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CSH nº 8 e CSH nº 9: simultaneamente gêmeas e opostas, viva a 
diferença! 

CSH # 8 and CSH # 9: simultaneously twins and opposites, enjoy the difference! 

CSH nº 8 y CSH nº 9: a la vez gemelas y opuestas, viva la diferencia! 
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RESUMO 

A revista Arts & Architecture, sob coordenação do seu diretor John Entenza, promoveu, entre 1945 e 
1965, através do programa Case Study Houses – CSH, a construção de uma série de casas-modelo em Los 
Angeles (CA). Certamente um dos episódios mais ricos e instigantes da História da Arquitetura Moderna, 
propunha residências unifamiliares nas quais, em conformidade com os ideais modernos, fossem 
incorporados novos materiais da indústria, sobretudo metais e vidros, como componentes pré-
fabricados, visando baixo custo e flexibilidade de soluções. Nas décadas de 1950 e 1960, fascinou muitos 
arquitetos brasileiros que dele tomaram conhecimento através de um dos oito arquitetos participantes: 
Richard Neutra, quando de sua visita ao Brasil. No entanto, o programa CSH é ainda relativamente pouco 
estudado nos cursos de arquitetura no Brasil. Comungando do fascínio exercido pelas realizações do 
CSH, o presente artigo concentra interesse em duas de suas realizações: as casas vizinhas CSH nº 8 e CSH 
nº 9, construídas para o casal Eames e para o próprio John Entenza. Estas, segundo um instigante 
comentário da época, retomado por vários autores, seriam “gêmeas tecnológicas, mas opostos 
arquiteturais”. Tomando a afirmação como isca, tentamos ultrapassar as meras descrições justapostas de 
cada casa, seguindo uma estratégia comparativa. Além do estudo de caso em tela, interessa-nos verificar 
as possibilidades da análise comparativa, à luz dos elementos da tríade vitruviana. 

PALAVRAS-CHAVE: arquitetura moderna, programa case study house, análise comparativa em 
arquitetura. 
 

 
ABSTRACT 

The magazine Arts & Architecture, under the coordination by its director John Entenza, has promoted 
between 1945 and 1965 the construction of a series of model houses in Los Angeles (CA) through the 
Case Study Houses - CSH. Certainly one of the richest and most exciting episodes of the History of Modern 
Architecture, it proposed single-family homes in which, in conformity with the modern ideals, were 
incorporated new materials of industry, especially metals and glass, as prefabricated components, aiming 
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flexibility solutions and low cost. In the 1950s and 1960s, it fascinated many Brazilian architects who 
became aware of it through one of the eight participating architects, Richard Neutra, when he visited 
Brazil. However, the CSH program is still relatively little studied in architecture courses in Brazil. In 
communion with the fascination exerted by the achievements of the CSH, this article focuses interest in 
two of his achievements: the neighboring houses CSH #8 and CSH #9, built for the Eames couple and John 
Entenza himself. These, according to a provocative comment from the time they were built and resumed 
by various authors, are "technological twin, but architectural opposites." Taking the assertion as 
motivation, we are trying to go beyond the merely juxtaposed descriptions of each house, following a 
comparative strategy. Beyond this particular case study, we are interested in exploring the possibilities of 
comparative analysis, based on the elements of the vitruvian triad. 

KEY-WORDS: modern architecture, case study house program, comparative analysis in architecture. 
 
 

RESUMEN: 
La revista Arts & Architecture, bajo la coordinación de su director John Entenza, ha promovido entre 1945 
y 1965 la construcción de una serie de casas modelos en Los Angeles (CA), a través de lo programa Case 
Study Houses - CSH. Sin duda uno de los episodios más ricos y más interesantes de la Historia de la 
Arquitectura Moderna, propuso viviendas unifamiliares en las que, de conformidad con los ideales 
modernos, se han incorporado nuevos materiales de la industria, especialmente los metales y el vidrio, 
como componentes prefabricados, con el objetivo de flexibilidad soluciones y de bajo costo. En los años 
1950 y 1960, El programa fascinó a muchos arquitectos brasileños que tuvieron conocimiento de que a 
través de uno de los ocho arquitectos que participaron, Richard Neutra, cuando visitó Brasil. Sin 
embargo, el programa es todavía relativamente poco estudiado en los cursos de arquitectura en Brasil. 
En comunión con la fascinación ejercida por los logros de la CSH, este artículo se centra el interés en dos 
de sus realizaciones: las casas vecinas CSH # 8 y # 9, construidas para la pareja Eames y el propio Jonh 
Entenza. Estos, de acuerdo con un comentario provocador desde el momento en que se construyeron y se 
reanuda por varios autores, son "gemelo tecnológico, sino opuestos arquitectónicos." Tomando la 
afirmación como la motivación, estamos tratando de ir más allá de las descripciones meramente 
yuxtapuestos de cada casa, siguiendo una estrategia de comparación. Más allá de este estudio de caso 
particular, estamos interesados en explorar las posibilidades de análisis comparativo, basado en los 
elementos de la tríada de Vitruvio. 

PALABRAS-CLAVE: arquitectura moderna, programa Case Study House, análisis comparativo de la 
arquitectura. 
 
 

1 INTRODUÇÃO: CASA EAMES E ENTENZA OU APRENDENDO A ANALISAR COM AS 

GÊMEAS INIMIGAS 

Promovido pela revista Arts & Architecture e coordenado pelo seu diretor John Entenza, o 
programa Case Study Houses – CSH, construiu, entre 1945 e 1965, uma série de casas-modelo 
em Los Angeles (CA). Certamente um dos episódios mais ricos e instigantes da História da 
Arquitetura Moderna, propunha residências unifamiliares nas quais, em conformidade com os 
ideais modernos, fossem incorporados novos materiais da indústria, sobretudo metais e 
vidros, como componentes pré-fabricados, visando baixo custo e flexibilidade de soluções. No 
entanto, a historiografia em sua maioria – desde os pioneiros, (Giedion, 2004 e Zevi, 1980), até 
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mais recentemente (Curtis, 2008) - o ignora ou o menciona superficialmente, e as publicações 
específicas sobre o assunto são poucas1.  

Os primeiros anos do programa foram marcados pela improvisação. Poucos projetos foram 
realizados, por falta de clientes ou de terrenos, alguns sofreram muitas modificações devido 
ao racionamento de materiais e outras dificuldades do pós-guerra. O site francês Archigraphie 
divide as realizações do programa em três períodos: um inicial (1945-50), em que atuaram 
arquitetos reconhecidos e experientes e foram testadas ideias que priorizavam a economia das 
soluções; um segundo (1950-60), com ênfase na inovação e desenvolvimento de protótipos 
industriais e um último período (1960-67), com propostas de conjuntos em grande escala. 

Tabela 1: Tabela organizada pelas autoras a partir do site Archigraphie, disponível em http://www.archigraphie.eu/?page_id=157  

Período Realizações Arquitetos Prioridade 

1945-50 – Teste 13 casas, 7 projetos 
Reconhecidos, 
experientes. 

Economia 

1950-60 – Experiências 7 casas  
Inovação e 

desenvolvimento de 
protótipos industriais 

1960-67 11 projetos  Grande escala - conjuntos 

 

A ideia de produzir protótipos de residências projetadas por arquitetos modernos de renome 
não era em si inédita na História da Arquitetura se lembrarmos, por exemplo, da exposição em 
Stuttgart de 1927. No entanto, o que a tornava particularmente inovadora era o fato de que os 
Estados Unidos eram um ambiente hostil à adoção da arquitetura moderna na residência 
unifamiliar (Sarfatti Larson, 1993). Talvez para contornar esta ojeriza americana, na 
apresentação do programa, enfatizava-se que a escolha dos oito arquitetos nacionalmente 
renomados se devera não apenas aos seus óbvios talentos, mas, sobretudo à habilidade que 
tinham de avaliar realisticamente a casa em termos de necessidade. Na verdade, porém, 
segundo Smith (2006) foram as predileções de Entenza, redator da revista que determinaram 
as diretrizes do programa, e tais predileções não correspondiam às tendências americanas, 
nem mesmo às californianas, de casa econômica.  

O programa CSH, nas décadas de 1950 e 1960, fascinou muitos arquitetos brasileiros que dele 
tomaram conhecimento através de um dos oito arquitetos participantes: Richard Neutra, 
quando de sua visita ao Brasil. No entanto, é ainda relativamente pouco estudado nos cursos 
de arquitetura no Brasil, não tendo nem mesmo encontrado espaço significativo na recente 
avalanche de publicações sobre arquitetura moderna que acompanha, em parte, a 
consolidação do DOCOMOMO,2 organização cuja seção brasileira conta com o maior número 
de filiados por país.  

Comungando do fascínio exercido pelas realizações do CSH, o presente artigo concentra o 
interesse em duas de suas realizações: as casas vizinhas CSH nº 8 e CSH nº 9, construídas para 
o casal Eames e para o próprio John Entenza. As casas marcariam a transição entre as 
propostas tradicionais do primeiro período e as casas puramente experimentais do segundo. A 
casa nº 8 foi projeto dos proprietários, o casal Charles e Ray Eames e a casa nº 9 contou com 

http://www.archigraphie.eu/?page_id=157
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projeto de Charles Eames e Eero Saarinen. Segundo o Archigraphie, estas duas casas fecham o 
primeiro período do CSH.  

Sobre elas, um instigante comentário da época, retomado por vários autores, afirma que 
seriam “gêmeas tecnológicas, mas opostos arquiteturais” 3. A interpretação deste comentário, 
de uma maneira geral, como em McCoy (1977), atribui a semelhança tecnológica ao fato de 
que as duas casas utilizam o mesmo sistema construtivo. As divergências arquiteturais, por sua 
vez, se reportariam às características espaciais. Para o site Archigraphie4, por exemplo, as 
casas vizinhas embora tenham o mesmo sistema construtivo são antitéticas e desenvolvem 
“uma reflexão radicalmente diferente” 5. Mas, o que querem dizer exatamente estes autores? 
Reduzir-se-iam as semelhanças tecnológicas ao sistema construtivo? Que oposição 
arquitetural evidenciaria uma reflexão diferente? Tentando responder a estas questões, 
iniciamos um debate em sala de aula,6 e revimos a bibliografia sobre o assunto. Dando 
sequencia a estas atividades, para este artigo, reunimos a iconografia disponível e trabalhos de 
redesenho7 das casas analisadas, o que nos possibilitou uma melhor verificação das afirmações 
da bibliografia, bem como as observações e anotações de uma das autoras que visitou o local 
por duas vezes.8 Assim, tomando a afirmação como isca, tentamos ultrapassar as meras 
descrições justapostas de cada casa, seguindo uma estratégia comparativa à luz dos elementos 
da tríade vitruviana. Além do estudo de caso em tela, interessa-nos verificar as possibilidades 
da análise comparativa em arquitetura e pelo exame do projeto, pela observação iconográfica, 
testar o valor heurístico de uma estratégia apoiada mais na teoria da arquitetura do que na 
rotina dominante da tradição historiográfica.  

 

 

2 CSH Nº 8 E CSH Nº 9: VIZINHAS MODERNAS, MAS TÃO DIFERENTES! 

Localização e acessos 

As casas em estudo estão localizadas dentro de um cluster, com mais duas outras residências 
unifamiliares9, todas elas pertencentes ao programa Case Study House. Nem a casa 8, nem a 
casa 9 são visíveis da rua, sendo acessadas por um caminho privado a partir do Boulevard 
Chautauqua. Na entrada deste caminho há uma placa indicando os números das casas 201 
(Entenza) e 203 (Eames)10. Os Eames, proprietários da casa 8, eram amigos de Entenza, 
proprietário da vizinha casa 9, com quem partilhavam um estilo de vida cosmopolita e 
moderno11.  Contudo, a composição familiar diferente – um casal sem filhos12 e um homem 
solteiro – e um uso cotidiano diferente da casa resultaram em programáticas particulares. A 
casa 8, residência dos designers e também local de trabalho, foi construída em 1949 num lote 
de 1.4 acres13. Como diz um site: “Como os Eames queriam integrar a sua vida pessoal e 
profissional, a casa e o estúdio foram tratados com a mesma importância, sem nenhuma 
hierarquia” 14. Integrados, casa e estúdio, a casa Eames atinge aproximadamente o dobro de 
área da casa 9, onde apenas um cômodo serve de escritório, local de trabalho de Entenza, que 
privilegiou o ambiente  de estar, em termos de dimensões e de localização. Assim se a casa 
Eames tem 1500 pés quadrados, aos quais devem ser adicionados mais 1000 pés quadrados de 
atelier, a Casa Entenza, tem uma planta quadrada de aproximadamente 160015 pés quadrados.  
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As implantações diversas: uma ancorada, a outra “solta”. 

A implantação das casas Eames é completamente diferente da sua vizinha. O terreno da casa 
do casal de designers é irregular, embora predominantemente plano, mas tem uma encosta 
íngreme elevando-se no lado ocidental. Após visita ao local, embora já tivessem sido 
encomendados os componentes em aço da estrutura da casa, o casal Eames optou por 
modificar o projeto original16. A composição inicial deu lugar aos dois paralelepípedos, ambos 
com dois pavimentos, abrigando moradia e trabalho, interrompidos por um pátio central, 
situados paralelamente a esta inclinação. A fachada longitudinal que nela se apoia no térreo, é 
predominantemente cega, no primeiro andar. A fachada oposta, onde está o acesso da casa é 
orientada para uma área gramada. O tratamento paisagístico protegeu a casa de seus vizinhos, 
deixando-a apenas aberta, à época, para o vizinho Entenza17e para obter a visão do mar 
abaixo. Nesta fachada, muito aberta para o exterior predominam as esquadrias em aço e 
vidro. 

Figura 1: Implantação da Casa Eames – CSH nº 8.  
Fonte: Fonte: redesenho elaborado por Adalberto Duarte, Jessica Meg e Luan Fortunato, acervo da pesquisa hm+hc - Habitar e 

Habitar Contemporâneo, vinculada ao LPPM-PPGAU-UFPB. 

 
 

O terreno da casa Entenza é mais regular, sem declividades significativas e o proprietário 
preferiu deixar as quatro fachadas livres, a casa fica assim completamente solta no terreno. Ela 
tem um pavimento único com apenas um pequeno desnível entre o piso do acesso a partir da 
garagem, na face norte, e o estar, na face sul, que é completamente aberta ao exterior por 
meio de amplas esquadrias em aço e vidro. 

Como resultado da implantação e do fenestramento, as duas casas se relacionam com o 
exterior de maneiras distintas. Na Eames, há três fachadas abertas para uma cega, a que é 
ancorada.  Na Entenza, a relação é praticamente inversa. Apenas a fachada sul é 
completamente envidraçada, abrindo para um terraço exterior que prolonga a área social 
interna.  Nas três fachadas restantes, os fechamentos predominam.  

arrimo encosta 
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Figura 2: Implantação da Casa Entenza e Figura 3: Fachada Norte - acesso da Casa Entenza  

Fonte: modelo elaborado por Tiago Marques, acervo da pesquisa hm+hc - Habitar e Habitar Contemporâneo, vinculada ao 
LPPM-PPGAU-UFPB. 

  

             

A diferença de acesso é marcante. A fachada aberta e envidraçada da Casa Eames, do lado 
oposto à fachada que se apoia na encosta, é vista desde que o visitante se aproxima da casa, 
pelo caminho privado. Além desta visão geral, do exterior da casa Eames, o visitante mesmo 
que não adentre o terreno particular, pode também avistá-la ainda que parcialmente, dada a 
altura dos dois pavimentos. Ao contrário, a casa Entenza é impossível de ser avistada por um 
passante. Mesmo a partir do caminho privado – e olhando por cima do muro - o máximo que 
se avista são portas e paredes opacas, dos “fundos”.  Assim, se ambas as casas tem, de certa 
forma, uma distribuição frente e fundo, na casa Eames o visitante aproxima-se pela sua face da 
frente e ao entrar já vê o volume inteiro da casa e pelo menos, duas fachadas. Na casa 
Entenza, o acesso, marcado pelo percurso do carro, se dá pela fachada mais opaca, ou, 
digamos, pelos “fundos” onde há apenas duas aberturas: a porta da garagem e uma entrada 
da casa18.  

 

Utilitas: Usos, Costumes, Configurações espaciais. 

Como entender este jogo sutil de privacidade e exposição que as casas vizinhas apresentam, 
não apenas em relação aos visitantes, mas entre elas?  Vale lembrar que os programas 
expressavam o estilo de vida de seus clientes, intelectuais e artistas ricos, entusiastas da 
arquitetura e do design modernos. Porém a composição familiar faz a diferença. A casa Eames 
é a casa de um casal, a casa Entenza é a casa de um indivíduo. 

Em ambas as casas, a planta é livre e o espaço completamente flexível, não havendo muros 
portantes.  Na casa Eames o jogo da continuidade espacial, seguindo o clichê corbuseano, 
também se faz na vertical: o estar divide-se em uma parte com pé direito duplo que se 
estende em um nicho de conversa. Este nicho é encimado pelo quarto de casal, que pode ser 
dividido, com um septo, ficando uma parte, aberta em mezanino com visão para o salão com 
pé direito duplo. A laje que cobre o nicho prolonga-se pelo resto do paralelepípedo residencial, 
dividindo-o em dois pavimentos: Acima o quarto do casal, um quarto, o WCB° e o vestir, 
acessados pela a escada helicoidal, localizada ao lado do acesso principal da casa. Este acesso 
separa o estar do jantar que é aberto e totalmente integrado com a cozinha. Atrás de uma das 
bancadas, encontra-se a lavanderia, no lado da encosta. O jantar/cozinha abre-se para o pátio 
descoberto, passagem para o paralelepípedo do estúdio. Este também tem parcialmente pé 

N 
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direito duplo, a outra parte, em dois pavimentos: Acima um mezanino com o depósito, 
embaixo, o estúdio fotográfico com câmara escura. 

 

Figura 3: Planta baixa pavimento térreo – Casa Eames. (edição das autoras) 
Fonte: redesenho elaborado por Adalberto Duarte, Jessica Meg e Luan Fortunato, acervo da pesquisa hm+hc - Habitar e Habitar 

Contemporâneo, vinculada ao LPPM-PPGAU-UFPB. 

 
 

 

 

 

Figura 4: Planta baixa pavimento superior – Casa Eames. (edição das autoras) 
Fonte: redesenho elaborado por Adalberto Duarte, Jessica Meg e Luan Fortunato, acervo da pesquisa hm+hc - Habitar e Habitar 

Contemporâneo, vinculada ao LPPM-PPGAU-UFPB. 

 

 

 

É possível achar uma entrada no estar num dos lados do pavilhão residencial. Também é 
possível encontrar uma importante entrada no lado oposto, no pavilhão de trabalho e no 
estúdio ou ainda diretamente no pátio. Mas o generoso acesso principal se dá diretamente 
pelo jantar. 

Na casa Enteza entra-se por um hall, junto à garagem, situado no eixo de divisão do quadrado, 
que atravessa a casa no sentido Norte/Sul-S conduzindo a um ponto central, onde se 
cruzariam as diagonais do quadrado.  O percurso através deste eixo é cadenciado pelos 
sucessivos pequenos desníveis existentes desde a entrada até o terraço.   

(1)  (2) 

 (3) 

 (4) 

(5) 

(2) 
   (1) 

Bloco da Casa – Pavimento Térreo: 
Estar (1); Jantar (2); Cozinha (3); Serviço (4) e Escada helicoidal (5). 
 

 

Bloco do Estúdio – Pavimento Térreo: 
Câmara escura (1), Estúdio (2).   
 

 

Bloco da Casa – Pavimento Superior: 
Suíte (1); WCB° (2); Vestir (3)  e Escada helicoidal (4). 
 

Bloco do Estúdio – Pavimento Superior: 
Depósito (1)  

 

 

 

 

(1) 
  (1) 

   (1) 
(2) 

(3) 

(2) 

(4) 

Acesso principal Acesso estúdio Ligação entre os blocos via pátio 
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À frente não existe nenhuma barreira visual, apenas as vedações laterais, de alturas diversas, 
fazem com que o olhar desvende sutilmente os ambientes, ao mesmo tempo em que segue o 
percurso axial.  Chegando ao ponto central é possível ter uma visão praticamente completa do 
interior da casa.   

Figura 5: Planta Baixa – CSH nº 9 (edição das autoras).  
Fonte: redesenho elaborado por Tiago Marques, acervo da pesquisa hm+hc - Habitar e Habitar Contemporâneo, vinculada ao 

LPPM-PPGAU-UFPB. 

          

  

Mas uma visão completa do exterior só é possível, quando depois de seguir o eixo se alcança o 
terraço, na fachada envidraçada oposta à da entrada. Então afastando-se desta fachada a casa 
pode enfim ser contemplada.  Mas o curioso é que no material iconográfico a visão mais 
recorrente é a casa Eames, vizinha, vista a partir do terraço da Entenza19.  

Figura 6: Fotografia da Casa Entenza, vendo-se ao fundo, Casa eames. 
Fonte: Revista A&A, DEZ/1949. 

 

Casa Entenza: 
 

1. Garagem 
2.  Serviço  
3. Cozinha  
4. Quarto de hóspede  
5. WCB° social 
6. Escritório 
7. Suíte 
8. WCB° Suíte 
9. Living 
10. Terraço 

 
 
  
 
 

N 

(1) 
(2) 

(3) 

(4) 

(7) 

(8) 

(6) 

(5) 

(9) 

(10) Acesso principal 

Acesso autos 

Acesso serviço 
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Figura 7: Vista Fachadas Norte e Oeste e Vista Fachadas Oeste e Sul 
Fonte: modelo digital elaborado por Krishnamurty Mohandas D. G. Pereira, acervo da pesquisa hm+hc - Habitar Moderno e 

Contemporâneo, vinculada ao LPPM-PPGAU-UFPB. 

  
 

Figura 8: Vista Fachadas Sul e Leste e Vista Fachada Sul e Norte 
Fonte: modelo digital elaborado por Tiago Marques, acervo da pesquisa hm+hc - Habitar Moderno e Contemporâneo, 

vinculada ao LPPM-PPGAU-UFPB. 

   

 

A uma primeira vista, a casa Eames parece mais aberta e com menos preocupação de 
privacidade que a Entenza, com fachadas com menos abertura e completamente de costas 
para o acesso principal. Mas a questão mereceria melhor exame. A implantação da casa dos 
Eames, que resultou segundo declaração de Ray, de um desejo de ver a paisagem e que 
modificou totalmente o projeto inicial foi cuidadosamente estudada no local.  O bloco do 
estúdio é o mais próximo da entrada. 

 

Figura 9: Vista Fachadas Sul e Leste e Vista Fachadas Norte e Leste  
Fonte: modelo digital elaborado por Adalberto Duarte, Jessica Meg e Luan Fortunato, acervo da pesquisa hm+hc - Habitar 

Moderno e Contemporâneo, vinculada ao LPPM-PPGAU-UFPB. 
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Figura 10: Vista Fachadas Norte e Leste  
Fonte: modelo digital elaborado por Adalberto Duarte, Jessica Meg e Luan Fortunato, acervo da pesquisa hm+hc - Habitar 

Moderno e Contemporâneo, vinculada ao LPPM-PPGAU-UFPB. 

 
 

Há, portanto um ordenamento para o visitante entre o que lhe é dado ver e o que lhe dado 
percorrer, completamente distinto daquele da casa Entenza.  Esta que seguiu fielmente o 
projeto original é sem dúvida mais protegida do mundo exterior, é internamente 
surpreendente, com muito menos barreiras físicas delimitando os ambientes que a casa 
Eames, como veremos mais adiante. A questão é assim ardilosa: na casa Eames 
aparentemente tudo se mostra e tudo está aberto, donde toda a reputação de trabalho 
misturado com a vida e da casa como a expressão de um estilo de vida deste famoso casal. 
Mas esta abertura é um tanto enganosa. A parte íntima está sutilmente bastante protegida, no 
pavimento superior, em todo caso muito mais que na casa Entenza onde uma vez dentro, tudo 
está aberto aos olhos. 

 

Firmitas e tectônica: aspectos construtivos e meios expressivos  

As duas casas compartilham o mesmo sistema estrutural pré-fabricado e modulado de 
componentes de aço e vigas metálicas treliçadas. Mas as vedações são completamente 
diferentes. Distinguindo-se de seu vizinho, os elementos estruturais da Casa nº 8 estão 
expostos no interior e no exterior, tornando evidente a estrutura de aço excepcionalmente 
fina e o ritmo das aberturas. Atribuem esta amostra do sistema estrutural ao fato de que os 
Eames haviam visto a exposição de Mies Van der Rohe e procurado seguir o principio da 
amostra da estrutura, mas com uma estética distinta da miesiana. O papel de Ray no estudo 
das cores e da composição das fachadas é hoje amplamente reconhecido. 

Segundo Archigraphie, a casa Eames foi a primeira, dentre todas as casas do programa 
construídas no período, a lidar com planta e estrutura. Ou seja, passando da fase em que se 
priorizavam os aspectos econômicos, a casa nº 8 anuncia a fase de inovação que ocorreria a 
seguir, sendo também a primeira a concentrar-se na utilização dos materiais e técnicas 
industriais.  

O mesmo sistema construtivo serve, no entanto, a configurações espaciais diversas, Ambas são 
pensadas como uma estrutura modulada, mas os módulos tem tamanhos diferentes e 
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obedecem a um movimento articulador completamente diferente. Na casa Eames os módulos 
se sucedem longitudinalmente. Na casa Entenza, os módulos formam quatro retângulos que 
giram em torno de um quadrado central. 

A casa Eames apresenta uma estrutura em dezessete módulos de 7 ½ por 20 pés (aprox. 2,28m 
6,0m de altura), organizados em linha, cobertos por telhas metálica: são oito para o bloco da 
casa, o equivalente a quatro módulos para o pátio descoberto e cinco para o bloco do estúdio. 
Do ponto de vista da repercussão sobre a visão externa do volume, o ritmo repetitivo da rígida 
modulação é suavizado pela alternância de planos opacos (placas de fibrocimento) e de planos 
translúcidos (esquadrias em aço e vidro) dos elementos de vedação. As aberturas seguem um 
ritmo alternando grandes panos de vidro com trechos de esquadrias de módulos retangulares.  

Figura 15: Planta baixa - esquema estrutural da CSH nº 8.  
Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

 

Figura 16: Elevação Frontal – CSH nº 8.  
Fonte: redesenho digital elaborado por Adalberto Duarte, Jessica Meg e Luan Fortunato, acervo da pesquisa hm+hc - Habitar 

Moderno e Contemporâneo, vinculada ao LPPM-PPGAU-UFPB. 

 

 

Na casa Entenza a volumetria é resultante da elevação de uma planta quadrada. O sistema 
construtivo parte de uma estrutura modular que decompõe a coberta do quadrado em quatro 
retângulos deixando um pequeno quadrado no meio, que corresponde ao centro de 
distribuição da casa.  

Ambas baseiam-se no princípio modular, porém o tamanho dos módulos é diferente e a 
associação entre eles obedece a uma lógica espacial distinta que resulta numa diferente na 
percepção. Enquanto na Eames o ritmo é o constante, propagando-se até mesmo no 
dimensionamento do pátio, na Entenza ele faz um movimento de rotação em torno do eixo 
central. No dizer de Archigraphie:  

Ela é estruturante, não apenas no sentido próprio, mas também no sentido figurado: ela articula, dá 
ritmo e a cadência do projeto Ela é onipresente como expressão primeira. Na “Entenza House” a 
busca se situa num nível diferente. O sistema estrutural é aí utilizado de modo muito mais reduzido e 
paradoxalmente de maneira muito mais econômica do que na Casa Eames20.  
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Figura 17: Planta baixa - esquema estrutural da CSH nº 9.  

Fonte: Elaborado pelas autoras. 
Figura 18: Demarcação do arranjo estrutural sobre a planta 

baixa elaborada por Tiago Marques. 

  

 

Figura 19: Living em destaque, o único pilar que resta visível.  
Fonte: Revista A&A, JUL/1950. 

 

 

No conjunto, podemos dizer que a tectônica– entendida como a articulação entre meios 
construtivos e meios expressivos – das duas casas é totalmente diversa.  

 

3 POR QUE CSH GÊMEAS E OPOSTAS ? (!) 

Na casa Eames o conceito da estrutura aparente foi levado ao extremo o que era – e até hoje 
permanece sendo para muitos - considerado uma estética incompatível com a estética 
doméstica. Por isso muitos textos e vídeos enfatizam que a casa Eames é uma reflexão pessoal 
sobre o trabalho e a vida, que a casa, neste caso é também um centro de produção e não 
poderia ser tomada como um tipo exemplar de padrão de arquitetura residencial.  Na 
Avaliação de Archigraphie, por exemplo, a casa Entenza teria todas as qualidades da 
domesticidade. As exigências programáticas de Entenza priorizando o receber permitiriam 
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melhor compreender as bases da reflexão desenvolvidas por Eames e Saarinen. Seria no 
tratamento dos espaços comuns e individuais ritmados e divididos que a casa Entenza 
mostraria toda sua riqueza.  Já a casa Eames seria escrava da exibição estrutural tomada como 
partido.  

Parece que justamente o que seria a virtude e o vanguardismo da concepção dos Eames é o 
criticado na maioria dos comentários e críticas sobre a casa. Na verdade porém, no documento 
que justifica a inclusão da casa Eames como Monumento Histórico, bem como em recentes 
documentos sobre os Eames, estas críticas podem ser melhor compreendidas. Eles levantam 
justamente a questão da casa Eames como o lar de certo modo do casal moderno perfeito. 
Muito da popularidade da casa seria derivada nem tanto do significado deste exemplar na 
história da arquitetura moderna, mas justamente como residência privada onde residia um 
casal moderno onde nem a mulher ficava em casa nem o marido ia para o escritório. “Ray did 
not remain at home and Charles in the office.”  

Charles e Ray moraram na casa desde que ela foi completada até a morte do casal, ele 
exatamente dez anos antes dela.  Oferecendo uma alternativa ao que se considerava um 
modernismo frio e impessoal, a casa com todos os pertences do casal, foi um instrumento de 
promoção de uma versão de estilo de vida, onde se combinavam talentos inovação e uma 
dose domesticidade tradicional.  

John Entenza só viveu na sua CSH nº 9 durante seis anos e com o tempo a relação com os 
Eames foi enfraquecendo. Segundo um artigo de Arts & Architetcure, a amizade deteriorou no 
início dos anos 1950 depois que a Plyformed Wood Company, uma joint venture criada para 
produzir splints moldados em madeira prensada e componentes de aeroplano para os esforços 
da guerra acabou em processo judicial. A casa Entenza sofreu subsequentemente várias 
alterações a tal ponto que Ray Eames mal podia aguentar que alguém desse uma olhada nela, 
que alguém pensasse em ir visitá-la tão diferente ela estava do projeto original.  

 

4 CONCLUSÃO: SER OPOSTAS ARQUITETURAIS SIGNIFICA FINALMENTE O QUE? 

Na verdade, é na própria concepção de domesticidade que as oposições ficam claras. Neste 
sentido é expressivo verificar como a casa Eames tornou-se um landmark e continua atraindo 
visitantes e estudiosos, enquanto a sua vizinha, cada vez mais descaracterizada finda por ser 
esquecida. 

As discussões em arquitetura embutem por vezes julgamentos de valores associados a 
questões externas à arquitetura. Por exemplo, no caso, embora mais radical e mais inovadora a 
proposta dos Eames seria, no entanto, mais uma obra de arte idiossincrática de autoria, como 
se diz hoje, uma arquitetura de grife, quando se quer desqualificar uma obra, despojando-a de 
valores mais sólidos. Não sendo uma proposta de arquitetura mais consistente, a Eames não 
seria apenas oposta à Entenza, mas inferior. 

Para a National Landmark, o projeto da Eames foi tão inovativo que permanece um protótipo 
cujo significado transcende o programa. Segue dizendo que John Entenza talvez tenha melhor 
capturado esta transcendência quando explicou que a Eames House “represented an attempt 
to state an idea rather than a fixed architectural pattern.” Mas o que significa esta frase de 
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1947, que a tentativa foi falha? Porque o padrão não foi seguido? E neste caso por que na casa 
Entenza seria mais arquitetura? Ora, a casa Entenza tampouco inaugurou um padrão a ser 
seguido. Justamente quando se trata na questão da preservação de monumentos da 
modernidade, podemos ver os objetos arquitetônicos como as obras de arte segundo pelo 
menos duas categorias: as que inauguram um padrão e as que são únicas. Não há melhor, nem 
pior. Nesta linha de raciocínio, as qualidades, similitudes e oposições apontadas em uma e 
outra casa apenas indicam a riqueza que foi a modernidade nos locais mais diversos do 
planeta. Viva a diversidade! 
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NOTAS 

 

1
 Além da publicação oficial do programa, ou referências en passant em textos sobre outro assunto, encontramos 

os clássicos trabalhos de McCoy (1977) e Smith (2006). 

2 Documentação e Conservação do Movimento Moderno www.docomomo.org.br/oqueedocomomo.htm. O Brasil é 
a maior seção do DOCOMOMO. 

3 “technological twins but architectural opposites” (KIKHAM, 2001, p.104) 

4 http://www.archigraphie.eu/?page_id=178 

5 Elle en est pourtant l’antithèse et développe une réflexion radicalement différente. 

6 Dando sequência a um trabalho efetuado pela aluna Leila Hardman Reis e Silva, efetuado na disciplina “Tópicos 
especiais e tendências contemporâneas em arquitetura.” – UFRN, 2008.2. 

7 Este trabalho utiliza registros gráficos e desenhos analíticos elaborados sobre as casas CSH 8 e CSH 9,   dentro   dos   
marcos   do   Laboratório   de   Pesquisa   Projeto   e   Memória (LPPM/PPGAU/UFPB), pelos estudantes: Jéssica Meg, 
Adalberto Duarte e Luan Fortunato (CSH 8) e Krishnamurty Mohandas D. G. Pereira (CSH 9). 

8 Uma das autoras esteve no local em 2009 e visitou a CSH nº 8 em 2012. A visita não permite entrar na casa, cujo 
interior, pode, no entanto, ser, em grande parte, percebido do exterior.  Esta autora pode igualmente ver a 
reconstituição do interior feita para a exposição “California Design, 1930-1965” ( 1 de outubro 2011 a 3 de junho 
2012) no Los Angeles County Museum- LACMA. 

9 As outras duas eram: Case Study House nº 18 (199 Chautauqua Boulevard); e a Case Study House nº 20 (219 
Chautauqua Boulevard). 

10 http://www.nps.gov/nhl/designations/samples/CA/Eames.pdf  

11 Eles se estabeleceram na Califórnia, terra de Ray, vindos de Michigan onde nascera Entenza e onde Ray e Charles 
(este do Missouri) haviam se encontrado, na academia de Artes de Cranbrook, onde Charles conheceu o arquiteto 
finlandês Eliel Saarinen, por quem foi muito influenciado tendo se tornado colaborador e amigo do filho Eero 
Saarinen.  

12 Charles tinha uma filha, Lucia de um primeiro casamento. 

13 Um hectare (10mil m2) equivale a 2, 47 acres e um acre equivale a pouco mais de 4 mil m2 (4.046,8564224). 

14
 Because the Eames wanted to integrate their personal and business life, the house and studio were treated with 

equal importance, giving neither hierarchy. Tradução nossa. Correa, Katelyn NGO, Angela, 2008, num site, onde 
encontramos excelente ilustração destacando diversos aspectos programáticos da casa Eames: 
http://myweb.wit.edu/ngoa/architecture/arch245/precedent.pdf consultado em 16 de junho de 2012. 

15 Área equivalente a aproximadamente 148,65m2. 

16 Proposta elaborada ainda em parceria com Eero Saarinen: uma edificação organizada em “L”, estrutura em aço, 
elevada do solo sobre pilotis, com vista para o mar, e um bloco menor, no nível do solo para abrigar o estúdio, 
configuração que Smith (2009) denomina de casa-ponte, partido muito conhecido da nossa modernidade brasileira, 
ainda que, geralmente com estrutura em concreto. 

17 A casa Enteza foi vendida a novo proprietário, sofreu alterações e atualmente é completamente invisível a partir 
da casa Eames. 

18
 Um pouco semelhante ao acesso de casas paulistanas, mas estas são em geral em pequenos lotes urbanos, o que 

não é o caso da residência de Entenza. 

http://www.docomomo.org.br/oqueedocomomo.htm
http://www.archigraphie.eu/?page_id=178
http://www.nps.gov/nhl/designations/samples/CA/Eames.pdf
http://myweb.wit.edu/ngoa/architecture/arch245/precedent.pdf
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19  As matérias publicadas na A& A sobre as CSH 8 e 9 estão disponíveis em: 
http://www.artsandarchitecture.com/case.houses/pdf01/08.pdf 
http://www.artsandarchitecture.com/case.houses/pdf01/09.pdf 

20 Elle est structurante, non seulement au sens propre mais également au sens figuré : elle articule, rythme, et 
cadence le projet. Elle est partout l’expression première. – Dans la “ Entenza House ”, la recherche se situe à un 
niveau tout à fait différent. Le système structurel y est utilisé de manière beaucoup plus minimale et 
paradoxalement de manière beaucoup plus économe que dans la Eames House. 

 

http://www.artsandarchitecture.com/case.houses/pdf01/08.pdf
http://www.artsandarchitecture.com/case.houses/pdf01/09.pdf

