas
que marcan los distintos asentamientos; unos planos base, con cierto
carácter abstracto que subyacen en la naturaleza; plataformas en un
bosque de muros y vegetación que preparan y determinan las distintas
ocupaciones.”17
Grupo de
Casas-Pátio
1931

Aqui, as parcelas transformam-se em casas e os seus elementos organicamente organizados, determinam a sua individualidade. Um conjunto
de exercícios abstractos, desprovidos de qualquer ligação aos programas
familiares tradicionais, “mergulha”, segundo Ábalos, na subjectividade
da figura sobre-humana de Nietzsche, activo na concepção do seu espaço,
e, em particular, da sua nova realidade, renunciando claramente a toda
a moralidade moderna, e em especial, a toda a convenção dos seus programas e princípios18 . Por exemplo, em nenhuma das casas existe mais
que um quarto, ou melhor, mais que uma cama. Isto, porque não existe
qualquer espaço fechado que possamos indicar como sendo o quarto,
já que as casas se organizam sobre uma sequência contínua de espaços,
em que a função do isolamento é garantida pelo próprio movimento.
16 ÁBALOS, Iñaki, A boa vida : visita guiada às casas da modernidade, trad. Alícia Duarte
Penna, Barcelona : Gustavo Gili, 2003, p31
17 RECASENS: Op. cit.,p.73
18 ÁBALOS, Iñaki, Op. cit., p31
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Figura 12,
Study for a group of three courtyard houses, 1938
(autograph, Mies van der Rohe Archive, Museum of
Modern Art, New York).
Jean-Louis Cohen, Ludwig Mies Van der Rohe, "2ª ed. Basileia: Birkhäuser, 2007", p. 95
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Valendo-se muitas vezes da disposição de móveis e objectos, são eles
que acabam por determinar o uso e a particularidade de cada espaço da
casa, ganhando uma nova qualidade que vai para além do mero carácter
funcional.19
Neste sentido, cada “casa-parcela” acabava por acompanhar os seus
projectos dos anos 20, e sobretudo o princípio enunciado em Barcelona,
acerca do pavilhão e do pátio. O exemplo do pavilhão alemão continuava a fornecer estímulos fundamentais para estabelecer a disciplina do
contorno regular, e para prosseguir com o processo de incorporar o
espaço exterior ao interior da casa.
Contudo, a sua natureza abstracta era levada ao extremo e toda a linha
perimétrica da casa era agora de vidro, enquanto o muro se transformava
num invólucro impenetrável. Deste modo, Mies conseguia aproveitar ao
máximo a interação dos espaços interiores e exteriores às custas da sua
extensão (in)finita, que aqui está constrangida de um modo decisivo.
“Dentro de la composición, el movimiento es libre y continuo, mientras
que desde fuera el conjunto es cerrado y compacto, y se percibe como
una masa densa e introvertida.”20
Ainda assim, o exercício teórico das casas-pátio capacitou Mies para
enfrentar outros projectos em que o programa pode desempenhar um
papel ainda mais complexo, como são os casos das casas para a senhora
Hubbe e para o jovem Ulrich Lange.
Aqui já com sérias questões associadas à implantação, estas duas casas
surgem como os únicos projectos de casas-pátio com clientes e localização
específicos. Para Schulze21, estes exemplos chegarão longe o suficiente
para indicar de que maneira os propósitos pessoais e específicos de cada
cliente poderiam matizar o conceito geral das casas-pátio.

19 “As proporções da poltrona de Barcelona são determinadas pela satisfação de uma outra
qualidade, a aspiração à beleza e à perfeição, o que iguala esta peça às esplêndidas obras de
arte.”, ÁBALOS, Iñaki, Op. cit., p33
20 SCHULZE, Op. cit. p.197
21 Ibidem
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2.3

Figuras 1 / 2,
Maquete Casa Ulrich Lange
Modelo tridimensional, realizado pelo aluno
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A CASA
ULRICH LANGE

"Lamentablemente, la Casa Hubbe no se contruyó, pues la cliente vendió la
propriedad. También se ha tenido que abandonar otro proyecto de Krefeld. Todo
esto no es fácil para nosostros; yo tengo algunos trabajos menores, pêro para
M. es un momento especialmente difícil."1
Depois do projecto falhado para a construção de uma casa para a senhora
Hubbe, em Magdeburgo, Lilly Reich confirmava o mesmo destino para
o projecto, em Krefeld, para um dos filhos da família Lange. Contudo,
e sem indicar o motivo do abandono, a verdade é que se conhece uma
clara dedicação de Mies que apresentará pelo menos duas versões.
1ª versão:
a definição
do recinto

Na primeira, caracterizada essencialmente pela sua regularidade volumétrica, fica desde logo enunciada a ideia de encerrar todo o conjunto,
ao estilo dos exercicios desenvolvidos na Bauhaus.
Organizada em três corpos diferentes, Mies distribui as zonas de estar
e dos quartos pelos dois volumes principais, e num terceiro reserva o
espaço de garagem, que marca e define o espaço da entrada.
Em forma de T, um fina cobertura assenta sobre os seus rijos muros
de tijolo e define um espaço vazio encerrado a vidro, que articula os
diferentes corpos.
Os dois pátios que possui caracterizam-se pelas suas diferenças em
tamanho e hierarquias. O primeiro, é relativamente mais pequeno e
1 Excerto de Carta de Lily Reich, colaboradora e companheira de Mies, dirigida a J.P.Oud,
de 12 de Fevereiro de 1936, transcrito por SCHULZE, Op. Cit., p.201
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Figura 3,
Casa Ulrich Lange, 1934
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ganha um caracter essencialmente utilitário na configuração do espaço de
entrada da casa. Com uma natureza aasumidamente diferente o segundo
está vinculado às zonas de estar e dos quartos, e define-se como o pátio
principal da casa.
A principal contribuição desta primeira versão, estará no modo como a
casa define os limites do recinto e as relações que estabelece com o lugar,
uma vez que se encerra definitivamente num pátio, mas demonstra, ao
mesmo tempo, vontade de interagir com o espaço exterior.
A forma íntegra, como o muro se apresenta, manifesta de maneira
evidente, a sua vontade de retraimento em relação à envolvente e de
consolidação da ideia do pátio na sua configuração. Contudo, aqui o
muro não tem apenas a função de isolamento mas a trabalha de forma
a dar forma ao campo visual.
Deste modo, num momento particluar ao longo do recinto murário
existe uma abertura sobre a paisagem, como se de uma janela se tratasse.
Aqui, fica enunciada a clara vontade de Mies em estabelecer um vínculo
visual com a envolvente e o lugar.
2ª versão:
a decomposição
do interior

Numa segunda versão da mesma casa, Mies opera sobretudo uma
“decantação” da geometria dos seus limites. O recinto ganha proporções rectangulares e os pátios, que configuravam a primeira versão, são
agrupados num único espaço circunscrito, sugerindo a ideia da casa
como uma “peça única”.
Uma vez unificado o recinto, Mies explora novas possibilidades espaciais no interior, promovendo principalmente novas relações com o pátio.
Assiste-se, a um processo de dissolução das grandes paredes interiores,
e à sua substituição por superfícies leves, transparentes e aparentemente
frágeis.

o espaço da sala

Desta forma, a sala, que na primeira versão era vista como um elemento
com uma forma confinada, transforma-se num espaço que se estende
ao longo do pátio. O seu espaço interior converte-se num vazio, livre
do supérfluo e de tudo aquilo que impossibilite a continuidade visual
com o pátio exterior. Funde-se, e configura desta maneira, novos limites
visuais: os muros do recinto.
Assim, a sala torna-se a grande divisa da casa e onde o arquitecto
parece concentrar todos os seus esforços, subordinando todos os outros
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Figura 4,
Casa Ulrich Lange - 1ª Versão
etsavega.net

Figura 5,
Perspectivas interiores - Casa Ulrich Lange
Moisés Puente (Ed.), "2G 48/49 Mies van der Rohe:
Houses, Barcelona", Editorial Gustavo Gilli, Abril 2009, p. 243
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elementos do projecto.
Esse aspecto é particularmente visível a partir das muitas perspectivas
desenhadas por Mies, e onde podemos perceber a intenção de pensar em
alguns elementos para serem observados a partir dela: o muro curvado
em S; a janela circular, em modo de óculo, da fachada do quarto principal; a escultura e algum mobiliário. Deste modo, os elementos interiores
transformam-se em motivos visuais, dispostos para a sua observação, e
que contribuem para a teatralidade do espaço cénico da sala.
o pilar
metálico

Outro componente determinante na natureza do espaço de Mies é o
pilar metálico. Se na primeira versão, as paredes maciças assumiam uma
dupla missão, de envolver e sustentar, o desmantelar da fachada obriga
consequentemente a uma nova composição estrutural. Para o efeito,
Mies recorre ao pilar metálico, recorente do Pavilhão de Barcelona, e
que se transforma num elemento essencial na concepção do seu espaço,
em particular, nos projectos de casas-pátio.
Deste modo, o “poderoso" muro de tijolo, é substituído simultaneamente
por duas coisas: um invólucro de vidro, contínuo do chão ao tecto, e por
pilares cromados, de forma cruciforme.

o muro e a
cobertura

Ao desvanecer a fachada de tijolo, a casa perde o seu carácter pesado
e maciço, e é substituído pela transparência de uma fachada de vidro.
Esta ao perder o seu carácter de limite vertical, também desaparece e
põe em relevo de uma forma particular a cobertura.
Este novo elemento apresentado imprime sobretudo um sentido horizontal único ao seu espaço, projectando a vista para além dos limites
da sala.
Podemos deste modo, entender uma redução da leitura a estes dois
elementos: o muro que se identifica com o pátio e com a demarcação dos
seus limites; o plano da cobertura, que se identifica com o pavilhão e à
ideia de mirante, com um intenso vínculo à paisagem distante e à linha
do horizonte, para lá da casa.
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3.1

Serge Ivan Chermayeff (08 de Outubro de 1900 – 08 de Maio de 1996)
Da obra do arquitecto britânico Serge Chermayeff destacam-se, por
períodos diferentes da sua vida, importantes contribuições, nomeadamente,
no seu relevante papel no desenvolvimento da arquitectura moderna
britânica ao longo dos anos 30, e nas suas iniciativas na investigação e
educação da arquitectura nos EUA, passando pelo Instituto de Design de
Chicago, MIT, Harvard e Yale.
Cresce como ilustrador e cenógrafo em Londres, juntando-se mais tarde,
em 1930, com o arquitecto germânico Erich Mendelsohn. Uma parceria
que produziu, segundo o historiador britânico Alan Powers,1 das obras
mais significativas do Modernismo inglês, nomeadamente os projectos de
1935, do pavilhão De La Warr, em Bexhill Sussex, ou a casa em Old Church
Street, em Chelsea. Em 1939 construiu a sua casa em Bentley Wood, em
Sussex, que rapidamente assumiu o status de ícone na promoção da nova
arquitectura na Grã-Bretanha.
Chermayeff, um dos notáveis professores da sua geração, foi também um
crítico e reformador do processo educativo na década de 1960, um período
dominado por uma visão utilitarista e funcionalista sobre os fenómenos
económicos, sociais e culturais.2
Mas ainda durante a sua época de maior prática, a década de 30, Chermayeff era já um escritor e palestrante bastante activo3, assumindo uma
vincada posição como crítico, nos campos arquitectónico e social.4
1 POWERS, Alan, Chermayeff: designer, architect, teacher; Londres: RIBA, 2001, pp.97
2 HEYLIGHEN, Ann, Design(ing) knowledge in architecture; Paris, July 2000
3 Tal como a grande parte dos jovens arquitectos do movimento moderno Britânico, que produziam um corpo de escrita a complementar o seu trabalho de projecto, POWERS, Op.cit., p.193
4 O facto de ter tido formação em jornalismo, antes de assumir a arquitectura, ministrava76 · CASA-PÁTIO, UNIDADE E PRIVACIDADE
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modernismo

Em 1930, numa das suas intervenções, Chermayeff abraçava uma particular polémica com o design moderno, e indicava o caminho do que
viria a ser uma das suas eternas contendas: ao mesmo tempo que tecia
duras críticas ao “pretensiosismo” dominante da Exposição Internacional de Paris de 1925, que considerava ter sido a origem do new style,5
apontava o funcionalismo6 como o futuro “imediato” do modernismo.
“The immediate future of modernism is undoubtedly towards the
continued development of function. We shall tend more consciously
to examine function, to find it and strip it of the extraneous decorative
details, which have gradually grown around it through the centuries.”7
A destruição, a que a Europa tinha sido sujeita com a Primeira Grande
Guerra, de 1914 a 1918, gerou uma nova e dura realidade, quer política,
quer económica.
Para Chermayeff, o valor e a obrigação do moderno era funcionar, mais
do que como um desenvolvimento estilístico, como uma força operante
na resposta a estes recentes conflitos, quer na sociedade, quer no meio
ambiente. Deste modo, os processos da criação arquitectónica, converlhe uma natural pré-disposição, e que terá tido algum significado, mais tarde, na sua carreira
como professor, POWERS, Op.cit., p.97
5 Referindo-se à Art Deco, um termo que deriva da abreviação da palavra Arts Décoratifs, pela
primeira vez utilizado no fim dos anos sessenta, pelo crítico e historiador britânico Bevis Hiller.
6 Conceito associado à eficiência da era industrial, em que a função surge como a base da
criação, excluindo tudo o que é acessório.
7 Serge Chermayeff, "Modernism", 1930, a ver PLUNZ, Richard, Design and the public good:
selected writings, 1930-1980; Cambridge: MIT Press, 1982, p.11
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Figura 1,
Entertainment Hall,
Bexhill, Sussex, master scheme, 1934
(in partnership with Erich Mendelsohn).
Richard Plunz, "Design and the public good: selected writings,
1930-1980"; Cambridge: MIT Press, 1982, p. 56
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giriam para questões sociais, políticas e económicas, com uma tendência
cada vez maior para explorar a função.8
Em 1932, segundo o professor norte-americano Richard Plunz9 , Chermayeff elabora o conceito de funcionalismo, afastando-o tanto do sham
modern10, como do simplified classicism11, alertando para o perigo deste se
degenerar num outro estilo, contribuindo assim, mais uma vez, para o
"vicious circle of evolution".12 Isto é, prevendo a tendência cíclica da recorrência a revivalismos clássicos, Serge contra-argumenta, defendendo que
não bastava adulterarem-se as formas antigas, seria necessário, senão
obrigatório, todo um novo propósito, mais do que baseado na estética,
assente em pressupostos sociais. É neste momento, que desafia uma
nova abordagem à concepção da forma, incitando a aplicação de novos
métodos estratégicos, exibindo um especial e encorajador optimismo em
relação à perspectiva do uso da ciência e da tecnologia.
Mais tarde, em 1933, numa apresentação no Royal Institute of British Architects (RIBA), Chermayeff reafirma a necessidade de uma “inteligência”
aplicada, numa escala mais alargada e abrangente, ao contexto social.13
Numa analogia à ciência, apresenta os novos materiais e os novos métodos,
o tema desta apresentação, como os "chemicals" de uma nova ciência da
vida. Genericamente, Chermayeff manifesta uma visão da arquitectura
como se de um exercício altamente intelectual e rigoroso se tratasse, em
que o conhecimento prático e teórico iria para além da construção técnica
ou estética, e se afiguraria simplesmente com o conhecimento científico.
Esta tentativa de aplicação de novos recursos e métodos, essencialmente
análogos às ciências da Natureza, permitia localizar e encontar soluções
de forma mais efizaz, para os graves problemas que se apresentavam aos
arquitectos e à arquitectura em geral, com base nos princípios e regras
de um elaborado sistema de produção mecanizado e estandardizado.
“There is no suggestion that unbridled standardization should replace individualism. On the contrary, there could be a time and place for everything,
8 Uma clara alusão à frase “a forma segue a função”, popularizada por Louis Sullivan no seu
artigo de 1896, intitulado The Tall Office Building Artistically Considered.
9 PLUNZ, Op.cit, p.2
10 O "moderno envergonhado", que se esconde por detrás de grandes fachadas.
11 O "Classicismo depurado", como
���������������������������������������������������
decorrente da decantação das formas clássicas�
12 Serge Chermayeff, "Snobbery, Sentiment, and Stupidity", 1932, a ver PLUNZ, Op.cit, p.15
13 Serge Chermayeff, "New Materials and New Methods", 1933, a ver PLUNZ, Op.cit, p.20
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Figura 2,
Working Men`s Flats
Proposta do concurso, 1935
Serge Chermayeff: Designer and Teacher
Alan Powers, Londres : RIBA Publications, 2011 p. 100
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including individualism. The immediate present does not appear to be the time
for individualism, because we are faced with the most urgent problems of reconstruction affecting the lives of millions.”14
Segundo ele, o arquitecto estava inserido num contexto de produção
económica, com um claro mandato social. Convertido num especialista
da organização da sociedade, o seu grande objecto de trabalho deixava
de ser o caso isolado, mas orientava-se para a ordenação da cidade, senão
mesmo da sociedade. O título “arquitecto” evocava, acima de tudo, um
compromisso com a comunidade em geral, e para quem a arquitectura
actuaria, em absoluto, sobre espaços de carácter indispensável: a casa,
os abrigos urbanos, os lugares de trabalho.
Em 1935, Chermayeff apresenta uma proposta que se transformou, na
prática, na demonstração destas suas ideias expostas dois anos antes na
leitura no RIBA. Numa das poucas iniciativas privadas em habitação
colectiva moderna, surge o concurso para o Working Men’s Flat15 ao qual
Chermayeff participa com uma solução que combinava a economia de
material com a celeridade de construção e estandardização modular.
Contudo, no final dos anos 30, surge a desilusão, com o colapso financeiro europeu e a certeza de que a melhor tecnologia moderna estaria
agora destacada a servir a violenta Segunda Grande Guerra.
“All architects interested in contemporary work get the same feeling when
they pick up a foreign publication: that the only place where modern design is
really appreciated and understood, where an enlightened administration makes
experiment and progress possible, is abroad.”16
EUA

Foi então que em 1940, Chermayeff se vê, tal como muitos outros arquitectos europeus, forçado a partir rumo aos EUA. Deste modo, refugiavase num país que, mais do que qualquer outro, possuía os recursos e
imaginação necessários para criar o tão ambicionado New World17. No
artigo publicado na revista norte-americana Arts and Architecture, em
1941, intitulado Architecture and a New World, Chermayeff, apesar
14 Serge Chermayeff, "New Materials and New Methods", 1933, a ver PLUNZ, Op.cit, p.24
15 POWERS, Alan, Op.cit., p.101
16 Serge Chermayeff, "Architectural and a New World", 1941, a ver PLUNZ, Op.cit., p.27
17 Referência sobre New World artigo publicado na revista Arts and Architecture em 1941.
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Figura 3,
Chermayeff House,"Bentley Wood"
Holland Sussex, 1938
Richard Plunz, "Design and the public good: selected writings,
1930-1980"; Cambridge: MIT Press, 1982, p. 108
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das circunstâncias, confessava o seu optimismo, destacando a juventude, a coragem e a tecnologia americanas, como a grande esperança
no tratamento das questões que o movimento moderno na Europa teria
deixado por resolver.18
A arquitectura regional da costa oeste, com as suas origens na tradição
americana do funcionalismo social, desperta o seu interesse. Segundo
ele, a Califórnia mostrava claramente, as potencialidades da nova tecnologia a gerar novos “tipos” de edifícios, observando a influência decisiva
do automóvel e do sistema educacional progressista, que estimulava a
pesquisa na construção. Para ele, o trabalho desenvolvido pelo arquitecto
austríaco - americano Richard Neutra no sul da Califórnia fornecia, de
modo evidente, a base e os melhores exemplos.
Contudo, num artigo publicado em 1941, para a revista Arts and Architecture, Chermayeff observa decepcionado, que apesar do grande número de
edifícios modernos, e do seu interesse pontual, a Califórnia sofria de um
mesmo problema que o resto do país: a construção moderna americana
era insular e não tinha, até então, dado qualquer contribuição importante para a ideia da arquitectura moderna, quer no seu âmbito geral ou
mesmo regional. O desapontamento que emprega nesta observação não
terá sido, de todo, mitigado pelo facto da grande maioria dos trabalhos
serem casas isoladas de altos custos.19
“I do not mean to suggest that the individual house as such is an irrelevant
subject for experiment, nor do I wish to belittle the exceptional talents responsible
for modern California architecture, but rather to suggest, quite objectively, that
really the total effect is disappointing precisely because the talents of such high
quality might have been used to better public purpose.”20
Para Chermayeff, esta falta de envolvimento por parte dos arquitectos
terá existido pela mesma razão, pela qual a visão americana distorcia a
nova arquitectura europeia: essencialmente por representações como a
do International Style. A sua incapacidade de reconhecer a filosofia por
“detrás da fachada”, revelava a sua intrínseca inabilidade para entender a
base de um crescimento arquitectónico “saudável”, e de interesse público,
18 Serge Chermayeff, a ver PLUNZ, Op.cit., p.26
19 Salvaguardando no caso a importância e as qualidades dos distintos projectos.
20 Serge Chermayeff, a ver PLUNZ, Op. cit., p.30
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Figura 4,
Vista aérea da Levittown, Nova Iorque, anos 50
Imagem do Hofstra University’s Department of Special Collections,
Long Island Studies Institute
http://www.modernhouse.com/allison/nytimes/blueprints-for-a-better-burb/
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a partir das necessidades e dos meios.
Este enorme enleio, sobre as principais questões que fundamentavam a
nova arquitectura, produzia uma “impressionante falta de perseverança”.
Chermayeff, considerava-a essencial/necessária na luta por superar os
enormes obstáculos ligados às opiniões reaccionárias e às práticas obsoletas do sistema clássico, importado das Beaux Arts, e que impregnavam
a maioria das escolas do país.21
patologia do
ambiente

Com a década de cinquenta desvelada, a procura pelo prazer instantâneo e a ânsia pelo lucro fácil transformavam o ambiente e a cultura
norte americana, e todo optimismo de Chermayeff dilui-se. As suas
esperanças em reformar o estatuto do arquitecto e da arquitectura nos
EUA foram devastadas pelo subtil, mas em última análise penetrante,
“mercantilismo” dos anos cinquenta. A procura por ”negociatas” substituía as forças motrizes intelectuais dos anos trinta, e a base social para
o modernismo entrava em colapso face à grosseira superficialidade da
prática moderna.
“Our cities are increasing in number and size. The problem of maintaining the
good life, that is of human values as well as property or real values in cities, is
also increasing. These problems are dramatically illustrated in the great metropolitan centers like New York, Chicago, Los Angeles. However these centers
have special features of attraction which too frequently blind us to the ills with
which they will be overcome, like all cities large or small, unless we do something about it.”22
Os anos posteriores à segunda guerra mundial foram anos de prosperidade e de grande estabilidade para a classe média americana. Verificou-se
uma enorme explosão demográfica, em prejuízo para os grandes centros
urbanos, que demonstravam dramáticos problemas em garantir “qualidade de vida”, bem como manter os próprios “valores e propriedades
das cidades”.
Deste modo, a necessidade, aliada às facilidades dos novos sistemas de
comunicação, levam à estensão dos limites das cidades e num período
em que se procurava a máxima produtividade e o máximo consumo,
21 Serge Chermayeff, "Architectural and a New World", 1941, a ver PLUNZ, Op. cit., p.27
22 Serge Chermayeff, "Problems of Privacy", 1956, a ver PLUNZ, Op. cit., p.37
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Figura 5,
Diagrama de Ebenezer Howard
Community and Privacy: Toward a New Architecture of Humanism,
Serge Chermayeff and Christopher Alexander, Nova Iorque: Doubleday, 1963 p. 19
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o empresário norte-americano William Levitt iniciou uma grande
tendência nacional. A partir das técnicas de produção em massa, construiu entre 1947 e 1951, em Nassau County, Nova Iorque, a primeira
grande estrutura suburbana de iniciativa privada: a Levittown23. A casa
suburbana assumia-se como um grande fenómeno económico e o grande
centro de consumo dos EUA, representando o ambiente idílico de conforto
e felicidade em alternativa à fria e conflituosa cidade velha.
Esta visão da vida privada, com tendência para uma estética mais conservadora, fazia renascer o desejo de optar pelo melhor dos dois mundos
propostos pelo urbanista inglês Sir Ebenezer Howard, autor da Garden
City of Tomorrow24, no final do século XIX. Da mesma maneira, o subúrbio, “campo da cultura tecnocrática”, espalhava-se pelos EUA com a
utópica intenção de oferecer, num único pacote, a conveniência da casa
da cidade e os prazeres da casa de campo.
Na primeira fase da revolução industrial, o “íman” urbano atraía pessoas do campo para a cidade com a promessa de trabalho, variedade e
entusiasmo, criando, na altura, um importante fluxo interno. O fluxo
inverso, da cidade para o campo, em busca da prometida segurança e
privacidade, só acontece depois da facilidade de transporte o tornar
possível.25 O automóvel, progresso que inicialmente seria apenas um
privilégio de alguns, torna-se a certa altura numa compulsão para muitos.
“Let’s look at the suburbs. Why do we rush to the suburbs? They provide really
only a pseudo-country life which involves great waste of time and human wear
and tear, because work, entertainment, and commerce remain largely within
the cities.”26
Para Chermayeff, o subúrbio falhava enquanto cidade, e enquanto
campo, e tampouco lhe conseguia definir um carácter próprio.
Uma vez que os grandes centros continuavam a ter grandes motivos de
atracção, era onde todos os serviços se continuavam a concentrar, a vida
nos subúrbios obrigava a uma dependência excessiva do automóvel e a
uma extensão desmedida dos recursos. Esta separação física das zonas
23 O seu nome deve-se a William Levitt, o fundador da constructora Levitt & Sons,Inc.,
considerado por muitos o pai dos subúrbios modernos.
24 A cidade de Ebenezer Howard tinha como objectivo oferecer ao homem urbano uma série
de condições em constante relação com o mundo natural.
25 Serge Chermayeff, "Problems of Privacy", 1956, a ver PLUNZ, Op. cit., p.37
26 Ibidem.
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Figura 6,
Ilustração de Saul Steinberg, 1951
Community and Privacy: Toward a New Architecture of Humanism,
Serge Chermayeff e Christopher Alexander, Nova Iorque:Doubleday, 1963
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residenciais da zona de trabalho e lazer, obrigava a formas de crescimento
baseadas mais nos meios de comunicação e circulação, do que propriamente em estruturas espaciais visíveis. Este consequente crescimento
anárquico das cidades e o desequilíbrio entre as funções urbanas contribuíam para um consecutivo desajuste das relações público-privado.
“By upbringing and age now, I belong to the dying urbanity. (…) These illusions, this pseudo-country, this pseudo-country house, this pseudo-townhouse,
this pseudo-contact, all these things have somehow got to be modified and
arrested. This part of what I would call the architectural as well as the sociological problem.”27
Sob o tema Design and Transition, em 1957, Chermayeff aborda, numa
outra perspectiva, esta pendência dos subúrbios. Serge vai para além da
visão estritamente funcional e economicista sobre a excessiva extensão
de recursos que este modelo acarretava, e introduz um novo tema: alerta
para as ameaçadas relações tanto humanas como naturais, associadas
geralmente ao urbanismo tradicional e que, com este novo modelo, estavam a desvanescer. "Não é cidade nem é campo" e tal como em relação à
nova cultura, em geral, considerava o subúrbio temporário, e de alguma
maneira ilusório, já que envolvia relacionamentos e experiências cada
vez mais fugazes, indirectas e extremamente impessoais, longe da natureza humana e dificilmente sustentáveis.28
Nem o ambiente natural, nem a própria natureza humana, vinham a
ser cultivados e o isolamento do extenso subúrbio era contra balançado
pelos novos sistemas de comunicação. O homem consegue agora estar em
permanente contacto com o mundo sem sair do seu sofá. Este conforto
“mecânico” induzido, desvanecia a condição do homem e ignorava por
completo a “arbitrariedade” do dia-a-dia. Para Chermayeff a fórmula
reversível seria voltar à “urbanidade” das grandes densidades, aumentando as interações, diminuindo a degradação ambiental e diminuindo
a dependência do automóvel.29
“Now I think the problem of urban housing for people who live in or close to
towns has only been tackled at the apartment level. And apartments do not solve
all urban dwelling problems, that is for families with children. Neither do I think
27 Serge Chermayeff, "Design and Transition", 1957, a ver PLUNZ, Op. cit., p.41
28 Serge Chermayeff, "Design and Transition", 1957, a ver PLUNZ, Op., cit. pp.42-43.
29 Serge Chermayeff, "Shape of Privacy", 1961, a ver PLUNZ, Op. cit.,p.55
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an apartment necessarily to be in the grain Americans, at least not all of them.”30
urban housing

Apesar da ideia de integrar habitação unifamiliar na cidade surgir como
uma solução lógica, o problema da casa urbana não estava solucionado.
Numa área onde a terra é muito mais escassa, e consequentemente
mais cara, a produção de casas unifamiliares tende a debruçar-se sobre
a “pseudo casa de campo”. Num terreno preenchido de tensões e com
o espaço cada vez mais reduzido, a casa implanta-se pouco à vontade
no seu “campo” extremamente encolhido e não consegue responder de
forma eficaz às reduzidas distâncias entre as construções. Ainda que
apetrechada de variadíssimas novidades e gadgets “encantadores”, este
padrão de casa estava obsoleto, revelava-se como uma consequência das
crescentes pressões, onde não mais haveria espaço para a amenidade da
privacidade, tão preciosa para Chermayeff.
Em 1961, todo o seu discurso continua a demarcar-se dos problemas
estilísticos, bem como dos próprios problemas técnicos. Concentrado
na demarcação das “pressões” que possam ser reflectidas nas plantas e
planos do espaço funcional da casa urbana, desafia:
“Architects, and I include the planners, of man’s habitat must ask what are the
pressures which are now being exerted upon us to which design must respond.
We must recognize and understand the crucial pressures of our own times.”31
Embora as vantagens do transporte mecanizado e comunicações electrónicas pudessem trazer às pessoas prosperidade genuína, a sua presença
visível, e audível, tornava-se símbolo do ambiente familiar americano:
"ubiquitous loudspeakers, cars, gadgets, and mechanical noise." Chermayeff
realçava duas pressões, que para ele tinham ocupado de forma hostil e
invasiva o espaço doméstico americano, e que deveriam obrigatoriamente
ter-se em conta: o primeiro (Enemy No.1), a mobilidade excessiva, em
particular a mecânica; em segundo (Enemy No.2), o ruído.32
O inimigo nº 1, o automóvel, corta o campo em pedaços e dissolve a
cidade. Tem um estranho efeito de produzir lixo por onde passa e desfazer as fronteiras entre o campo e a cidade, o mesmo que dizer entre o
30 Serge Chermayeff, "Problems of Privacy", 1956, a ver PLUNZ, Op. cit.,p.37
31 Serge Chermayeff, "Shape of Privacy", 1961, a ver PLUNZ, Op. cit., p.48
32 Ibidem
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"natural" e o "sintético".
As formas que resultavam das imensas linhas de rodovias, que, para
Chermayeff, se tinham tornado as principais "ruas" de muitas cidades
modernas, entravam em conflito com os seus propósitos originais.
Segundo ele, o espaço arquitectónico de uma civilização “predominantemente pedonal”, composto por avenidas, becos, praças, estava a
tornar-se cada vez mais secundário, graças ao abusivo uso do automóvel.
Isto é, as pessoas, e as suas necessidades estavam a ser secundarizadas
pela importância dada ao automóvel e às suas infra-estruturas.
Deste modo, tal como a organização interna das cidades, agora sem
forma e estendidas, foi destruída, perde-se também qualquer relação com
o ambiente e paisagem circundantes. Os limites das cidades tornam-se
desgastados e incertos e os pedaços da cidade à deriva, transformando
o que antes era "campo" num "depósito de lixo urbano". 33
O segundo inimigo, o ruído, para Chermayeff não seria tão evidente
para a maior parte das pessoas, que viviam sob uma falsa sensação de
conforto, induzido essencialmente pelos novos aparelhos mecânicos.34
Por essa razão, os produtos da nova tecnologia eram tratados como uma
série de conveniências, que tanto a estrutura da cidade, como a própria
estrutura da casa, poderiam absorver sem grande perturbação.
Todavia, as vozes distantes e os imensos ruídos mecânicos vinham, de
forma cada vez mais hostil, tornando-se parte do ambiente doméstico,
contaminando os domínios mais íntimos da casa, onde até então se
ouviam os sons e vozes da família.
Ao automóvel , e ruídos do ambiente exterior, somam-se os poderosos
e indispensáveis gadgets, que invadiam o espaço doméstico americano,
nomeadamente a rádio e a televisão.
“We face problems of ever-rising densities, ever-rising densities not
only of people but of traffic and of noise, generated by modern people.
Urbanism on the humane side implies urbanity. I think we must learn
once more to live at very close quarters, for space is running out with
our rising number.”35

33 Serge Chermayeff, "Design and Transition", 1957, a ver PLUNZ, Op. cit., pp.41 - 42
34 Serge Chermayeff, "Design and Transition", 1957, a ver PLUNZ, Op. cit., p.43
35 Serge Chermayeff, "Shape of Privacy", 1961, a ver PLUNZ, Op. cit., p.50
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Deste modo, os ambientes desenhados apenas teriam sucesso se
respondessem às cruciais pressões indicadas em densidades mais altas,
resolvendo os problemas criados pela mobilidade, muitas vezes inútil,
os incessantes sons e ruídos de comunicação e máquinas e a dissolução
da tranquilidade e independência conhecida de tantas outras culturas.
O frequente pessimismo de Chermayeff sobre o estado do mundo deve
ser interpretado como uma tentativa de chamada de atenção para a acção.
A dois anos de publicar, a sua obra mais reconhecida, Community and
Privacy, Chermayeff induzia para o que viriam a ser as novas condições
dos anos 60, que implicavam o reconhecimento de toda a complexidade
dos problemas urbanos, que haviam sido simplificados, juntamente com
uma ligação renovada com o tecido urbano existente.
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A FORMA
DA PRIVACIDADE

Depois de uma década de trabalho, sobre uma posição crítica em relação
à desurbanização e à erosão das relações humanas na cidade Americana
do pós-guerra, em 1963 com o livro Community and Privacy, Chermayeff
apresenta uma verdadeira alternativa à destacada casa unifamiliar suburbana e mostra que a ideia de que só poderia resultar em áreas de baixa
densidade era ilusória. Argumentando que o projecto poderia produzir
os resultados desejados em qualquer lugar, Chermayeff apresenta uma
série de novos protótipos: modelos que representavam, através do projecto direccionado para esse fim, as vantagens da vida privada mantidas
mesmo em densidades mais altas.
the Harvard Urban
Family House

No seguimento do trabalho realizado em Tomorrow’s Small House
(1945).1 Chermayeff desenvolve com os seus alunos, em Harvard, as
sofisticadas versões da Harvard Urban Family House, produzidas em 1956.
Este projecto desenvolve-se a partir de um conceito de casa pátio, que
procura os benefícios da casa unifamiliar evitando as desvantagens
encontradas na sua inserção na cidade.
Segundo Alan Powers, este projecto poderá ter partido de um outro,
esse um projecto real para uma zona residencial, na Bowdoin Street,
em Cambridge, no estado do Massachusetts. Numa convencional rua de
casas unifamiliares americanas, uma associação de 7 pequenas residências ocupava uma área onde normalmente estariam três. Tentava-se o
máximo aproveitamento e rentabilidade do território, usando o espaço
interior do lote de forma mais económica.2 Deste modo, esta proposta
1 Exposicão realizada MoMA de 28 de Maio a 30 de Setembro de 1945, que ilustrava as
tendências do desenvolvimento da habitação Americana do pós guerra, reunindo trabalhos
de alguns dos arquitectos mais influentes da época e onde Chermayeff teve a oportunidade,
juntamente com arquitecto Vernon DeMars e Susanne Wasson-Tucker, de desenvolver as
suas ideias para a inserção de habitação unifamiliar na cidade.
2 POWERS, Alan, Op.cit., pp.194-195
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Figura 1,
“Bowdoin Street housing project, 1956, site plan”
Alan Powers “Serge Chermayeff: Designer Architect Teacher”
Riba publications, London, 2001, p.195

Figura 2,
“Bowdoin Street housing proposal, Cambridge, Massachusetts, 1956.
House organization study
Richard Plunz, "Design and the public good: selected writings, 1930-1980"; Cambridge: MIT Press, 1982, p. 200
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acabava com o tradicional jardim em frente a casa e o alpendre, durante
tantos anos a imagem da típica casa americana.
Valendo-se das múltiplas propriedades do pátio, todo o espaço do lote
era ocupado com a própria casa,permitindo conservar os longos e estreitos
lotes da tradicional malha ortogonal do séc.XIX.

Da casa binuclear à
casa-pátio linear

Segundo o britânico Duncan Mackintosh,3 este sistema surge a partir
da evolução da casa-pátio binuclear, que teve grande predominância na
Califórnia e foi implementada por Chermayeff numa das suas primeiras
obras nos EUA, a casa para o o arquitecto californiano Clarence Mayhew,
desenvolvida em conjunto entre os dois.
Ainda que Alan Powers4 aponte como precursoras da vontade de introverter
o espaço, algumas formas, ainda que incipientes, dos pátios nos projectos
com o arquitecto alemão Erich Mendelsohn, de 1936, em Frinton (U.K.), e
o acentuado cerco do espaço exterior da casa em Bentley Wood, terá sido
o carácter binuclear da Casa Mayhew, de 1942, a institucionalizar o início
das ideias de dividir a massa da casa em dois, ou mais, volumes para incluir
um pátio entre eles. A casa foi dividida em dois grupos funcionais: uma
para adultos e outra para crianças, com todos os espaços orientados para
sul. Os dois volumes principais definiam um jardim privado e estavam
ligados por uma ampla escadaria, com uma fachada cega em madeira
maciça, para o lado da rua, e do lado do jardim totalmente envidraçada.5
Apesar do termo "binuclear" ter surgido pelo arquitecto Marcel Breuer
na descrição de uma das suas casas em Cambridge em 19436 , o exemplo mais ilustrativo da casa-pátio binuclear terá sido desenhado pelo
arquitecto norte-americano Chester E. Nagel, em 1953. A sua versão terá
sido importante, segundo Mackintosh,nomeadamente nas produções do
arquitecto norte-americano Morse Payne, em 1956, que assumiu esse
padrão e progrediu para uma casa dividida em três partes, em vez de
duas, organizada ao longo de uma longa e estreita parcela.7
As produções de Morse Payne, membro dos The Architects' Collaborative (TAC),8 das casas-pátio lineares em 1956, e as suas propriedades
3 MACKINTOSH, Duncan, The Modern Courtyard House, Architectural Association Paper
no. 9, Lum Humphries, Architectural Association, London, p.16
4 POWERS, Op. cit., p.101
5 Ibidem
6 Referindo-se a uma casa com a zona de dormir e de estar separadas en dois blocos distintos,
ligados pela zona da entrada.
7 MACKINTOSH, Op. cit., p.17
8 Um escritório de arquitectura formado por Walter Gropius e sete jovens arquitectos em 1945.
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Figura 3,
Morse Payne, Low Cost Row Housing for Tomorrow's
Suburb, 1956
Duncan Macintosh, "The Modern Courtyard House",
Londres: Lund Humphries Publishers, 1973, p.18
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topológicas foram referenciadas como influência directa aos protótipos
produzidos em Harvard.9
Chermayeff e os seus alunos tomaram este sistema linear como referência
e desenvolveram-no com o intuito de resolver os problemas de privacidade
da casa unifamiliar urbana, e em particular, combater a propagação de
ruídos mecânicos e electrónicos, que haviam invadido a casa moderna.
Com a preocupação de aumentar a privacidade, trabalharam um modelo
que fizesse corresponder a cada domínio específico da casa um ou mais
pátios.
"I don’t know any of you saw somewhat exaggerated publicity which
has been going around lately to something we’re been working on at
school, at Harvard. It’s a very simple notion, a kind of re-grouping of
houses, with the houses themselves being so planned that you have the
option of insulating the child from the adult, the adult from the child (...).
Also, we make zones where you can mix at will and by choice."10
Cinco dessas plantas foram publicadas, em 1957, entre elas três binucleares. Na planta 5, pela primeira vez os pátios eram privados para as
diferentes partes da habitação, como na casa multi-pátio. Cada um dos
seis pátios estava relacionado, especificamente, com uma função interior.
Em vez da dicotomia entre a zona de dormir e o espaço de circulação da
casa binuclear, surge agora um contínuo desde a zona dos adultos aos
domínios dos filhos. Havia salas de estar, jantar e um espaço de família;
os quartos dos pais e crianças eram separados e isolados das restantes
áreas. Neste caso as crianças ainda tinham uma entrada separada numa
das extremidades da casa.
"We shall now discuss a number of house plans from the point of view of
our commitment, namely: promote the enjoyment of privacy in the same
measure as that of communality. Again, as with the plans of groups of
dwellings, we are looking at them from the point of view of organization; we are not looking for structural or mechanical specifications or
aesthetic values."11

9 MACKINTOSH, Op. cit., p.17
10 Serge Chermayeff, "Problems of Privacy", 1956, a ver PLUNZ, Op.cit., p.37
11 CHERMAYEFF, Serge, and Christopher Alexander, Community and Privacy: Toward a
New Architecture of Humanism, Nova Iorque: Doubleday, 1963 , p.185
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Fig 4,
Pavilhão Alemão, Barcelona 1929
CHERMAYEFF, Serge, and Christopher Alexander, Community and Privacy:Toward a New
Architecture of Humanism, Nova Iorque: Doubleday, 1963, p.43

"This plan (Pavilhão de Barcelona), wich is really extraordinary in its
Miesean aesthetic elegance, is curious in so far as only the disciples rationalize it as a housing plan. Mies does not. For him it is simply an ideal
pavilion." - Serge Chermayeff, Shape of Privacy, 1961

Fig. 5,
"Life" Family House Project, Frank Lloyd Wright 1938
CHERMAYEFF, Serge, and Christopher Alexander, Community and Privacy:Toward a New
Architecture of Humanism, Nova Iorque: Doubleday, 1963, p.43

" From another older prophet, Frank Lloyd Wright, comes the 1938 Life
house, projected by the magazine as a prototype for the public consumption. Here you see so many names to one single space – recreation,
dinning, etc. – which could not be inhabited today by a family." - Serge
Chermayeff, Shape of Privacy, 1961
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A planta 5 foi, mais tarde, publicada uma segunda vez, no Community
and Privacy, numa lista de 17 plantas a serem analisadas, onde quatro
modelos foram idealizados por Chermayeff em parceria com alunos, um
apenas por Chermayeff, e mais 12, de diferentes autores, pré-selecionados,
a partir de publicações de arquitetura. A crítica era, naturalmente, direcionada com outros critérios que derivam do compromisso com os problemas da privacidade e comunidade. Portanto, limitava-se a um exame
da eficácia de cada planta, a partir desse ponto de vista.
De modo a simplificar a análise, para cada uma das propostas eram
levantandas as seguintes questões:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

“Eclusa” na entrada de casa?
Acesso independente para os filhos?
Existe isolamento entre a zona dos pais e dos filhos?
“Eclusa” em frente ao dormitório dos pais?
Pode isolar-se a sala de estar?
São privados os espaços ao ar-livre?

Podemos observar, que metade destas questões se referem à separação
entre os domínios dos pais e dos filhos. Esta obstinação pelo máximo
isolamento possível, entre a casa e a sua envolvente e entre as distintas
zonas da casa, reflectiam as próprias ideias de Chermayeff sobre a defesa
da unidade familiar, muito ao jeito do puritanismo anglo-saxónico, e em
que o "bem-estar" dependia dos indivíduos se afastarem uns dos outros.
Porém, contextualizando a realidade dos EUA nos finais dos anos 50 e
início da década de 60, podemos encontrar, de facto, vários problemas
sociais relacionados com diferenças raciais e drásticas rupturas geracionais, impulsionados por alguns dos primeiros movimentos contracultura.
Powers refere algumas mudanças sociais, que tornariam esta questão
de importância crescente: desde o clima psicológico dos anos 50, com o
estado semi-permanente de guerra fria, à "invenção" do adolescente nos
anos do pós-guerra, acompanhado por gira-discos portáteis e rádios, bem
como da televisão.12
"(...) even within the small community of the family there are exactly
the same problems of communication and diversity of interest, the same

12 POWERS, Alan, Op. cit., p.204.
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Figura 7,
"The lock emerges as a realm and activity zone"
Community and Privacy: Toward a New Architecture of Humanism,
Serge Chermayeff and Christopher Alexander, Nova Iorque:
Doubleday, 1963 p. 194
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cleavages, as there are in the larger world."13
O "open plan"
obsoleto

Para Chermayeff, o pequeno espaço da casa e as relações entre os seus
habitantes podiam ser vistas como o reflexo de uma maior escala da sociedade. Portanto, toda a diversidade e conflito de interesses existentes no
meio exterior, transformaram a casa no pequeno ambiente onde todos
os esforços e tensões do mundo, se intrometiam, de forma cada vez mais
profunda. A casa, tradicionalmente associada à ideia de abrigo e protecção,
"deixava de ser um refúgio para se transformar numa arena".14
Para Chermayeff a arquitectura contemporânea esforçava-se pouco
a reagir às pressões da vida moderna e a falta de equilíbrio existente
resultava das muitas características do ambiente fundamentado em
questões estilísticas, de conforto e conveniência ilusórios. Desde o pavilhão "Miesiano" do arquitecto americano Philip Johnson, à tract house
"wrightiana", popular entre os desenvolvedores de subúrbio, Chermayeff
critica o paradigma moderno do "open plan", cuja ordem estaria mal
adaptada aos ocupantes da família americana. Para Chermayeff,15 o
conflito entre a sedutora imagem do espaço aberto e as especificações
funcionais para uma habitação moderna, capaz de atender às demandas
da era electrónica, era óbvio.

A integridade e
hierarquia dos
dominidos

Para resolver esta instabilidade de relações, num mesmo nível horizontal,
Chermayeff considera que a regra seria assumir o tratamento por meio de
barreiras.16 Este tipo de separação não teria nenhuma justificação técnica
ou funcional, mas apenas por uma questão de controle, com o objectivo
imperioso de garantir a integridade dos domínios domésticos.
De acordo com ele, todas as actividades deviam ser contidas numa zona
física e tangível, e que cada um através da sua clareza formal e integridade, induza, reflicta, e sustente a actividade para que foi concebida,
começando por respeitar as diferenças em idade, sexo e interesse. Ainda
refere, como exemplo, a posição dos pais, que pela idade se adaptavam
mais lentamente às mudanças sociais, e queriam manter a reclusão e a formalidade em casa, necessitando assim de uma diferenciação do território.
"Prevention of interference is really the question that is uppermost in
13 Serge Chermeyeff, "Shape of Privacy", 1961, a ver PLUNZ, Op. cit., p.51
14 CHERMAYEFF,Serge, "Look-listen culture", Op. cit., p.29
15 CHERMAYEFF,Serge, "The All-to-open plan", Op. cit., p.42
16 CHERMAYEFF, Serge, "Integrity of Realms", Op.Cit., p.39
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Figura 8,
"Diagram of sequence of
development from the barrier to the lock"
Community and Privacy: Toward a New Architecture of
Humanism, Serge Chermayeff and Christopher Alexander,
Nova Iorque: Doubleday, 1963 p. 193
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my mind because the barriers between community and privacy may, in
terms either of communication or traffic become all kinds of modulated
and differentiated transition points between realms possessing integrity."17
Neste caso, portanto, a garantia de privacidade estava directamente
ligada à integridade dos diferentes domínios, isto em qualquer sequência
espacial, quer fosse urbana, quer fosse doméstica. Contudo, para separar
esses domínios, e ainda permitir a sua interação, novos elementos físicos
teriam de ser considerados, estudados e introduzidos entre eles. A integridade de cada espaço e a preservação das suas qualidades, cuidadosamente
especificadas, dependiam de forma crucial desses elementos físicos que
fornecessem separação e isolamento, ao mesmo tempo que garantissem o
acesso e transferência controlada entre eles. Estes novos elementos eram
assumidos como unidades independentes e unidades vitais para o controlo
entre a privacidade e comunidade, e que obrigariam de forma inevitável
à estruturação de uma nova ordem sob a hierarquia dos domínios.18
Por outras palavras, são eles que garantem o sucesso da relação entre
a estrutura territorial hierárquica com as demarcações claras de limites
físicos, mediando e articulando a sua disposição conforme a sua intensidade de efeito em cada um, de acordo com a sua magnitude e qualidade:
isto significa uma organização hierárquica.
Chermayeff propunha uma sucessiva hierarquia de espaços pelos quais
os edifícios, o espaço exterior e espaço interior, deviam ser ordenados.19
Esta nova ordem fornecia domínios especiais para todos os graus de privacidade e de todos os graus da vida em comunidade, que vão desde o
mais intensamente comum ao mais intimamente privado. Destes seis
domínios espaciais identificados, aos quais se aplicam as hierarquias, os
quatro primeiros lidam com áreas urbanas e de grupo, enquanto os dois
últimos, são identificadas como Privado-Familiar e Privado-Individual.
O espaço Privado-Familiar é o que dentro de casa, regido por uma única
família, compartilha todas as actividades da vida em conjunto. O espaço
Privado-Individual, é o quarto próprio, no qual o ocupante poderá retirarse completamente da família.
"Our commitment is to those aspects of the articulation of the city
17 Serge Chermeyeff, "Shape of Privacy", 1961, a ver PLUNZ, Op. cit., p.52
18 CHERMAYEFF, Serge, "The search for privacy", Op. cit., p.7
19 CHERMAYEFF, Serge, " Six domains of Urbanity", Op. cit., p.40
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Figura 9,
Anatomy of Dwelling: people
Community and Privacy: Toward a New Architecture of Humanism,
Serge Chermayeff and Christopher Alexander, Nova Iorque: Doubleday, 1963 p. 182
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that have a direct bearing on privacy. We are interested, principally,
in establishing the integrity of those places where the smaller human
scales of immediate experience are possible."20
No livro Community and Privacy, sobretudo na segunda parte, a ênfase
está muito mais na vida privada, do que sobre a comunidade. Chermayeff
lidava, particularmente, com essa crescente importância da privacidade
dentro de sequências domésticas, criando um modelo de parâmetros
deliberadamente delimitado às negligências do espectro privado. Esta
concentração na casa, em vez de qualquer outro tipo de edifício, apontava
a direcção lógica do seu pensamento, contudo, colocava-a sempre num
contexto mais abrangente, essencialmente urbano e comunitário.
"(...) the dwelling must be considered an organic part of the larger
environments. The house is part of the urban anatomy in the way that
a vital organ is part of a living creature."21
A unidade da habitação é portanto considerada um elemento vital na
ligação das novas estruturas ao tecido urbano existente. E, de forma exaustiva , Community and Privacy acaba por explorar precisamente esta ligação
do espaço privado à cidade.22
Recorrendo à familiar doutrina do movimento moderno, numa altura
em que essas ideias tinham perdido o seu apelo, Chermayeff concentrase no valor do método do projecto, e reconhece que o que importa no
desenho urbano é "quem" interfere, fazendo o "quê", "quando" e "como"
isso acontece.23 Na análise empregue, decompôs o problema da casa e a
sua associação em subcomponentes, ou subproblemas, e cujos requisitos
funcionais eram abordados individualmente numa série de diagramas
idealizados, e “aparentemente” arquitectónicos, que então combinados
definiam um protótipo ideal.
A radicalidade do seu processo ficou demonstrada, no entanto, no capítulo
11, onde Chermayeff chega mesmo a desafiar algumas barreiras semânticas recebidas de palavras como "apartments, row houses, single family
20 Ibidem
21 CHERMAYEFF, Serge, " Hierarchies of Urbanism", Op. cit., p.45
22 CHERMAYEFF, Serge, " Problem Defined", Op. cit., p.160
23 CHERMAYEFF, Serge, " Barriers and locks", Op. cit., p.194
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O método estatístico de
estruturação de inter-relações entre os requisitos foi
desenvolvido por Alexander, que trabalhava sob a
orientação de Chermayeff.
Alexander produziu o
programa que poderia
agrupar as interacções
entre os vários requisitos
para a casa e seu agrupamento. (fig.)

Figura 10,
Diagram of interaction between the thirty-three
requirements of the problem
CHERMAYEFF, Serge, and Christopher Alexander, Community and Privacy:
Toward a New Architecture of Humanism, Nova Iorque: Doubleday, 1963, p.163
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houses, yard, garbage, parking lot, living room, kitchen, dinning room,
bedroom, bathroom", que segundo ele estavam carregados de imagens
pré-concebidas e que tendiam para significados de algo imutável.24
" Until one stops using popular or generalized words to describe objects
and events, one will continue to be deceived by the associations with them
and will fail to arrive at the essential functional aspect of things and places
that is the planner's actual concern in probelm analysis and design."25
A proposição "every problem has a structural pattern of its own",26 era
uma demonstração importante do seu verdadeiro propósito na revisão
destas categorias. E, ainda neste capítulo, relaciona 33 necessidades, que
consideraria básicas, para a entrada da casa unifamiliar. Desde o "efficient
parking for owners and visitors; adequate manoeuvre space" ao "partial
weather control between automobile and dwelling",27 prosseguiu traçando
as suas interações num gráfico, onde enunciaria a coincidência dos requisitos, mostrando os aspectos da sobreposição de funções.
Plunz considerava este método analítico usado no Community and
Privacy como representação de um certo neo-funcionalismo, abordando
um dos dilemas do modernismo, que tinha preocupado Chermayeff por
mais de duas décadas. Esta preocupação tem vindo a ser representada
nos métodos de ensino de Chermayeff pelo menos desde os projectos no
Institute of Design, em Chicago, num padrão de trabalho que o próprio
descreveu a Plunz:
“A community plan (…) would involve various aspects of a known and
reachable environment – an exercise in reconnaissance to find out the
major factors, physical and social, and to see whether they represent a
special pattern to be encountered in a particular place chosen for the
investigation, such as: patterns of movement, of pedestrians, of traffic,
of places of encounter, of meeting places in communities, of various noise
levels throughout the particular environment; to report and organise
these various results obtained by students in small groups (…) so that
these might then be presented to the class at large who would share all
24 CHERMAYEFF, Serge, "Problem Defined", Op. cit., p.160
25 Ibidem
26 CHERMAYEFF, Serge, "Problems have patterns", Op. cit., p.161
27 CHERMAYEFF, Serge, "Basic Requirements", Op. cit., p.162
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the information so obtained.”28
Este consciente aplicação prática no seu processo de ensino dava continuidade às suas preocupações, e demonstrava sobretudo a forma radical deste
processo, no estudo praticamente obsessivo dos quotidianos dos sujeitos.
Esta questão estaria especialmente ligada ao platónico desejo demonstrado no Community and Privacy de obter uma relação absoluta entre
as acções dos sujeitos e o espaço arquitectónico.
Em retrospectiva, a apresentação do seu método pode em vários
momentos induzir a uma redutora compreensão dos problemas espaciais e demarcação do território, à questão de isolamento social, visual e
acústico. Apesar disso, é de relevar o seu reconhecimento na importância
do ponto de quebra, das juntas, das tácticas de filtro, e que modificam
substancialmente as experiências físicas, ou psicológicas, e em particular
dentro das suas sequências domésticas.

28 PLUNZ, Op. cit., p.99
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16 HOUSE FOR
A CLUSTER

"Irrespective of their function and size, the diverse domains of the modern
world are multiplying and are susceptible to rapid change and to a variety of conflicts between them. These domains can not only be abstractly
explained in terms of function or need but can be precisely described in
terms of physical properties which may be directly perceived. The conflicts between these properties can be very real and sharply drawn. The
integrity of each space, the preservation of its special, carefully specified
environmental characteristics, depends on the physical elements that
provide separation, insulation, access, and controlled transfer between
domains." 1
Para Chermayeff, a única forma de travar os malefícios do mundo moderno,
era tornando clara e adequada a separação e transições entre os domínios ,
garantido a individualidade e privacidade, ainda que dentro da comunidade.
Deste modo, também o espaços dentro do ambiente doméstico deveriam
respeitar esta lógica de ordem, por níveis de privacidade, garantindo o
respeito pelas diferenças de idade, sexo e interesse, entre os seus habitantes, tendo no quarto a "meta" de todo este "crescendo" de privacidade.
Para este esquema de privacidade funcionar, seria necessária a criação
de um bloqueio ou zona tampão entre o mundo privado e o mundo da
família, para que a casa pudesse conter ambos.

1 CHERMAYEFF, Serge, Op. cit., p.183
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Figura 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 ,
Maquete Casa Ulrich Lang
Modelo tridimensional, realizado pelo aluno
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"The individual dwelling plan we are looking for must have special components, analogous to those of the dwelling clusters previously analyzed. Before we
can specify them at this scale, we must describe the attributes our commitment
to privacy and community demands, and the domains that will accommodate
them within the dwelling."2
Naeste sentido, para combater o ruído proveniente do exterior e, em
geral, garantir a máxima privacidade do espaço da casa em relação ao
espaço público, a casa-pátio surge, para Chermayeff, como uma solução
natural pela sua condição introvertida. Contudo, o esquema tradicional do
pátio central não favorecia o isolamento entre as distintas áreas da casa,
orientadas para esse espaço comum, pelo que Chermayeff testa soluções
alternativas, combinando vários pátios, desenvolvida a partir da casa
linear, e vinculando a cada área específica um espaço ao ar-livre.
Das muitas variantes de habitação unifamiliar urbana que Chermayeff
desenvolveu com os seus alunos em Harvard, aqui iremos explorar a
variante nº16, a partir dos requisitos descritos no capítulo 13 do Community and Privacy, como aqueles que a privacidade e comunidade exigem
dentro do espaço doméstico.
localização/
implantação

malha

Sendo o caso de estudo um protótipo genérico, não temos propriamente
dados concretos relativos à sua localização. Contudo, as versões que lhe
deram origem nos tipicos lotes da cidade do século XIX, apresentam-nos
uma padronização da sua implantação.3
Este dado sugere-nos também a sua lógica de conjunto. Como podemos
observar, o seu recinto rectangular é definido por um muro contínuo,
que o encerra praticamente a todo o perímetro, com excepção das portas
colocadas em extremidades opostas, sob um mesmo eixo longitudinal,
garantindo um perfeito isolamento para com o domínio público.
É esta linha que define os rasgos do muro, que fundamentalmente
serve como elemento organizador a partir do qual se conjugam uma
variedade de espaços regulares, de natureza repetitiva. Ainda que seja
possível perceber a existência de um padrão geométrico quadrangular,
este esgota-se na dimensão bidimensional, servindo apenas de trama
2 CHERMAYEFF, Serge, Op. cit., p.183
3 POWERS, Alan, Op.cit., pp.194-195
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Figura 7 / 8,
House for a Cluster 16 / Mesh
Análise House for a Cluster 16
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reguladora da estrutura, não manifestando só por si, características
hierárquicas nem direccionais.
percurso

Quando analisamos o percurso, percebemos que o acesso a partir da
rua nos conduz a um pátio, que apesar de amplo, tem estabelecida uma
relação linear directa com a porta de entrada. Este pátio funciona como
um primeiro filtro, separando o exterior público e o exterior privado.
O primeiro contacto com o interior é feito através de um corredor com
um vidro que deixa ver a sala de jantar, mas que acentua a linearidade
da forma do edifício e da distribuição do percurso.
Pela sua extensão e organização, podemos facilmente ler uma direcção
e movimento crescente no que às zonas de privacidade diz respeito. De
facto, percorrendo esta linha, percebe-se que as relações do eixo com os
domínios se vão alterando à medida que se avança pela casa, adaptandose ao grau de privacidade de cada zona.
A casa torna-se uma “faixa” comprida e estreita que alterna planos e
pátios. Enquanto as paredes proporcionam privacidade para os espaços
interiores e servem de barreiras ao nosso movimento, os vãos para o
exterior restabelecem a continuidade com os espaços “circunvizinhos”
e permitem a entrada de luz e ventilação natural.
De facto, na sua composição visual, o plano vertical tem um papel preponderante na definição das fronteiras dos domínios e na divisão das 4
zonas de privacidade estabelecidas por Chermayeff: adultos, família, dos
pais e hóspedes e das crianças. 4
A sua disposição paralela em série define fendas lineares com fortes
qualidades direccionais. Servindo-se de espaços intermediários, o qual
denomina por "eclusas", Chermayeff garante o isolamento necessário
para a privacidade desejada.
"The transition points that at first appeared as secondary joints between realms
now emerge as important primary elements in their own right. They are fully
fledged and vital physical entities, crucial planning elements suited to a mobile,
mechanized, and noisy world." 5

4 CHERMAYEFF, Serge, Op. cit., p.191
5 CHERMAYEFF, Serge, Op. cit., p.194
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Figura 9 / 10,
Anatomy of Privacy / Critical stereotypes
Análise House for a Cluster 16
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1

1

De facto, no trabalho de Chermayeff, os espaços de transição adquirem
um papel de grande importância, funcionando como base que determina
o modo como todas as relações se estabelecem.
Estabelecendo uma relação directa com aqueles que Chermayeff diz
serem os atributos necessários para as exigências da privacidade em
comunidade temos:
“The dwelling, if it is for a family, must be in immediate contact with nature.”6
the outdoor room

Segundo Chermayeff, a habitação é composta por uma série de zonas
e domínios. E, porque cada um tem a sua própria integridade, deveria
também ter o seu próprio espaço ao ar-livre. Deste modo, apesar de no
exemplo aqui proposto constatarmos a partilha de alguns espaços exteriores por diferentes domínios, nunca é posta em causa a integridade
das diferentes zonas de privacidade.
“The integrity of domestic domains, which is to encourage concentration, contemplation, and self-reliance rather than inhibit them, must begin by respecting
differences in age, sex, and interest.”7

a room of one's own

A esfera da solidão, descanso, sono, amor, deve ser restaurada, pelo
que o quarto representa expoente da esfera privada, alcançando o nível
do individual. Assim, este é um dos espaços onde para Chermayeff, se
torna evidente a necessidade de criação de zonas de transição, ou "buffer
zone", que neste exemplo em particular são o corredor e o escritório.
“Provision for voluntary communality rather than inescapable togetherness is
essential.”8

a family hearth

Chermayeff reconhece a diversidade entre a família, materializada,
neste caso, na prestação de domínios separados, entre crianças e adultos,
onde diferentes interesses se distribuem por diferentes espaços.
Por outro lado, existe ainda um espaço complementar, uma sala de
trabalho que funciona como “a natural mixing valve”, aqui materializado
no escritório, aumentado a distância entre estas duas zonas.
6 Ibidem
7 Ibidem
8 Ibidem
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Figura 11 / 12,
Outdoor Room / Sheltering Wall

“(...) in a technologically advanced society mechanical controls, storage, utilities,
and communications become vital.”9
the service cores

Neste ponto, Chermayeff demonstra a crescente importância das questões
técnicas associadas à casa, essencialmente associadas às redes e instalações,
demonstrando a necessidade de criação de uma estratégia para a sua oganização
e distribuição eplos espaços da casa.
“To fill out the hierarchy of climatic conditions the private realm could be designed
in terms of the temperature, humidity, and air movement suitable for naked and
near-naked bodies, so that the transition point between private and family domains
would also act as a climatic lock between the condition of undress and that designed
for more elaborately clothed bodies.”10

climatic
hierarchy

Neste ponto, o zonamento é visto a partir das questões associadas à higiene, ao
controlo da temperatura, e qualidade do ar. Segundo Chermayeff, a este crescendo
de privacidade, deveria estar directamente associado um crescendo de pureza e
higiene. Deste modo, ele chega mesmo a usar como exemplo a tradição japonesa,
apelando para que as impurezas trazidas do ambiente exterior fossem abandonadas
antes mesmo de se aceder ao interior do ambiente privado, optimizando assim
o perfeito isolamento. Por outro lado, o somatório de pátios, permitir criar um
jogo entre espaços cobertos e descobertos, controlando não só a insolação, como
a ventilação e a temperatura do ar.11
“(…) the lock is virtually a passage: a secondary transition between two major
zones. It is intended here that the lock eventually become as important as any other
zone of activity.”12

lock in action

Adimindo que os espaços de transição não são, de facto, uma ideia nova,
Chermayeff atribui-lhes, porém, um novo significado. Para ele, os espaços
de transição devem ser vistos com a mesma importância que qualquer
outro. Deste modo, serve-se deles de forma assumida para garantir a
concretização das suas intenções. Estes elementos podiam consistir em
9 Ibidem
10 Ibidem
11 Sobre este tema, veja-se FERRER FORÉS, Jaime, “Courtyard housing: Environmental
Approach in Architectural Education”, Conference On Technology & Sustainability in the
Built Environment, King Saud University - College of Architecture and Planning, Riade, 2010.
12 CHERMAYEFF, Serge, Op. cit., p.184
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áreas ao ar livre murados (pátios); vestíbulos, quartos de vestir, de banho,
closets, etc. Neste no exemplo, pdemos encontrar encontrar este tipos de
espaços especialmete na separação do quarto dos pais para a casa e da
zona dos filhos para o epaço, onde o quarto de hospede/escritório tem
um papel fundamental.
“Not only the lock but the barrier too is well known, it’s an old familiar form. The
most efficient total barrier is the wall.”13
sheltering wall

Como vimos anteriormente, para Chermayeff, a garantia de privacidade
estava associada fundamentalmente com a utilizaçao de barreiras. Deste
modo, na composição visual o plano vertical da parede tem um papel
importante na definição das fronteiras dos espaços.
Neste exemplo, a sua disposição paralela em série , conjugada com os
vãos de portas interiores e para o exterior, definem um espaço bastante
segmentado e sistematoxado.
“The functional zoning of the house depends on proper separation of the socially
defined realms. Walls and locks must separate the adults with their privacy from the
children with theirs, and must separate both from the family community zone where
mixing may take place under favourable conditions.”14

critique
of stereotypes

Este ponto ficará enunciado no claro diagrama da "Anatomy of Dwelling"
e demonstra a segregaçao familiar na estruturação do espaço doméstico.
Era fundamental o conhecimento deste desenho que deveria de uma
forma radical projectar-se na casa , mesmo em espaço comuns.

13 Ibidem
14 CHERMAYEFF, Serge, Op. cit., p.185
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CONCLUSÃO
Propusemo-nos "olhar" o tema da casa-pátio a partir de trabalhos dos
arquitectos Mies Van der Rohe, e Serge Chermayeff.
Concentrando o nosso campo de trabalho na linha temporal em que
os desenvolvimentos destes arquitectos se destacaram, evidenciamos,
forçosamente, o seu papel em torno da arquitectura moderna. O carácter
e natureza urbana da casa-pátio, desde cedo relevam o facto de estar
intimamente associada à nova perspectiva espacial, resultante das problemáticas sociais e económicas do início do século XX. As suas qualidades
associativas, desde cedo se revelam fundamentais no pensamento das
estruturas racionalistas de evolução do pensamento da cidade e à procura
pelo existenzminimum.
Neste desenvolvimento, e como constatamos no segundo capítulo, o
posicionamento de Mies ficava patente no final dos anos 20, naquele que
foi, para si, um momento de reavaliação do espaço, sob a condição de uma
nova ordem de valores. Numa época em que a sua atitude relativamente
à “Nova Objectividade” se enunciava mais distante, as suas frequentes
referências a uma esfera interior e espiritual tiveram no Pavilhão de Barcelona, de 1929, a sua expressão materializada, acabando por se tornar na
sua primeira referência à introversão espacial. Apesar deste não se tratar
de um edifício de carácter habitacional, forneceria estímulos fundamentais para o estabelecimento dos princípios dos exercícios de casas-pátio
sugeridos na Bauhaus.
Assumindo a direcção da escola, em 1930, grande parte da sua actividade
fica associada à docência. Durante esses anos, Mies, juntamente com os
seus alunos, dedica-se a um conjunto de exercícios que, orientados para a
essência e abstracção, representavam a sua versão arquitectónica da forma
espiritual. Estes projectos, desprovidos de qualquer ligação aos programas
familiares tradicionais, acabariam por capacitar Mies para enfrentar outros
projectos com programas bem mais complexos. Assim, já com cliente e
localização específica, a casa para Ulrich Lange, de 1934, revelou-se um
caso paradigmático nesse sentido. Confrontado com condicionalismos
reais, Mies recorre à presença do muro, e aos principios compositivos
dos seus exercícios abstractos, para acentuar a relevância da envolvente
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e estabelecer um diálogo com o exterior.
Neste exemplo, a busca pela unidade, reflecte-se numa concepção espacial
que procura a libertação do espaço interior, num jogo em que a cobertura
se torna num importante elemento, imprimindo uma horizontalidade,
que projecta a vista para além do limite da sala.
A arquitectura de Mies concebe-se, portanto, a partir dos planos horizontais e é a partir desta radical horizontalidade que concebe a ideia
fenoménica e sensorial do espaço.
Olhando para Chermayeff, desde muito cedo que o seu discurso caracterizava a tensão crítica e o tom com que conduziria a sua carreira. Apresentando pontos de vista particularmente importantes acerca da condição
profissional do arquitecto, desde cedo mostrou grande tendência para a
justificação funcional, e o claro mandato social da arquitectura. Assim,
defendeu sobretudo o recurso ao conhecimento cientifico, afirmando
que com ele a arquitectura se elevava a um exercício altamente racional e
rigoroso. Este facto mostrou-se ser fundamental na definição das reformas
do pós-guerra, aplicadas nos EUA. Após as duas Grandes Guerras, rompese o sonho e a razão, e instala-se a crença de que a ciência e tecnologia
seriam os grandes instrumentos para a criação de um “mundo melhor”.
Neste período, concentrado na produtividade e consumo máximos,
desenvolve-se uma cultura de consumo, e a base social do modernismo
entra em colapso. Deste modo, a política habitacional passa a associar-se,
sobretudo, à estrutura suburbana de iniciativa privada, onde a aplicação
do paradigma moderno do “open-plan” se vai revelar desajustado, pondo
em causa as relações público/privado. Esta problemática é amplamente
desenvolvida por Chermayeff , que de forma obsessiva e muito rigorosa
analisa hábitos e tendências sociais e humanos, detectando um desajuste
entre comportamentos e espaço. A privacidade encontra-se em erosão, e
é no automóvel e no ruído que Chermayeff vê as grandes causas.
Este processo revelou-se fundamental na definição do que seria a sua visão
da casa unifamiliar e sobretudo na definição do processo e no método que
conduziriam para o seu recurso à introversão. Desde o pavilhão miesiano
à tract house wrightiana, Chermayeff, um funcionalista convicto, critica
a aplicação inocente destes modelos populares nos EUA, precisamente
pela sua superficialidade, sem qualquer esforço de reacção face a estas
pressões da vida moderna.
Segundo o arquitecto, só por meio de barreiras era possível resolver esta
instabilidade de relações cívicas e familiares, garantido a privacidade na
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vida em comunidade.
Deste modo, desenvolve um esquema de Zonas de Privacidade que se
desenvolvem a partir do espaço público, como zona menos privada, num
crescendo que culmina no quarto, como zona mais privada.
A inexistência de modelos que dêem resposta à sua teoria, leva-o a desenvolver uma série de experiências, tendo a casa-pátio como base. Tal como
Mies, Chermayeff vê na sua actividade como docente uma oportunidade
de experimentar, com mentes menos instruídas, o desenvolvimento das
suas experiências, talvez por suscitarem interesses e questões diferentes.1
Deste modo, dedicar-se-á, entre 1953 a 1961, juntamente com os seus
alunos em Harvard, na elaboração de uma série, particular, de casasmodelo com múltiplos pátios.
Cinco dessas casas foram publicadas no Community and Privacy onde
Chermayeff enumerará uma serie de condições prévias à sua construção.
Destes modelos, aqui analisámos a House for a Cluster, nº 16, onde podemos
perceber a aplicação prática no desenho espacial, dos princípios desenvolvidos por Chermayeff. Assim, a multiplicação de pátios, associada
a um conjunto de novos elementos, reestruturam uma hierarquia de
domínios, garantindo a integridade de cada espaço e a preservação das
suas qualidades, desde o mais intimamente privado, o quarto, ao mais
intensamente comum, o espaço público.
O que podemos perceber com este exemplo é que, a casa torna-se uma
anormal redução do princípio da separação de funções resultando numa
anormal compartimentação, e redução científica do espaço.
Note-se, que a apresentação prévia do projecto instituidor da presente
dissertação não pretendia, de todo, desencadear uma avaliação crítica,
mas no fundo assinalar a pendência de pensamentos que estiveram na
base da sua construção.
Neste sentido, pode-se dizer que foi objectivo mostrar uma imagem
equilibrada, mantendo uma perspectiva histórica, e criando bases significativas para a definição do que se consideraria uma ideia arquitectónica a
partir da capacidade ensaística da casa, e que teve o seu expoente durante
o período estudado.

1 É para mim inevitável estabelecer um paralelo entre esta constatação e a experiência que
tive enquanto aluno em Barcelona.
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