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RESUMO 
 

Esta dissertação contempla como objeto de estudo a cadeira Wassily (1925), 
adentrando num campo do design que procura por reflexões teóricas mais 
aprofundadas, sobretudo no que diz respeito aos artefatos atemporais, análises e 
desenvolvimento. Seu objetivo geral é realizar um estudo acerca da cadeira Wassily 
com foco em seu caráter de artefato atemporal. Os objetivos específicos são: 
compreender o contexto histórico de produção de cadeiras no século XIX; verificar o 
processo criativo, considerando a época e o espaço em que a cadeira Wassily foi 
concebida; examinar os níveis compreendidos pelo design emocional; identificar 
conceitos de tempo e atemporalidade referenciados por filósofos, matemáticos e 
historiadores de diferentes épocas; analisar a cadeira Wassily considerando os 
níveis do design emocional e os conceitos de tempo e atemporalidade tratados pela 
dissertação; e gerar recomendações para análise de artefatos atemporais. Este 
estudo trata de uma pesquisa qualitativa, devido a sua natureza investigativa. Tendo 
no levantamento bibliográfico um dos seus principais procedimentos. O tratamento 
dos dados foi realizado segundo o método de análise e síntese, em que, primeiro, 
buscou entender os conceitos de maneira global para, depois, sintetizá-los, 
aplicando-os ao objeto de estudo – no caso, a cadeira Wassily. O método de 
abordagem histórico também foi usado no sentido de entender os conceitos 
pertinentes ao tema nas diferentes épocas em que foi tratado. Entre as 
considerações finais, a pesquisa recomenda que, para o desenvolvimento de 
artefatos pensados para se tornarem atemporais, sejam seguidos alguns critérios, 
como: atenção à escolha dos materiais, presunção do status, método da proporção 
divina e inovação no projeto de design. 
 
Palavras-chave: Arte-design. Cadeira Wassily. Design emocional. História. Artefato 
atemporal. 
 

 



 
 

 
SILVA, Paulo Rodrigo do Nascimento Matos Silva. Atravessando o tempo 
sentado: a cadeira Wassily como exemplo de artefato atemporal de arte e design. 
2018. 160 f. Master (Mestrado em Artes Visuais) – Escola de Belas Artes, 
Universidade Federal Da Bahia, Salvador, 2018.  

 
 

ABSTRACT 
 
This dissertation considers as object of study the Wassily chair (1925), entering a 
field of the design that looks for further theoretical reflections, especially with 
respect to the timeless artifacts, analyzes and development. Its general purpose is 
to conduct a study of the Wassily Chair with a focus on its timeless artifact 
character. The specific objectives are: understand the historical context of chair 
production in the nineteenth century; check the creative process, considering the 
time and space in which the Wassily chair was conceived; check levels understood 
by emotional design; to identify concepts of time and timelessness referenced by 
philosophers, mathematicians and historians of different epochs; analyze the 
Wassily chair considering the levels of emotional design and the concepts of time 
and timing treated by the research; and generate recommendations for the analysis 
of timeless artifacts. The approach methodology is based on analysis and synthesis, 
in which, first, one tries to understand the concepts in a global way and then 
synthesize them, applying them to the object of study - in this case, the Wassily 
chair. The historical approach method was also used in order to understand 
concepts in the different times treated in the research. Among the final 
considerations, the dissertation recommends that, for the development of artifacts 
designed to become timeless, certain criteria should be followed, such as: attention 
to the choice of materials, presumption of status, method of divine proportion and 
innovation in design. 
 
Key-words: Art-Design. Wassily Chair. Emotional Design. History. Eternal Artifact. 
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A cadeira Wassily tornou-se um artefato clássico do design de produtos. Manter-se 

presente por quase um século (93 anos), permanecendo suas características de 

objeto contemporâneo e não apresentando uma aparência de “passado”, chamou 

atenção e a fez torna-se um objeto de estudo que foi estabelecido nesta dissertação.  

 

A permanência no tempo percebida na cadeira Wassily, que traz a ideia de 

“atemporal”, é o mote que inspira e gera interesse na realização desta pesquisa. 

Nesse sentido, “Atravessar o tempo sentado” é fazer um estudo entre conceitos que 

versam sobre História, Design, Arte e Tempo afim de perceber “A cadeira wassily 

como exemplo de artefato atemporal de arte e design” e a transposição ao passar 

pelo seu tempo, permanecendo além dele. 

 

Como um artefato pode permanecer por tanto tempo sendo desejado, mantendo-se 

atual e comercial, em um mundo no qual as mudanças são constantes e as 

transformações contínuas? O que leva um artefato a se tornar atemporal? Quais as 

características de um artefato dito atemporal? Por que artefatos “morrem” e outros 

permanecem no mercado? Essas foram algumas das perguntas que nortearam a 

realização desse estudo. 

 

O desejo de investigar produtos com características atemporais1 surgiu há muito 

tempo, mas a percepção a respeito da cadeira Wassily apareceu quando a comprei 

para compor meu escritório e constatei, pelos comentários de algumas pessoas de 

diferentes escolaridades e classes sociais, a admiração, que aumentava ao explicar 

que sua criação havia acontecido há 100 anos. Ressalta-se também a observação 

do uso da Wassily em diversos ambientes, tais como livings, mostras de decoração, 

de cinema, comerciais, corporativas etc., nas quais é incorporada como um detalhe 

de requinte e sofisticação. 

 

Por tal motivo, busca-se, neste trabalho, uma análise sobre a trajetória percorrida 

pelo artefato através do tempo, levantando características que tornaram peculiar sua 

permanência, atribuindo à cadeira Wassily um design atrativo ao ponto de fazê-la 

1 A “Atemporalidade” é tratada neste estudo como uma característica ,vinculada a um artefato, que 
não pertence a um tempo específico; passado, presente ou futuro, mas está fora dos tempos e de 
forma paradoxal inserida em todos. Esse conceito será melhor visto no capítulo VI “O tempo e a 
Atemporalidade”. 
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manter-se presente por tantos anos, expressando o Zeitgeist2 de quase um século 

,contudo, contemporâneo ao Zeitgeist atual. 

 

Ao tratar de um objeto quase centenário, muito conteúdo pode ser gerado, e através 

desta pesquisa, espera-se trazer contributos para a história do design, história da 

arte e do mobiliário, por exemplo. Foi percebido também que os estudos sobre a 

cadeira Wassily são poucos, pois, apesar de ser falada em muitos livros de design e 

história, ela aparece de forma pontual, menos extensa; por vezes, vista como um 

objeto que apenas representa a Bauhaus, ou um “ícone” de seu criador, Marcel 

Breuer, como se percebe, por exemplo, na literatura de Charlote Fiell e Peter Fiell 

(2013). Por isso, valoriza-se a atual dissertação ao tratar do artefato de forma mais 

abrangente, trazendo ao conhecimento tanto fatos históricos importantes que 

antecederam sua criação, quanto aspectos formais, estruturais, estéticos e 

simbólicos etc., que contribuíram para seu sucesso enquanto objeto de arte e 

design. 

 

O objetivo geral foi realizar um estudo acerca da cadeira Wassily com foco em seu 

caráter3 de artefato atemporal. Como objetivos específicos, a dissertação propôs: 

compreender o contexto histórico de produção de cadeiras no século XIX; verificar o 

processo criativo, considerando a época e o espaço em que a cadeira Wassily foi 

concebida; examinar os níveis compreendidos pelo design emocional; identificar 

conceitos de tempo e atemporalidade referenciados por filósofos, matemáticos e 

historiadores de diferentes épocas; analisar a cadeira Wassily considerando os 

níveis do design emocional e os conceitos de tempo e atemporalidade tratados pela 

dissertação; e gerar recomendações para análise de artefatos atemporais.  

 

Este estudo se trata de uma pesquisa qualitativa, devido a sua natureza 

investigativa. Tendo no levantamento bibliográfico das fontes de informação um dos 

seus principais procedimentos. Ele foi divido em uma fase preparatória e outra de 

execução. Na primeira fase se conceituou e delimitou o assunto tal como os 

períodos de tempo, se estabeleceu as palavras-chave, e se estudou as fontes de 

2 Palavra alemã, sem tradução direta no português, que significa o “espírito do tempo” e refere-se a 
tendências e preferências culturais características de determinada era (PHILIP; MEGGS, 2009). 

3 O “caráter atemporal” é entendido neste trabalho como uma qualidade inerente a determinados 
artefatos, que os distingue dos demais de sua classe. 
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informação. Foram feitas pesquisas em  diversos textos – visto que o objeto de 

estudo aqui apresentado já é, por si, histórico – a fim de obter o melhor conteúdo 

para dar respostas às perguntas feitas. Na segunda fase, de execução, foram 

reunidos os conceitos mais pertinentes encontrados, objetivando como resultado 

uma boa apreciação do leitor. 

 

O tratamento dos dados foi realizado segundo o método de análise e síntese, que 

consistiu, primeiramente, no tratamento individual dos dados encontrados, voltados 

para as partes do objeto de estudo, e, posteriormente, a síntese, no trato de forma 

integral, trazendo os conceitos globais dos estudiosos escolhidos aplicados à 

proposta. O método histórico também esteve presente na organização da 

dissertação, no sentido de entender os conceitos pertinentes ao tema em diferentes 

épocas em que foi tratado.  

 

Para esclarecer melhor essa a ideia, primeiro, foram reunidos autores (a exemplo de 

Lobach, 2001; Norman, 2008 etc.) e observaram-se os parâmetros sugeridos por 

eles com intuito de encontrar modelos referenciais4 que pudessem ser aplicados à 

cadeira Wassily ou que denotassem o sentido do “atemporal”. Após o estudo, foi 

feita a sintetização dos dados aplicando alguns conceitos surgidos a partir deles, a 

fim de explanar a respeito da atemporalidade no artefato. 

 

Esta dissertação foi estruturada em sete capítulos, além da introdução, de forma 

sequencial: “A ascensão da indústria moveleira”, “A Bauhaus: escola transicional”, 

“O design emocional: sentimentos propagados no tempo”, “A cadeira Wassily e o 

design emocional”, “O tempo e a atemporalidade”, “O tempo e a atemporalidade na 

cadeira Wassily” e “Considerações finais”. 

 

No segundo capítulo, “A ascensão da indústria moveleira”, foram abordados fatores 

que versam sobre questões históricas, como a revolução industrial e o surgimento 

da fábrica Tohnet, que pode ser considerada uma das primeiras a se estabelecer 

4 Os “modelos referenciais” ao qual se menciona, são os estudos específicos de determinado autor 
em uma grande área. Por exemplo, na grande área do Design Emocional, dentre os modelos 
referenciais encontrados, pode-se citar os níveis do design emocional apontados por Norman (2008), 
as funções dos produtos descritas por Löbach (2001) e os parâmetros de memorabilidade citados por 
Damásio (2013) no capítulo IV - O design emocional: sentimentos propagados no tempo) . 
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nesse segmento de mercado que tem na produção de mobiliário seu mote principal. 

Tais episódios precederam o surgimento da escola Bauhaus e influenciaram direta 

ou indiretamente Marcel Breuer, o criador da cadeira Wassily, a desenvolver esse 

artefato.  

 

No terceiro capítulo, “A Bauhaus: escola transicional”, é falado da escola alemã 

Bauhaus, surgida no século XX, após o nascimento da Thonet, e que hoje é 

considerada uma das mais influentes de seu período no que diz respeito à 

concepção, à criação, à projeção e ao desenvolvimento de mobiliário, sobretudo as 

cadeiras. A quantidade de artefatos produzidos por alunos e professores da escola 

ganhou notoriedade não apenas pelo número expressivo, mas também pelos 

métodos e ideologias adotados para o projeto de cada uma, que ao final, resulta em 

uma coleção de cadeiras que se mantém presente até os dias atuais. 

 

Nesse mesmo capítulo, foi realizado um levantamento biográfico de Marcel Breuer, 

ex-aluno que se tornou professor da Bauhaus. Dentre as mobílias que surgiram no 

período bauhausiano, destaca-se aqui a cadeira Wassily (Figura 1), desenvolvida 

por ele em 1925. Esta trouxe uma nova maneira de observar tal classe de artefatos, 

pois, ao mesmo instante que era grande e espaçosa, era leve. 

 
Figura 1 – A cadeira Wassily disposta na sede da Bauhaus, em Dessau. 

 

 
Fonte: Lorkan (2007). 

 

No quarto capítulo, “O design emocional: sentimentos propagados no tempo”, são 

abordados alguns conceitos globais de design emocional, como as funções do 
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design elencadas por Löbach, que, apesar de não ser tido, de forma universal, como 

um teórico do design emocional, traz conceitos de “funções dos produtos” que são 

associados às necessidades de Jordan, tal como seus prazeres e às categorias do 

design emocional de Norman. São abordadas também as noções de 

memorabilidade elencadas por Damazio, que é precursora dos estudos acerca 

desse tema no Brasil. Pois, falar em “permanência no tempo” é também falar em 

memórias, que pode ser entendido como a lembrança que se faz dos estados de 

consciência passados e tudo quanto se ache associado aos mesmos (HOUAISS, 

2009). 

 

No quinto capítulo, “A cadeira Wassily e o design emocional”, são apontados os 

níveis do design definidos por Donald Norman no livro Design emocional, 

correlacionados a aspectos da cadeira. Através de seus três princípios, que trazem 

uma análise para o design emocional, percebeu-se que o nível visceral diz respeito 

às aparências dos objetos; o nível comportamental fala sobre o prazer e afetividade 

no uso; e o nível reflexivo fala do(s) significado(s) que o artefato transmite. 

 

É válido ressaltar que definir os parâmetros de Norman, em qualquer que seja o 

artefato avaliado, não é uma tarefa fácil. Para Beatriz Russo e Paul Hekkert (apud 

MORAES, 2008): “[...] É muito difícil distinguir esses três níveis de experiência 

(emocional, estética e de significado) pois experenciamos ‘uma unidade de encanto 

sensual, interpretação significativa e envolvimento emocional’”. Sendo assim, cada 

artista ou designer pode fazer uma interpretação pessoal ou meio novo comparativo 

para estabelecer diretrizes que satisfaçam os níveis descritos por ele. 

 

No sexto capítulo, “O tempo e a atemporalidade”, é feita uma análise do tempo e da 

atemporalidade. Foram levantados estudos a respeito do tema a partir de uma 

ordem cronológica que vai desde a antiguidade clássica à contemporaneidade, 

através de personagens, livros e autores, como: Hesíodo (750-650 a.C.), Bíblia, 

Platão (428-348 a.C.), Aristóteles (384-322 a.C.), Epicuro (341-270 a.C.), Agostinho 

(354-430), Pascal (1623-1662), Berkeley (1685-1753), Hume (1711-1776), Kant 

(1724-1804) e, por fim, Fernand Braudel (1902-1985). 
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Através destes, é feito um estudo holístico a respeito do assunto, pelo qual percebe-

se que a maior parte dos conceitos abordados é pertinente a filósofos que tratam do 

tempo baseados em suas ideologias e interesses pessoais, que podem estar 

associados a crenças religiosas e outras áreas das ciências, como a física, 

matemática e história. O personagem principal do estudo do tempo é o homem e, 

através dele, surge a ideia do que é, do que foi e do que estar por vir. 

 

O sétimo capítulo, “O tempo e a atemporalidade na cadeira Wassily”, busca aplicar 

alguns dos conceitos estudados no capítulo anterior sobre tempo e atemporalidade 

na cadeira Wassily. Desse modo, a priori, considera-se que a cadeira é um artefato 

atemporal e, sobre ela, são levantados dados sobre quais meios, características ou 

atribuições ela possuiu/possui que contribuíram para que fosse bem quista durante 

esses 93 anos em que permanece na sociedade.  

 

Observa-se que questões consideradas inovadores desde o início de sua aparição, 

fazendo-a ser referência em um seguimento novo de mobiliário (cadeiras de aço) 

junto ao conjunto metodológico-construtivo baseado na harmonia áurea5 de suas 

partes, contribuíram para que sua atemporalidade. Também se observa uma 

trajetória temporal baseada em fotos que demonstram como a cadeira vem 

atravessando o tempo, compondo diversos tipos de ambientes com estilos e 

preferências pessoais próprias e diferentes. 

 

No último capítulo, “Considerações finais”, encontra-se uma síntese do trabalho feito 

durante dois anos de pesquisas, apontando as conclusões tomadas a partir do que 

foi definido como objetivo geral e específico, além da problemática levantada, 

demonstrando que a cadeira Wassily é um artefato atemporal por possuir os critérios 

aqui definidos. Dessa forma, são fornecidos subsídios para que se possam realizar 

estudos posteriores mais abrangentes sobre demais cadeiras e também artefatos de 

outras linhas. 

 

5 A “harmonia Áurea” é uma expressão usada para referenciar-se à “Proporção Áurea”. É uma 
espeçie de harmonia “perfeita” que pode ser encontrada em elementos da natureza e que ao ser 
descoberta pelo homem passou a ser adotada em projetos diversos realizados por designers, 
arquitetos, engenheiros etc.  
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A análise das características de um artefato atemporal pode contribuir para que os 

designers voltem mais sua atenção para as pessoas e para o modo como elas 

interpretam e interagem com o meio físico e social (NORMAN, 2008). Sendo assim, 

algumas recomendações foram criadas para ajudar os interessados a criar artefatos 

levando em consideração o aspecto da atemporalidade, tais como: atenção na 

escolha dos materiais, presunção do status, método da proporção divina e inovação 

no projeto de design. 
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Um dos eventos mais marcantes no período anterior à criação da Bauhaus foi a 

Revolução Industrial, processo de grandes transformações econômico-sociais que 

marcou o início da fase de modernização do mundo contemporâneo, trazendo 

tecnologias que propiciaram o desenvolvimento de diversas frentes produtivas, entre 

as quais a indústria moveleira, a qual se beneficiou com os avanços da mecanização 

(DENIS, 2000). Percebe-se que a expansão, difusão e fabricação de móveis vinha 

se manifestando antes do século XX, e um exemplo disso é a fábrica da família 

Thonet, organização que pode ser considerada responsável pela propagação de um 

padrão de cadeiras que se valiam da madeira com formas arredondadas, como nos 

diz o site americano da empresa: 

 
Em 1830, Michael Thonet começou a experimentar o que logo seria 
conhecido como mobiliário ‘bentwood’ e não demorou muito para que 
Thonet e seus filhos produzissem este mobiliário em escala industrial. O 
nome Thonet rapidamente se tornou sinônimo de um alto padrão de 
artesanato requintado e os produtos de madeira curvada da Thonet logo se 
juntaram às fileiras dos produtos de móveis mais famosos e mais imitados 
dos tempos modernos.6 (THONET, [201-], tradução nossa). 
 

Estabelecida no ano de 1836, a Thonet revolucionou a história do mobiliário 

moderno. Não se sabe ao certo quem foi o primeiro fabricante a desenvolver o uso 

da madeira curvada na produção de móveis, mas a técnica mecanizada criada por 

Michel Thonet usando o vapor e a pressão para moldar a madeira foi uma das mais 

destacáveis de seu tempo e contribuiu para o desenvolvimento de muitos móveis em 

escala industrial.  

 

O processo de acabamento desses móveis na fábrica Thonet é apontado por Denis 

(2000, p. 35) da seguinte maneira: “Essas peças curvadas eram aparafusadas para 

formar cadeiras e outros móveis de construção extremamente simples e eficiente, 

passíveis de serem produzidas em grandes quantidades e a preços relativamente 

baixos”.  

 

6 “In 1830, Michael Thonet began experimenting with what was soon to be known as ‘bentwood’ 
furniture and it was not long before Thonet and his sons were producing this furniture on an 
industrial scale. The name Thonet quickly became synonymous with a high standard of exquisite 
craftsmanship and Thonet's bentwood products soon joined the ranks of the most famous and most 
imitated furniture products of modern times”.  
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Através dessas técnicas de montagem, desenvolvimento de design e métodos de 

fabricação inovadores de modelar e dar curvas à madeira, a Thonet foi ganhando 

notoriedade ao passar dos anos, e, 5 anos depois de ser estabelecida, em 1841, 

Michel Thonet participou de uma feira na cidade de Coblença,7 expondo seus 

produtos e destacando-se a ponto de atrair a atenção do príncipe de Metternich, que 

tinha interesse de promover a industrialização na Áustria (THONET, [201-?]).  

 

No ano seguinte, a Thonet ganhou uma patente de exclusividade, através do tribunal 

austríaco, para produzir as cadeiras de madeira curvada, sendo por mais de uma 

década a única empresa com esse direito, como nos aponta o site australiano da 

empresa: 

 
Em 16 de julho de 1842, o tribunal Austríaco concedeu à Michel Thonet o 
direito de ‘dobrar qualquer tipo de madeira, mesmo a mais frágil, nas formas 
e curvas desejadas por meios químicos e mecânicos.’ Uma segunda 
patente não renovável foi concedida à empresa Thonet em 10 de julho de 
1856, ‘para a fabricação de cadeiras e pés de mesa dobrada cuja curvatura 
é efetuada por meio de vapor ou líquidos a ferver.’ [...] Protegido por 
patente, Gebruder Thonet seria a única empresa do Império Austro-Húngaro 
por mais de uma década que poderia produzir móveis de madeira curvada.8 
Tradução do autor. (THONET, [201-?], tradução nossa). 
 

Quanto ao sistema de transformação física da madeira retilínea em madeira 

curvada, por meios químicos e mecânicos, feito na Thonet, seu princípio consistia 

em deixar hastes sólidas de faia9 em um recipiente sob pressão, no qual se aplicava 

vapor até que a resina que estivesse envolta às fibras da madeira se tornassem 

flexíveis. Assim, com as propriedades químicas da madeira alteradas, poderiam ser 

modificadas as propriedades físicas, dobrando-a e envergando-a.  

 

7 Coblença é uma cidade alemã localizada no estado da Renânia-Palatinado (COBLENÇA, 2017). 
8 “On July 16 1842, the Austrian court granted Michael Thonet the right ‘to bend any type of wood, 

even the most brittle, into the desired forms and curves by chemical and mechanical means’. A 
second, nonrenewable 13 year patent was granted to the Thonet firm on 10 July 1856, ‘for 
manufacturing chairs and table legs of bent wood, the curvature of whic is effected through the 
agency of steam or boiling liquids’ […] Protected by patent, Gebruder Thonet was to be the only firm 
in the Austro-Hungarian Empire for more than a decade that could legally produce bentwood 
furniture” (THONET AUSTRÁLIA, 2015). 

9 “Design comum às árvores do gênero Fagus e Nothofagus, da família das fagáceas”. (HOUAISS, 
2009). 
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Uma vez que a haste foi vergada, ela seria deixada à cura, e a resina endurecida 

manteria firme a fibra da madeira na nova forma, que estaria preparada para ser 

usada como componente sólido na composição de cadeiras (THONET, [201-?]).  

 

As inovações tecnológicas da Thonet em torno do uso da madeira não paravam, e, 

em 1855, depois de muitos anos usando essa matéria-prima de forma laminada para 

depois ser dobrada, foi descoberto que, se fosse colocada uma tira de metal ao 

longo do comprimento da faia (tipo de madeira proveniente de uma espécie de 

árvore de mesmo nome) , a madeira poderia ser flexionada e permaneceria sólida. 

Eliminado o processo de laminação, que era de alto custo, a empresa tornou-se apta 

para produzir as cadeiras em série (VICTORIA AND ALBERT MUSEUM, 2016). 

 

Com a produção em série estabelecida, o princípio fabril da Thonet foi focado na 

produção de tantos modelos de cadeira quanto fosse possível a partir de peças 

diferentes e cambiáveis. Seu design era uma mistura daquilo que poderia ser 

adquirido com o processo industrial de fabricação em série, mas que, ao mesmo 

tempo, permanecia ligado ao estilo referencial que era executado pelos artesãos em 

processos manufaturados. Ou seja, as cadeiras pareciam peças de artesãos; 

contudo, sendo produzidas pela indústria. 

 

Ao final do procedimento de preparação da faia, as peças separadas eram então 

embaladas em caixas, para facilidade de envio, e montadas em outro lugar pelas 

distribuidoras ou retalhistas – como acontece até os dias atuais, em que os móveis 

são comprados e vêm desmontados, para que sejam montados em casa. Dessa 

forma, a Thonet conseguiu aumentar a produção de 10 mil cadeiras por ano, em 

1857, para 1.810 milhão até 1913. Além dessas inovações, em 1859, outra mereceu 

destaque: a Thonet passou a produzir catálogos10 multilíngues (Figura 2) que 

apresentavam todos os modelos, individualmente numerados, para facilitar os 

pedidos (VICTORIA AND ALBERT MUSEUM, 2016). 

10 Deve-se observar também neste catálogo que o termo usado para referenciar a empresa da família 
Thonet ainda era “manufaturas”, e não “fábrica” ou “indústria”, como se sugere para um período 
pós-Revolução Industrial. Essa nomenclatura pode ser justificada por Denis (2000, p. 35) ao falar a 
respeito da persistência dos processos ainda muito manuais e menos mecanizados na produção 
Thonet: “Contudo, tais processos não eram típicos da indústria [...] os móveis da Thonet 
continuavam a ser montados manualmente, muitos recebendo um alto grau de acabamento 
decorativo posterior”. 
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Figura 2 – Catálogo Thonet de 1873. 

 

 
 

Fonte: Victoria and Albert Museum (2016). 
 

Com intuito de aumentar o processo de vendas, o catálogo favorecia ao consumidor 

conhecer uma gama de produtos fabricados pela marca e, de tal forma, o desejo em 

adquirir um dos exemplares tendia a aumentar. Os modelos dos móveis contidos no 

catálogo iam desde assentos largos, estilo sofá, com desenhos de formas sinuosas 

e arredondadas, a cadeiras, bancos, banquetas, mesas, entre outros.  

 

Ainda em relação a essa publicação, um exemplar da Thonet que merece destaque 

e é percebido na quarta e quinta linhas do catálogo é a Cadeira Nº 24 (Figura 3), 
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que também pode ser encontrada como Nº 1411 e hoje é vendida como Nº 214 pelo 

site alemão da marca.12 Desenhada em 1859, “[...] transformou-se no suprassumo 

do móvel de madeira encurvada e no protótipo dos modernos móveis de massa. Até 

os dias de hoje, foram vendidas mais de 100 milhões dessas cadeiras no mundo 

todo.” (SCHNEIDER, 2010, p. 20). 

 

Assim, conclui-se que o sucesso das vendas dessa cadeira pode ser atribuído à 

leveza de suas curvaturas, à conjunção dos materiais – que, na parte do assento, 

pode variar do couro, palha ou da própria madeira lisa –, ao trabalho de divulgação 

através de publicidade e propaganda, aos métodos de logística e montagem e ao 

próprio design como um todo, que denota elegância e sofisticação.  

 
Figura 3 – Cadeira Thonet Nº 24. 

 

 
 

Fonte: Schneider (2010, p. 20). 
 

Outro fator a observar no catálogo é que uma parte dos produtos contidos não era 

tão simples como a Cadeira Nº 24. Alguns possuíam um forte apelo visual no que 

diz respeito à quantidade de material, com formas que lembram elementos 

11 A nomenclatura “Nº 14” pode ser vista no livro Design A-Z, de Catherine McDermott, publicado na 
cidade de Munique em 1999, na página 108. O autor Schneider (2010) a descreve como Nº 24, e, 
nesta dissertação, será adotada essa referência. 

12 Ver em: <http://en.shop.thonet.de/classics?a=526>. 
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ornamentais da natureza e não pareciam ser produzidos por meios industriais, mas 

sim feitos à mão, como caso das cadeiras de balanço (Figura 4). 

 
Figura 4 – Cadeira de balanço Thonet. 

 

 
 

Fonte: Maciel (2012). 
 

Apesar da construção desses móveis ser dita, como visto no início do capítulo, 

extremamente simples por Denis (2000), o resultado obtido nas cadeiras de balanço, 

que virou um clássico da empresa, acaba por não indicar tanta simplicidade, 

possuindo até uma complexidade no que diz respeito à quantidade de voltas e 

espaços ocupados pela madeira curvada, como é observado na imagem anterior. 

 

Em outro catálogo, de 1886, ano posterior ao do catálogo apresentado 

anteriormente, observa-se com maior clareza a presença da complexidade nas 

cadeiras de balanço. Vê-se, através dessa publicação, que elas já estavam sendo 

influenciadas pelo estilo que anos à frente seria conhecido como Art-Noveau.13 

Características pertinentes a esse estilo são sentidas nas formas sinuosas e linhas 

que expressam movimentos com arabescos, se encaixando de forma simétrica.  

 

 
 

13 “Estilo artístico que se desenvolve entre 1890 e a Primeira Guerra Mundial (1914-1918) na Europa 
e nos Estados Unidos, espalhando-se para o resto do mundo, e que interessa mais de perto às 
Artes Aplicadas: arquitetura, artes decorativas, design, artes gráficas, mobiliário e outras.” (ART..., 
2018). 
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Figura 5 – Catálogo Thonet de 1873. 
 

 
 

Fonte: Boppard Museum ([20--?]). 
 

Com tantos modelos lançados de cadeiras de balanço, cadeiras de apoio, bancos, 

mesas e outros móveis, para garantir a exclusividade de seus produtos, diversos 

foram os pedidos de patentes para cadeiras (Figura 6) feitas pela Thonet durante o 

final do século XIX. 
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Figura 6 – Uma das patentes concebidas à Thonet. 

 

 
Cadeira modelo Nº 22. Depositada em 29 de novembro 
de 1892 ao escritório de patentes dos Estados UnidosA 
em nome de August Thonet. 

 
Fonte: Patent Images (2018).  

 

A patente anterior mostra o desenho da Cadeira Nº 22, depositada no ano de 1892, 

e possui a invenção atribuída a August Thonet, filho de Michel Thonet, que, a essa 

altura, já havia falecido, deixando a administração da empresa nas mãos de seus 

filhos. O desenho de August Thonet segue a mesma linha das cadeiras 

anteriormente feitas pelo seu pai, Michel Thonet. Um dos elementos característicos 

desse estilo é o círculo de madeira que se encontra abaixo do assento, que 

aparentemente possui valor estético e dá maior firmeza aos pés.  
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A semelhança entre o modelo Nº 22 feito por August Thonet e o modelo Nº 24 é 

grande. O que as diferencia é basicamente o encosto, que, na Nº 22, possui duas 

pontas que se sobressaem na parte superior, além da madeira vergada, que tem 

formas diferentes em ambas. Algo válido de ressaltar através do desenho de August 

Thonet é o fato de que o “estilo Thonet” não morreu junto ao seu fundador. Através 

da patente de 29 de novembro de 1892, vista anteriormente, fica claro que a família 

Thonet preocupou-se quanto à unidade do design de produtos inicialmente 

apresentada por seu fundador, mantendo a harmonia entre um modelo de cadeira e 

outro.  

 

A essa altura, o design dos produtos da Thonet já havia ganhado fama e 

notoriedade, e, no século XX, “[...] o volume, experiência e alcance das capacidades 

de fabricação da Thonet Company atraíram muitos dos principais designers 

mundiais: Otto Wagner, Marcel Breuer, Le Corbusier e Mies Van der Rohe.”14 

(THONET USA, [201-], tradução nossa). A presença desses designers, em especial 

Breuer, criador da Wassily, só demonstra a importância da Thonet para o design de 

mobiliário nos séculos XIX e XX. Sobre a contribuição da empresa para o design de 

mobiliário no século XIX, Sudjic (2010, p.181-184) conclui que: 

 
As cadeiras por certo nos levam através de uma série de episódios 
fundamentais na evolução do design. Depois de muitos e muitos séculos em 
que entalhar, tornear e unir a madeira definia os parâmetros do design de 
cadeiras, o ritmo mudou drasticamente no século XIX, quando a família 
Thonet transformou a fabricação de móveis num processo totalmente 
industrial. [...] Na verdade não havia nada na forma refinadíssima e 
despojada dos produtos clássicos Thonet que fosse inerente à tecnologia 
que os produzia. Quando a empresa mostrou pela primeira vez suas 
cadeiras de madeira vergada, quase toda a gama tentava parecer o mais 
possível com o mobiliário tradicional feito à mão. Só mais tarde Thonet 
eliminou todas as incrustações decorativas e passou a trabalhar com 
arquitetos vienenses para produzir os primeiros indícios de quatro pés da 
modernidade.  

 

Foram inúmeras as colaborações da fabricação dos móveis de madeira curvada 

para o progresso de novas técnicas e formas no design de cadeiras futuras. Além 

das diversas inovações nos sistemas de produção fabril, que iam desde a etapa de 

concepção à produção e à logística de entrega, esse período do final do século XIX, 

14 “[…] the volume, expertise and reach of the Thonet Company’s manufacturing  capabilities attracted 
many of the world’s leading designers: Otto Wagner, Marcel Breuer, Le Corbusier’s, and Mies Van 
der Rohe.”.  
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que é marcado pela segunda Revolução Industrial, é acentuado pelo advento de 

novas fontes de energia: a elétrica e o petróleo. Além disso, surgiu um novo tipo de 

metal, o aço, que será fundamental para a criação da Wassily. 
 

Na sequência das mudanças de paradigmas15 desenvolvidas por Michael Thonet, 

que transformaram a forma de fabricação e produção de cadeiras, que, até então, 

era muito voltada à técnica dos artesãos, surge uma nova tendência de mobiliário 

que vinha aliada ao espírito modernista daquela época: eram as cadeiras 

estruturadas no aço tubular. “Depois da madeira vergada, os designer de mobiliário 

trabalharam com outro material recém-inventado, o aço tubular [...] se tornou um 

material emblemático da era da máquina.” (SUDJIC, 2010, p. 184).  

 
Os avanços tecnológicos na indústria metalúrgica, mais especificadamente em 1856, 

quando o mundo conheceu o “processo de Bessemer” (Figura 7), que é considerado 

o primeiro método de produção em massa do aço, contribuíram para a evolução das 

indústrias como um todo (WAKELIN; RICKETTS, 1999). Esse processo consistia na 

passagem de um fluxo de ar por furos na parte inferior do conversor pelo ferro ainda 

líquido, fazendo, assim, com que se queimasse o excesso de carbono, dando como 

resultado o aço. 

 
Figura 7 – Processo de Bessemer. 

 

 
 

Fonte: Scheid ([20--?]).  
 

15 Mudanças que dizem respeito ao processo de fabricação e vendas de cadeiras, tal como a 
produção em série e a técnica de curvar a madeira. 
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A aplicação do metal aço em cadeiras foi inicialmente adotada nas primeiras 

décadas do século XX, pois, até então, a produção basicamente ainda se valia do 

uso da madeira como matéria-prima central para alicerçar as formas desses 

artefatos. Esse metal usado no desenvolvimento de diversos outros tipos de 

mobiliário no século XX foi muito importante para o período que se seguiu, o 

modernismo, mas seus antecedentes estéticos sofreram influência da madeira 

vergada feita pela Thonet, como pode ser reafirmado por Santos (1995, p. 33): 

 
Ainda que o uso da madeira curvada tenha sido severamente criticado pela 
Bauhaus, ele é uma referência básica para o móvel do século XX, 
funcionando na genealogia das formas como antecedentes das cadeiras de 
aço tubular, cujos principais designers foram Marcel Breuer, que criou uma 
cadeira leve e semi-aérea, em 1925, construída com tubos de aço 
Mannesmann, e Mies van der Rohe, que projetou a cadeira elástica de aço 
tubular, em 1927. 

 

A Bauhaus que foi citada por Santos (2015) será melhor estudada a seguir e existiu 

em um período do mundo em que vigoravam as ideias modernistas, sendo o aço um 

dos materiais que mais se destacou (junto à madeira, ao vidro e outros) entre os 

alunos da instituição. Essa matéria-prima será melhor estudada no último capítulo, 

que versará a respeito da “estética do metal”. 
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Com um mercado de móveis estabelecido, tendo a Thonet como um de seus 

principais precursores, surgiam escolas com interesse de formar profissionais 

capacitados a criar tais artefatos. A Staatliches-Bauhaus (Casa de Construção) foi 

uma dessas escolas de arte, arquitetura e design e tornou-se uma das mais 

influentes do século XX.  

 

Possuiu três fases distintas: a primeira fase (1919-1924), sediada na cidade de 

Weimar, na Alemanha, dirigida por Walter Gropius, possuiu uma característica que 

buscava unir artistas e artesãos na construção do futuro; a segunda fase (1925-

1932), na cidade de Dessau, dirigida inicialmente por Gropius, Hannes Meyer e Mies 

Van Der Rohe, tinha característica mais voltada à funcionalidade dos produtos, 

sendo notórias as bases do De Stijl e do construtivismo, e a escola passou a se 

chamar Hochschule für Gestaltung (Escola Superior da Forma); a terceira e última 

fase (1933), em Berlim, dirigida por Mies Van Der Rohe, surgiu envolta a um 

momento conturbado e não durou muito, encontrando-se desgastada por inúmeras 

questões de perseguição política e tendo sido encerrada por Adolf Hitler.  

 

A Bauhaus é, talvez, do ponto de vista artístico-produtivo, pedagógico e de design, 

um dos fenômenos mais importantes de todo o processo de transformações que 

surgiu com a Revolução Industrial desde o século XVIII. Influenciou o mundo em 

diversas áreas do conhecimento, sobretudo na que se refere à produção de 

artefatos, mobiliário e edificações, além do cinema e fotografia.  

 

É uma marca perceptiva do método industrial, aliado ao de design e arte, aplicados 

no desenvolvimento de um novo padrão de consumo, que uniu de forma inovadora 

padrões que tanto surgiram para criticar a mecanização que alterou a vida social, a 

forma, arte e o design de produtos – como feito por Willian Morris,16 que via a 

mecanização como um advento que não tinha seu foco no estado de beleza dos 

artefatos, mas sim no reprodutivo – quanto para enaltecer a própria indústria como 

objeto principal para estabelecimento de uma sociedade mais justa e igualitária. Seu 

16 Wilian Morris é considerado o líder do movimento Arts and Crafts, que tinha por objetivo 
restabelecer o valor do artesão, que acabou sendo depreciado com a Revolução Industrial 
(WILLIAM..., 2014). 
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ideal era criar produtos belos e baratos, mas que pudessem ser produzidos em larga 

escala. 

 

Pedro Luiz P. de Souza17 , professor da escola superior de desenho industrial, em 

entrevista para o documentário 90 anos da Bauhaus,18 salienta que essa escola é 

uma das coisas mais importantes que temos de sentido pedagógico do design 

moderno, e o que motivou o surgimento desse design é a crença que se atribuía a 

todo o movimento da industrialização que era vivido e de que só através da 

produção em massa o mundo poderia ser democratizado. 

 

3.1 A BAUHAUS E SUAS INFLUÊNCIAS 

 

A Bauhaus nasce em um momento social novo, conturbado após a Primeira Guerra 

Mundial; porém, seus ideais precursores se dão antes, às vésperas da guerra, 

quando o arquiteto belga e então diretor da Escola de Artes e Ofícios de Weimar, 

Henry Van de Velde, deixa o cargo para regressar ao seu país, indicando ao grão-

duque de Saxe-Weimar três possíveis nomes que poderiam estar à frente da escola. 

Um desses nomes foi o de Walter Gropius (MEGGS, 2009), arquiteto alemão 

considerado um dos maiores nomes da arquitetura e design do século XX.  

 

Gropius nasceu no dia 18 de maio de 1883 na cidade de Berlim, de família 

tradicional. Seu tio-avô já fazia projetos destacáveis, como o prédio que hoje é um 

espaço de exposições e leva seu nome: Martin Gropius Bauhaus (ALBUQUERQUE, 

[20--]). Quando foi sugerido por Henry Van de Velde, era um jovem de apenas 31 

anos, mas, durante o período da Guerra (1914-1918), a Escola de Artes e Ofícios 

permaneceu fechada – e nesse período, ele serviu no oficial do exército alemão – e 

só foi reaberta ao término do conflito.  

 

Com o reinício da escola, Gropius surgiu como um personagem de muita 

importância, pois aproveitou o momento para fundar a Bauhaus através da união 

17 Pedro Luiz P. de Souza é um dos primeiros designers brasileiros, formado pela Escola Superior de 
Desenho Industrial (ESDI) em 1971. Em 1972, virou professor e, em 1988, diretor. É autor do livro 
Notas para uma história do design. 

18 Ver: <https://www.youtube.com/watch?v=wN_5y1CPaBg>.  

                                                 

https://www.youtube.com/watch?v=wN_5y1CPaBg
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entre a Escola de Artes e Ofícios e a Academia de Arte, ambas da cidade de 

Weimar (MEGGS, 2009). 

 

O propósito de Gropius era criar uma instituição em que todas as artes (belas artes e 

artes aplicadas) estivessem unidas, e, mesmo isso parecendo longe da realidade 

social que a guerra acometia, ele pôs-se, dizendo:  
 

Ainda me recordo de quando sai da Primeira Guerra Mundial. Houve um 
momento na minha vida que nunca esquecerei, em que percebi que tinha 
de participar em algo totalmente novo, que mudasse as condições em que 
eu vivera antes. No início de minha vida, tinha ideias utópicas e ninguém 
pensou que podiam tornar-se realidade, mas hoje são-no. (FONSECA, 
2009, tradução nossa). 

 

As novidades que a instituição administrada por Gropius trazia eram muitas, e uma 

característica que, desde o início, já a apresentava com ares de mudança ideológica 

foi a junção com a Academia de Arte de Weimar. Tal união não se deu à toa e 

estabeleceu aproximação entre dois perfis inerentes a cada uma: a primeira escola 

tinha o perfil voltado aos ofícios (artes aplicadas) e a segunda às belas artes. Para 

Gropius, essa era a junção perfeita que poderia transformar o mundo industrializado.  

 

Uma consequência relacionada a essa junção deu-se no método de como o 

processo de investigação artística e técnica era abordado. Se, no passado, os 

estudos seguiam uma linha em que cada área do conhecimento técnico e artístico 

estava inserida em um ponto equidistante e se apresentava de forma separada, na 

Bauhaus, há uma quebra nesse distanciamento, ratificando o interesse na união 

entre as artes aplicadas e as belas artes.  

 

Santos (2016), com base em Dondis (2007), apresenta (Figuras 8 e 9) essa relação. 

Veem-se os modelos de abordagem do conhecimento no período renascentista, que 

se apresentava segmentado, e como ele foi inovado no método bauhausiano, 

aparecendo de forma interdisciplinar e holística em um plano unitário.  
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Figura 8 – Modelo de abordagem do conhecimento no período renascentista. 
 

 
 

Fonte: Santos (2016, p. 48). 
 

Figura 9 – Modelo de abordagem interdisciplinar e holístico em um plano unitário, 
aplicado na Bauhaus. 

 

 
 

Fonte: Santos (2016, p. 48). 
 

A comunhão entre as artes aplicadas e as belas artes proposta e aplicada por 

Gropius foi umas das mais significativas novidades que a instituição trazia. Além 

disso, um novo nome aparece para marcar o estado de modificações substanciais 

da união entre as duas instituições anteriores. Assim, Gropius obtém permissão para 

batizá-la de Das Staatliche Bauhaus (Casa Estatal da Construção) em 12 de abril de 

1919 (MEGGS, 2009).  

 

A intenção de Gropius, como dito antes, era criar uma unidade de ensino em que 

fosse exaltada a arte junto à arquitetura e ao design. Nessa junção, nasceriam 

objetos práticos, duráveis, belos e criativos. Ele percebia a função do artista como 

uma que deveria ser exercida nos moldes do que outrora era feito pelo artesão, 

porém sem distinção entre um e outro, com habilidade concernente para exercer os 

ofícios. Encontra-se no manifesto de criação da escola, escrito por ele e publicado 

na segunda década do século XX, a seguinte afirmação: 

 
Arquitetos, escultores, pintores, todos devemos retornar ao artesanato, pois 
não existe ‘arte por profissão’. Não há nenhuma diferença essencial entre 
artista e artesão, o artista é uma elevação do artesão, a graça divina, em 
raros momentos de luz que estão além de sua vontade, faz florescer 
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inconscientemente obras de arte, entretanto, a base do ‘saber fazer’ é 
indispensável para todo artista. Aí se encontra a fonte de criação artística.  
Formemos, portanto, uma nova corporação de artesãos, sem a arrogância 
exclusivista que criava um muro de orgulho entre artesãos e 
artistas. Desejemos, inventemos, criemos juntos a nova construção do 
futuro, que enfeixará tudo numa única forma: arquitetura, escultura e pintura 
que, feita por milhões de mãos de artesãos, se alçará um dia aos céus, 
como símbolo cristalino de uma nova fé vindoura. (GROPIUS,1919) 
 

Ele continua a dizer, em outra parte do manifesto, que o objetivo de toda atividade 

plástica é a construção e que, em outro período, essa foi a tarefa mais nobre das 

artes plásticas; ademais, se via que o adorno contido nas obras de arquitetura era 

algo que não podia ficar de fora de um projeto arquitetônico magno. Percebe-se, 

então, a clara tendência para valorização da estética e da forma como requisito para 

desenvolvimento do projeto.  

 

Um exemplo disso pode ser visto na figuração estampada de forma xilográfica, 

criada pelo professor Lyonel Feininger, de uma catedral gótica com três estrelas em 

suas três pontas superiores, que irradiam luz para seu entorrno (Figura 10). 

Segundo Meggs (2009, p. 403), “A catedral gótica representava a realização do 

anseio das pessoas por uma beleza espiritual que fosse além da utilidade e da 

necessidade; ela simbolizava a integração entre arquitetura, escultura, pintura e 

ofícios”. 
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Figura 10 – Folha de rosto do manifesto de criação da Bauhaus redigido por Walter 
Gropius. 

 

.  
 

Fonte: Harvard Art Museums (2018). 
 

A imagem dessa catedral denota também o ideal de difusão e expansão dos 

princípios estabelecidos por Gropius para construção de uma escola baseada nos 

benefícios que as artes aplicadas e as belas artes poderiam trazer. A luz que irradia 

da estrela dirige-se para praticamente todos os pontos cardeais, com exceção do 

norte e do sul, que podem ser representados pelas listras verticais por trás da 

catedral. A perspectiva não é um elemento bem  trabalho, e percebe-se que as 

linhas convergem para o ponto das estrelas, o que pode indicar de forma poética um 

“ideal a se alcançar”. 

 

Através disso, se vê que Gropius estava visualmente disposto a difundir esse 

conceito que acreditava ser o ideal para perfeita propagação do conhecimento, 

tornando a sociedade mais integrada e evidenciando o potencial simbólico da 

arquitetura, dando possibilidades para o surgimento de um estilo universal para o 

design. Considera-se, então, que, nesse momento de criação da escola, os 

princípios da Bauhaus podem ser figurados no intuito de criar uma instituição que 

unisse a tecnologia e a funcionalidade mecânica, proveniente das máquinas, com a 

beleza da arte manufaturada, que era produzida pelos artesãos em seus ateliês. 
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Apesar da aproximação com a indústria aparecer de forma mais latente na cidade de 

Dessau, desde Weimar, o sentimento futurista já pairava entre seus integrantes.  

 
3.1.1 A Bauhaus na cidade de Weimar 
 

A Bauhaus pode ser estudada seguindo uma linha entre fases em que foi sediada 

em três diferentes cidades. A primeira fase foi na cidade de Weimar e durou apenas 

cinco anos, entre 1919 a 1924. Nesse primeiro período, já reconhecido o fato de que 

existia uma base comum entre as belas artes e as artes visuais aplicadas, Gropius 

buscou unir arte e tecnologia industrial, reunindo uma série de artistas que poderiam 

ajudar na resolução de problemas de design gerados pela industrialização (MEGGS, 

2009). 

 

Esses artistas atuaram com uma organização pedagógica que se destacou através 

da implementação de várias oficinas especializadas conforme a matéria-prima 

utilizada, a exemplo da madeira, aço, vidro etc. “Seminários sobre vitrais, madeira e 

metal eram ministrados por um artista e artesão e organizados segundo o modo de 

produção da guilda medieval Bauhütte – mestre, artífice, aprendiz.” (MEGGS, 2009, 

p. 403).  

 

Muitos dos artistas e arquitetos mais influentes daquele momento na sociedade 

europeia lecionaram na Bauhaus de Weimar. Entre os mestres que fizeram parte já 

nesse primeiro período e depois em outras fases da escola também, podem-se citar: 

Paul Klee, Wassíli Kandinski, Johannes Itten, Lyonel Feininger e László Moholy-

Nagy.  

 

Em relação aos dois primeiros professores, Meggs (2009, p. 404) aponta que: 

 
Ideias de vanguarda sobre forma, cor e espaço foram incorporadas ao 
vocabulário do design quando os pintores do grupo Der Blaue Reiter, Paul 
Klee e Wassíli Kandinski, entraram para o quadro funcional em 1920 e 
1922, respectivamente. Klee introduziu na arte moderna elementos de 
culturas não ocidentais e infantis para criar desenhos e pinturas carregados 
de comunicação visual. A crença de kandinski na autonomia e nos valores 
espirituais da cor e da forma haviam levado à corajosa emancipação de sua 
pintura para além do motivo e dos elementos de representação. Na 
Bauhaus nenhuma distinção era feita entre belas-artes e artes aplicadas. 
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Tais mestres, como Paul Klee e Wassíli Kandinski, poderiam influenciar os 

aprendizes com suas habilidades artísticas, ideias de vanguarda, crenças e valores 

pessoais, mas era o aprendiz o responsável por escolher em qual oficina iria ficar, e 

o interesse poderia ser norteado por sua vocação ou aptidão para o manuseio de 

determinado material. Percebemos, através desses parâmetros aqui citados, que a 

forma como o ensino passou a ser aplicado foi um advento inovador da Bauhaus, e 

o sucesso da instituição se deu muito pelo interesse e pela criatividade que cada 

mestre poderia despertar através das aulas. 

 

Mas, antes de adentrar as oficinas, os aprendizes tinham que passar pelo curso 

introdutório criado pelo mestre Johanes Itten, o Vorkurs,19 que pode ser considerado 

o eixo da formação bauhausiana. A função básica desse processo de imersão na 

escola era a de “[...] liberar a capacidade criativa de cada aluno, desenvolver uma 

compreensão da natureza física dos materiais e ensinar os princípios fundamentais 

do design subjacentes a toda arte visual.” (MEGGS, 2009, p. 404). 

 

Na prática, os aprendizes estudavam os contrastes visuais e analisavam as pinturas 

dos mestres antigos, sendo que o grande objetivo desse método era fazer com que 

o indivíduo aprimorasse sua percepção, intelectualidade e experiência emocional. 

(MEGGS, 2009). Com a conclusão do Vorkurs, o aprendiz escolhia em qual oficina 

iria estudar. 

 

Outro professor que merece destaque é Lyonel Feininger. A passagem dele na 

Bauhaus pode ser percebida, dentre outros fatores, pelo fato deste ser o vetor que 

traz para a comunidade da escola o conhecimento a respeito do movimento De 

Stijl,20 que tinha princípios muito parecidos com os abordados na instituição. O De 

Stijl influenciou muito dos alunos da escola. Seu expoente que mais se aproximou 

19 O Vorkurs – literalmente o “curso preliminar” – era um curso exigido a todos os alunos que 
entravam na Bauhaus. Somente após ele, o aluno poderia escolher em qual oficina iria se 
especializar (BAUHAUS, 2014). 

20 “O De Stijl foi um movimento estético - social - filosófico, oriundo da Holanda, que teve alguma 
influência sobre o design e artes plásticas.[...] Doesburg fundou o movimento De Stijl juntamente 
com Piet Mondrian em 1917. Acreditavam que a arte devia reconciliar as grandes polaridades da 
vida – ‘Natureza e intelecto’. Para a génese das ideias professas na Bauhaus vieram fortes 
contribuições de artistas e intelectuais da Holanda.” (BAUHAUS, c2007). 
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da Bauhaus foi Theo Van Doesburg,21 que tentou um espaço como professor; 

contudo, não foi bem aceito pelo diretor Walter Gropius, que o considerava 

“dogmático demais em sua insistência na geometria estrita e em um estilo 

impessoal” (MEGGS, 2009, p. 404).  

 

O motivo para essa recusa por parte de Gropius era o fato de ele não querer e não 

ter o intuito de criar um estilo próprio para a Bauhaus – intenção que era percebida 

em Doesburg –, nem tampouco desejar que fosse imposto aos alunos algum tipo de 

estilo. Seus preceitos baseavam-se na liberdade artística inerente à produção de 

cada pessoa. Os alunos poderiam desenvolver seu estilo pessoal sem estarem 

“rotulados”, presos a nenhum movimento nominativo que surgisse para caracterizá-

los como artistas pertencentes a “esse” ou “aquele” estilo.  

 

Teo Van Doesburg não conseguiu ser professor da Bauhaus, mas, mesmo fora da 

escola, gerou influência tanto no corpo docente quanto no discente, cedendo por 

exemplo, sua casa para ser ponto de encontro dos integrantes da Bauhaus. Teo Van 

Doesburg permaneceu em Weimar até 1923, aplicando cursos que abordavam a 

temática da filosofia De Stijl, que eram muito frequentados pelos alunos da Bauhaus. 

Os reflexos do movimento tiveram presença muito característica, sobretudo na 

tipografia e no design de móveis (MEGGS, 2009). 

 

Após alguns anos de ensino e formação de diversos profissionais, o fim da escola na 

cidade de Weimar se dá, principalmente, devido às tensões de um período pós-

guerra que envolvia o governo alemão e estavam diretamente refletidas na 

instituição. Essas tensões solidificaram-se quando um novo regime com 

características conservadoras ascendeu ao poder da Alemanha, impondo condições 

vistas como impossíveis de seguir e, consequentemente, em dezembro do ano de 

1924, o corpo docente e discente assinou um termo de desligamento da instituição. 

Primeiro, os professores foram demitidos, e, na sequência, os alunos seguiram junto 

aos mestres (MEGGS, 2009). 

 

21 “Artista plástico, designer gráfico, poeta e arquitecto holandês. Um dos fundadores e líderes do 
movimento De Stijl. Theo van Doesburg foi uma das figuras vanguardistas de proa dos Países 
Baixos, e a nível europeu, durante o curto período compreendido entre as duas guerras mundiais.” 
(BAUHAUS, c2007). 
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3.1.2 A Bauhaus nas cidades de Dessau e Berlin 
 

A Bauhaus da cidade de Dessau foi a que perdurou por mais tempo na Alemanha, 

por sete anos compreendidos entre 1925 e 1932. Seu início se dá logo após a saída 

de Weimar, através de um acordo entre Gropius e o prefeito de Dessau para 

implantação da escola no mês de abril, em que os contratos se romperam. Junto à 

escola, todo o corpo discente e docente, maquinário, mobília e instrumentos 

institucionais foram deslocados para a pequena cidade de Dessau, dando 

continuidade imediata às atividades. No outono de 1926, concluiu-se a construção 

do projeto de Gropius da sede que marcou, a partir desse momento, a imagem da 

Bauhaus (Figura 11). 

 
Figura 11 – Sede clássica da Bauhaus, em Dessau, projeto de Walter Gropius. 

 

 
 

Fonte: Bauhaus (2018). 
 

As mudanças não se resumem apenas à parte física e estrutural da escola. Foram 

diversas as modificações que ocorreram na Bauhaus de Dessau em relação à 

cidade de Weimar, como podemos ver na Figura 12. Diferente do que se pretendia 

em Weimar, que possuía a característica de não se ater a rótulos de movimentos 

artísticos, o que não os impedia de desenvolver um estilo próprio, em Dessau, a 

identidade e a filosofia da escola passam a surgir de forma constante (MEGGS, 
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2009). A Bauhaus acabou sendo influenciada inevitavelmente pelo movimento De 

Stjl, e aspectos também do construtivismo puderam ser notados, como no uso das 

formas geométricas básicas. 

 
Figura 12 – Mudanças e novidades significativas na Bauhaus de Dessau em relação à de 

Weimar. 
 

 
 

Fonte: elaborada pelo autor. 
 

Como parte dessa nova fase da Bauhaus, outras mudanças e novidades foram 

feitas, como o nome, que deixou de ser Das Staatliche Bauhaus e passou a ser 

Hochschuler Für Gestaltung. A nomenclatura, baseada no sistema medieval, mestre-

artífice-aprendiz foi extinta, e os mestres passaram a ser chamados de professores. 

A tendência para o expressionismo foi diluída com o passar dos tempos, dando lugar 

a um espírito mais construtivista, o qual se vale da ideia de que “a forma segue a 

função”.  

 

Um estilo próprio – que foi influenciado pelo De Stijl – tornou-se cada vez mais 

notório e surgiram novas organizações internas na escola, como a Corporação 

Bauhaus, que tinha como objetivo atuar junto às empresas privadas que desejavam 
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comercializar as produções de protótipos realizadas pelos integrantes da escola, 

mediando as relações entre os estudantes e os profissionais que desenvolviam 

produtos dentro da Bauhaus e o mercado. Como resultado dessa relação, deu-se 

início à popularização dos artefatos que eram desenvolvidos por seus integrantes, 

que podiam estar inseridos de fato nas casas e vida cotidiana das pessoas. Nasceu 

a revista Bauhaus,22 e novos professores, que foram ex-alunos (Figura 13), 

passaram a fazer parte do quadro funcional, a exemplo de Marcel Breuer.  

 
Figura 13 – Professores da Bauhaus em Dessau. 

 

 
Da esquerda para a direita: Josef Albers, Hinnerk Scheper, Georg Muche, László Moholy-Nagy, 
Herbert Bayer, Joost Schmidt, Walter Gropius, Marcel Breuer, Wassily Kandinsky, Paul Klee, Lyonel 
Feininger, Gunta Stölzl e Oskar Schlemmer. 
 

Fonte: adaptada de Bauhaus ([20--?]). 
 

Em seu total, foram cinco ex-alunos que se tornaram professores. Junto a Breuer, 

também obtiveram destaque Josef Albers e Herbert Beyer. Para Breuer, foi 

incumbida a responsabilidade de gerir a oficina de móveis, o que o tornou um 

referencial no assunto. A Albers, foi confiada a docência da matéria de “Qualidade 

22 A revista Bauhaus, tal como a Bauhausbücher, foi uma publicações editadas pela Bauhaus na qual 
os professores expunham seus métodos de ensino e suas próprias ideias sobre arte ou arquitetura 
(SERRANO, 2012, p. 295). 
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construtiva dos materiais” no curso introdutório; e a Beyer, foi concebida uma nova 

oficina de tipografia e design gráfico (MEGGS, 2009). 

Apesar do trabalho satisfatório desenvolvido por esses e outros professores da 

Bauhaus, a instituição começava a apresentar indícios de uma futura dissolução. O 

ano de 1928 foi marcante, pois Gropius renunciou ao cargo de diretor e voltou a 

trabalhar na iniciativa privada, deixando em seu lugar Hannes Meyer, que assumiu 

como dirigente pelos dois anos seguintes.  

 

Em 1930, Meyer deixou a escola e, em seu lugar, assumiu o arquiteto Mies Van Der 

Rohe. Dois anos depois, em 1932, o partido nazista23 pôs fim aos contratos do corpo 

docente de Dessau. Com esse episódio, Mies Van Der Rohe migrou para Berlim e 

tentou dar continuidade às atividades, acondicionando a escola em uma fábrica de 

telefones desocupada. Os nazistas continuaram a perseguir a escola, e a polícia 

secreta do estado exigiu que fossem removidos os chamados “bolcheviques 

culturais”,24 que deveriam ser substituídos por pessoas ligadas ao nazismo. Com 

essa conturbada fase de acontecimentos, o corpo docente votou pela dissolução da 

Bauhaus, dando fim às suas atividades em 10 de agosto de 1933 (MEGGS, 2009). 

 

3.2 MARCEL BREUER, O CRIADOR DA WASSILY: DESIGNER, ARQUITETO E 

PROFESSOR 

 

Marcel Breuer (Figura 14) foi uma das personalidades que marcou a história de sua 

vida com a passagem pela Bauhaus. Considerado um dos principais designers e 

arquitetos do período modernista, nasceu no dia 21 de maio de 1902 na cidade de 

Pécs, na Hungria. Filho de Jakab Breuer, técnico em prótese dentária, e Franciska 

Kann, era o caçula de dois irmãos: Alexandre Breuer e Hermina Maria. Muito cedo, 

aos 20 anos de idade, ingressou na escola da Bauhaus, primeiramente como aluno 

e, posteriormente, como professor, tornando-se umas das figuras mais 

representativas daquela instituição.  
 

23 O termo “partido nazista” é citado por Meggs (2009) no livro “história do design gráfico” página 413. 
24 O termo “bolchevique” vem do russo e é associado aos integrantes do Partido Operário Social-

Democrata Russo de esquerda, liderado por Lenin. “Bolcheviques culturais” era um termo usado 
pelo partido nazista para denunciar os movimentos modernistas nas artes. 

                                                 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_trabalhista_social_democrata_russo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_trabalhista_social_democrata_russo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lenin
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Figura 14 – Marcel Breuer com 24 anos sentado em sua Wassily. 

 

 
 

Fonte: Syracuse University Libraries (2015b). 
 

O início da vida de Breuer, certamente, foi composto por momentos de tensão e 

medo, devido aos conflitos de ordem política pelos quais seu país passava. Quando 

tinha apenas 12 anos de idade, sua nação entrara na Primeira Guerra Mundial por 

possuir aliança política com a Alemanha. Entre os anos de 1918 e 1920, a região em 

torno da cidade natal de Breuer foi severamente ocupada pelo exército sérvio. 

Nesse contexto de sobrecargas sociais, ele frequentava a escola secundária de 

Pécs, já sendo evidenciados sua notoriedade e seu destaque para as matérias de 

artes e matemática. Na sequência, graduou-se summa cum laude,25 o que lhe 

atribuiu grande distinção e lhe conferiu a máxima qualificação na titulação. Com tais 

feitos, ele ganhou uma bolsa de estudos para Academia de Belas Artes de Viena 

(SYRACUSE UNIVERSITY LIBRARIES, 2012). 
 

Com a citada bolsa de estudos, Breuer chegou a Viena no verão do ano de 1920, 

com 18 anos, para dar início aos seus estudos. Em pouco tempo, ele decidiu, após 

25 Do latim, “com maior das honras”. 
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conversa com seu amigo Alfred Forbat, migrar para a cidade de Weimar, com intuito 

de estudar na escola da Bauhaus. Dentro de poucas semanas, ele mudou-se e 

matriculou-se na instituição com uma antecedência de cerca de seis semanas para 

início das aulas. Já na Bauhaus, Breuer deu início aos seus estudos no curso 

introdutório Vorkurs, já citado anteriormente (SYRACUSE UNIVERSITY LIBRARIES, 

2012).  

 

No mesmo ano, 1920, ele realizou trabalhos na oficina de carpintaria ministrada por 

Walter Gropius, com quem estabeleceu vínculo de amizade e parceria de trabalho 

destacada pelo número de projetos realizados em conjunto. Através da influência de 

Gropius, considera-se que a prática da arquitetura na vida de Breuer teve início, 

visto que, a escola não ofereceu nenhum programa formalizado em arquitetura 

durante esses primeiros anos. Dessa influência, ele extraiu experiências práticas no 

planejamento de design de interiores e criação de mobiliário (SYRACUSE 

UNIVERSITY LIBRARIES, 2012). 

 

Após completar seus estudos na Bauhaus, Breuer dirigiu-se a Paris, em setembro 

de 1924, para trabalhar no escritório de Pierre Chareau.26 Mas, em 1925, decorrente 

da relação com Gropius, ele recebeu um convite para se tornar instrutor e chefe de 

móveis da oficina de carpintaria da Bauhaus – que outrora fora ministrada por 

Gropius – e retornou a Weimar pouco antes da instituição migrar para Dessau. 

Nessa etapa, considerada o segundo período de Breuer na Bauhaus, nasceram 

alguns de seus produtos que mais se popularizaram, a exemplo da cadeira Wassily 

(Figura 15),27 que, ao passar dos tempos, tornou-se uma marca registrada do 

designer. 

26 “Pierre Chareau surgiu de forma modesta na cidade de Bordéus para se tornar um dos designers 
mais procurados da França. Criando móveis e interiores personalizados para uma clientela distinta, 
que incluía líderes da intelligentsia judaico-francesa, Chareau equilibrou a opulência das artes 
decorativas francesas tradicionais com desenhos de interiores que eram elegantes, funcionais e em 
sincronia com as exigências da vida moderna. Seu mobiliário inovador, folheado em madeiras raras 
com toques ocasionais de materiais exóticos, possuía perfis limpos e peças móveis que atraíam a 
sensibilidade da burguesia progressista.” (JEWISH MUSEUM, 2016/2017, tradução nossa). 

27 Observa-se que, em 1958, a cadeira B3 já era chamada de Wassily. 
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Figura 15 – Desenho técnico da cadeira Wassily feito por Breuer em 25 de março de 1958. 

 

 
 

Fonte: Syracuse University Libraries (2015c).  
 

Referências do De Stjil são percebidas na cadeira Wassily. Afinal, não se esqueça 

que muitos dos designers presentes na Bauhaus de Dessau foram influenciados por 

esse movimento, e com Breuer não foi diferente. A importância do conceito de uma 

“estética mecânica”, que é pregado pelo Stijl, é clara e evidente na cadeira, como 

aponta Maldonado (2009, p. 64): 

 
A influencia do Stijl não se faz sentir apenas no plano das escolhas formais 
em abstracto, mas também sobre o plano muito concreto da criação de 
objetos. Até o principal histórico da Bauhaus, H. M. Wingler, conhecido pela 
sua avaliação negativa do papel histórico de Van Doesburg, é forçado a 
admitir que os móveis [...] Bauhaus se inspiram diretamente nos arquétipos 
precedentes do Stijl. Não há qualquer dúvida de que a cadeira de M. Breuer 
(1902-1981) criada na Bauhaus em 1922 se inspirou diretamente na de 
Rietveld, 1919, publicada na revista ‘De Stjil’ dos anos 1920-1922.  

 

A cadeira que Maldonado diz ter sido desenhada em 1922 é a Wassily. Neste 

trabalho, será usada a referência da Knoll (c2017) para datar o ano de criação do 

móvel. Em relação ainda ao desenho técnico anterior, que é do ano de 1958, 23 

anos após a confecção do primeiro exemplar do produto, algumas modificações 
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estruturais são notadas, como a presença da curvatura na parte superior do encosto, 

que, no modelo inicial, não existia (Figura 16). 

 
Figura 16 – Detalhe da região superior do encosto da cadeira Wassily. 

 

 
 

Fonte: elaborada pelo autor com base em Gregneville1 (2010) e Syracuse University 
Libraries (2015c). 

 

Outra imagem datada de 1931, feita pelos irmãos Thonet, comprova que essa 

mudança foi feita em pouco tempo após a criação da Wassily. Além disso, 

percebemos a presença de uma haste de aço unindo a base dos pés da cadeira 

(Figura 17), que pode ter sido introduzida pela própria empresa ou em conjunto com 

Breuer. Hoje, as cadeiras não são produzidas com essa haste28.  

 
Figura 17 – Arte feita pelos irmãos Thonet das cadeiras de Breuer. 

 

 
 

Fonte: Marcel Breuer, arquiteto e designer (2013).  

28 Segundo as referencias consultadas não se obteve infomações nem registro que pudessem responder o 
“porquê”dessas mudanças. 
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Destaca-se também na arte acima a presença de uma paleta de cores, ratificando a 

influência do movimento De Stjil. As cores básicas vermelho e azul são usadas em 

lados opostos na região superior e inferior, respectivamente, e equilibradas com 

suas cores complementares, verde e laranja.   

 

Uma exposição (Figura 18) de 2013 sobre Marcel Breuer, intitulada “Marcel Breuer 

(1902-1981) designer e arquiteto” do museu Cité de L’Architecture & du Patrimoine, 

em Paris, apresentou, da direita para esquerda, a primeira cadeira Wassily 

desenvolvida por Breuer; ao lado dela, a versão que foi vista na arte acima feita por 

Thonet (com encosto levemente maior); e na extrema esquerda, um terceiro modelo, 

que mais assemelha às que se encontra nos dias atuais. 

 
Figura 18 – Três modelos diferentes da cadeira Wassily no museu Cité de L’Architecture & 

du Patrimoine, em Paris. 
 

 
 

Fonte: Cité de L'architecture & du Patrimoine (2013). 
 

Além dessas mudanças tridimensionais, outra modificação em torno da existência 

dessa cadeira está relacionada ao seu nome. Inicialmente, a Wassily levara o nome 

de “B3”,29 como nos diz a biblioteca da Universidade de Siracuse, em Nova York: 

 
[...] A primeira versão de sua icônica cadeira de clube ‘B3’ foi desenvolvida 
por volta de 1925, e muitos experimentos com construções de aço em 
cantilever seguiram rapidamente. Em 1926, Breuer estabeleceu a empresa 
Standard Möbel e começou a comercializar uma linha completa de móveis 
de aço. (SYRACUSE UNIVERSITY LIBRARIES, 2012, p. 3, tradução 
nossa). 

29 Não se sabe ao certo a razão de Breuer ter dado o nome “B3”, mas supõe-se que a letra “B” seja 
referência ao seu sobrenome e que o número 3 represente alguma posição em uma sequência de 
produtos que ele criou. 
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Não foi encontrado o porquê, nem o momento exato da mudança de nome de B3 

para Wassily. Porém, podemos sugerir que o fato de ter sido desenvolvida para o 

apartamento de Wassily Kandinsky, como nos dizem Charlote Fiell e Peter Fiell 

(2013, p. 163): “Desenhado para o apartamento de Wassily Kandinsky na Bauhaus 

de Dessau [...]”. Logo, teria sido uma das razões que levou à mudança de nome, 

que, de forma estratégica, os fabricantes adotaram para gerar conceito e atribuir 

valor ao produto. 

 

Já em relação à escolha do aço tubular como material básico para confecção da 

estrutura da cadeira, Marcel Breuer, em entrevista concedida ao historiador da 

empresa Knoll, diz que a escolha do aço tubular partiu da análise do material de sua 

bicicleta (KNOLL, c2017). Breuer, a princípio, sentiu-se tímido ao propor o uso desse 

metal na concepção de sua cadeira, mas, paradoxalmente à sua timidez, ele esteve 

entusiasmado com o fato de trazer um novo conceito para o universo das mobílias. 

Porém, o que ele não sabia é que, a partir daquela escolha, ele iria revolucionar o 

mercado da produção e apreciação de mobiliário, tornando-se o precursor do design 

de cadeiras com aço tubular, criando um ícone da mobília moderna.  

 

O historiador da empresa Knoll ainda diz que Breuer, ao falar sobre o processo para 

criar a cadeira, relatou que, com 23 anos, era uma pessoa um pouco idealista. No 

período, comprou sua primeira bicicleta e aprendeu a andar. Fez amizade com um 

jovem arquiteto e, conversando com ele, relatou sua observação sobre o fato de a 

bicicleta ser uma produção perfeita pelo motivo de seu aspecto não ter mudado nos 

últimos 20, 30 anos. (KNOLL, c2017) 

 

A afirmação de Breuer indica a atribuição de uma característica atemporal à 

essência criativa da cadeira, ao dizer que a forma das bicicletas, apesar do passar 

daqueles anos, permaneceu original. Seu fascínio pela forma plástica, 

comportamental do aço tubular, no que diz respeito à sua capacidade de moldar-se 

e modelar-se, o fez pensar que, provavelmente, esse seria o material ideal para 

construir uma cadeira elástica e transparente. Ele afirma e completa dizendo que 



51 
 

estava muito envolvido com a transparência da forma. E resume a história em volta 

da criação da Wassily de tal modo: 
Foi assim que a primeira cadeira foi feita... Eu percebi que a flexão tinha 
que ir mais longe. Ela só deveria ser dobrada sem pontos de soldagem para 
que também pudesse ser cromada em partes e juntas. Foi assim que o 
primeiro Wassily Nasceu. Eu estava com medo de críticas. Eu não disse a 
ninguém que eu estava fazendo essas experiências na verdade. [Wassily] 
Kandinsky, que veio por acaso ao meu estúdio quando a primeira cadeira foi 
trazida, disse: ‘O que é isso?’ Ele estava muito interessado e então a 
Bauhaus ficou muito interessada nisso. Um ano depois, eu tinha fornecido 
toda a Bauhaus com esse mobiliário (BREUER apud KNOLL, c2017, 
tradução nossa). 

 

Em contrapartida ao medo e timidez que Breuer sentiu quando usou um material não 

habitual para a criação da cadeira Wassily, desde cedo, quando foi feita, a cadeira já 

era vista como uma “poltrona moderna”, como vemos na descrição (“De modernste, 

clubfauteuil” ou “A mais moderna poltrona de club” tradução do autor) da fotografia 

de 1927 (Figura 19) do acervo da Universidade de Siracuse. Certamente, essa 

característica de “modernidade” causou admiração em, além de Kandinsky, muitos 

dos professores, alunos e indivíduos que estavam envolvidos na Bauhaus.  

 
Figura 19 – A cadeira Wassily sendo retratada como “moderna”. 

 

 
 

Fonte: Syracuse University Libraries (2015a). 
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Na figura acima, destaca-se também a presença da mulher que está sentada na 

cadeira. As características relacionadas ao seu modo de vestir sugerem que ela faz 

parte de classe social distinta, e a relação entre ela e a cadeira, nesse sentido, 

sugere determinado status para o móvel – o status é uma característica que será 

analisada mais à frente, no capítulo IV “O design emocional: sentimentos 

propagados no tempo”.  

 

Além do status que pode ser sugerido através da cadeira, outros elementos 

simbólicos trazem valor como a ideia da inovação e revolução que a Wassily trouxe 

para o segmento mobiliário, como apontam Charlote Fiell e Peter Fiell (2013, p. 

163): “[...] o B3 transformou completamente a linguagem do design de cadeiras. Era 

particularmente revolucionário no uso de aço tubular e no método de fabricação”.  

 

De fato, o aspecto revolucionário e inovador abordado na cadeira Wassily é 

visivelmente explícito. Quando Charlote e Peter Fiell descrevem o trabalho de 

Breuer como inovador, levamos em consideração que ele é considerado o primeiro 

no uso do aço tubular em cadeiras ou aquele “[...] que inventou a mobília de aço 

tubular” (Meggs, 2009, p.411). Em seus projetos de produtos, percebe-se a 

presença de um design que prima pela transparência e leveza da forma, como 

constatamos nos móveis da figura a seguir (Figura 20) 
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Figura 20 – Móveis diversos de aço tubular feitos por Marcel Breuer. 
 

 
 

Fonte: elaborada pelo autor. 
 

Todos os artefatos vistos na figura (20) foram criados depois da Wassily, e o estilo 

minimalista pode ser apreciado  nos três exemplares. Na cadeira Cesca, vê-se o 

casamento de processos e métodos industriais, que são percebidos na estrutura do 

aço tubular, com o artesanato tradicional, referenciado no encosto e assento. O 

quadro do assento, encosto e apoio para os braços é feito de faia (a mesma madeira 

que Thonet utilizou em suas cadeiras) com aplicação de laca natural transparente. A 

mesa lateral Laccio forma um quadrado de lados aparentemente iguais, sendo 

usada de forma solitária (como no exemplo da cantina da Bauhaus na Figura 21) ou 

em conjunto à mesa de café Laccio. A superfície do topo é constituída de mdf 

laminado plástico liso com acabamento acetinado (KNOLL, c2017). 

 

Com exceção da cadeira Cesca, que foi criada em 1928, as mesas de café e lateral 

Laccio foram feitas em 1925, ano que foi decisivo na vida de Breuer, marcando, 

além de uma transição profissional, o início de um período de ascensão como 

designer de mobiliários. Ele criou a Wassily, tornou-se professor da Bauhaus e, na 

construção da nova sede em Dessau, contribuiu tanto no mobiliário quanto no 

design de interiores, desenvolvendo projetos para a cantina, teatro e diversas casas 

de mestres da escola (SYRACUSE UNIVERSITY LIBRARIES, 2012).  
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Na cantina (Figura 21) Breuer compôs três mesas retangulares com 18 assentos 

cada uma, totalizando uma capacidade máxima de 54 pessoas no espaço 

simultaneamente. As linhas retas presentes no espaço são evidentes: percebe-se 

que apenas na cúpula das duas luminárias há a presença de formas geométricas 

sem linhas retas. Os bancos das mesas possuem a superfície do assento quadrado 

e muito provavelmente de madeira, e os pés são interconexos feitos de aço tubular 

com os cantos arredondados –característica que se faz presente em outros produtos 

criados por ele. A composição entre as mesas, os bancos e o entorno físico 

representa uma forma de otimizar o espaço, expressando uma visão futurista, o que 

é pretensiosamente observado nos ideais difundidos na Bauhaus. 
 

Figura 21 – Cantina da Bauhaus com móveis de Breuer. 
 

 
 

Fonte: Museum Für Gestaltung (2017).  
 

Tal como na cantina, na sala de estar da casa de Walter Gropius (Figura 22), as 

referências das formas geométricas básicas se fazem presentes. Linhas verticais em 

toda parede se intercalam às linhas horizontais das prateleiras dos livros, criando 

uma estética que era bem aceita. Dentre os móveis, veem-se uma mesa de tampo 

quadrado e uma chaise, ambas de autoria não identificadas. Além disso, 

encontramos dois exemplares de couro preto da cadeira Wassily, que dão, de certa 

forma, um ar de sofisticação ao ambiente. 
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Figura 22 – Sala de estar da casa do mestre Walter Gropius, em Dessau. 

 

 
Destaque para presença da Wassily. (Projeto) Marcel Breuer (móveis). 1926-1927. 

 
Fonte: Museum Für Gestaltung (2017). 

 

Não foi apenas na sala da casa de Gropius que Breuer optou por usar a cadeira 

Wassily como parte da mobília. Na sala do apartamento de Moholy-Nagy,30 ele faz o 

uso, e os motivos que o levam a escolher essa cadeira parecem óbvios, tendo em 

vista o fato de ele ter sido o autor e esta ser uma das primeiras cadeiras a serem 

produzidas em série na fase em que a Bauhaus estava em Dessau. Mas podemos 

considerar também que a forma da cadeira, que foge dos padrões popularizados e 

mais utilizados até a segunda década do século XX, como os da Thonet, foi um 

atrativo que reforçou o desejo pela preferência por esse exemplar de móvel.  

 

Com os dois exemplos de espaços citados acima, que representam alguns dos 

trabalhos de Breuer, nota-se que a Bauhaus de Dessau tornou-se o palco de seu 

crescimento profissional. Contudo, à medida que as políticas internas na Bauhaus 

cresciam cada vez mais inconstantes no final da década de 1920, Breuer junto a 

Walter Gropius e outros membros da Bauhaus deixam a escola e se mudam para 

Berlim, ingressando oficialmente no Bund Deutscher Architekten.31 

 

30 A imagem da sala pode ser vista no capítulo sobre a atemporalidade. 
31 Bund Deutscher Architekten é uma associação de arquitetos alemães criada em 1903 por Bernhard 

Below, sendo considerada até os dias atuais como uma das associações de arquitetos mais 
influentes da Alemanha. (BUND DEUTSCHER ARCHITEKTEN, [20--]). 
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Nesse contexto, dentre suas produções, encontram-se interiores de apartamentos e 

espaços comerciais, projetos para competições e exposições importantes do 

período, incluindo a de Weissenhof (1928), a exposição de 1930, em Paris, e a 

exposição do edifício de Berlim (Figura 23), de 1931 (SYRACUSE UNIVERSITY 

LIBRARIES, 2012). 
 

Figura 23 – Edifício alemão em exposição em Berlim, “O apartamento do nosso tempo”. 
 

 
Áreas comuns de um prédio residencial: bar. Walter Gropius (Projeto) Marcel Breuer (mobiliário 
de design), 1931. 
 

Fonte: Museum Für Gestaltung (2017). 
 

Em um dos ambientes planejados para a exposição de Berlim, intitulado de 

“Apartamento do nosso tempo”, é retratada uma área de uso comum (bar) em um 

prédio residencial. Seria equivalente ao que encontramos hoje como salão de festas. 

São cerca de oito cadeiras fixas em aço ao redor de um balcão que possui área 

semicircular e característica aerodinâmica, com material possivelmente feito da 

combinação entre o aço e madeira. Através desses elementos, pode-se identificar a 

presença do estilo de Breuer, que se evidencia em um padrão de linhas que tendem 

a possuir os cantos arredondados. 
 

Em outro espaço da mesma exposição (Figura 24), há três cadeiras Cesca sem 

braço ao redor de uma pequena mesa circular à frente de uma parede. O ambiente 

representa outra área de uso comum de um edifício de apartamentos residenciais. 

No corredor ao lado, quatro cadeiras Wassily são expostas abaixo de algumas 

luminárias de parede. No conjunto da fotografia, que ainda é composto por algumas 
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mesas laterais Laccio, encontramos parte do repertório de produção de design de 

mobiliário de Breuer. 
 

Figura 24 – Edifício alemão exposição “O apartamento do nosso tempo”, em Berlim. 
 

 
Áreas comuns de um edifício de apartamentos; vista do grupo de cadeira com mesa 
redonda e parede de madeira. Projeto de Walter Gropius e mobiliário de design de Marcel 
Breuer, 1931. 
 

Fonte: Museum Für Gestaltung (2017). 
 

A Bauhaus de Dessau tornou-se o palco do crescimento profissional de Breuer. 

Contudo, à medida que as políticas internas na Bauhaus segiuam cada vez mais 

inconstantes no final da década de 1920, Breuer junto a Walter Gropius e outros 

membros da Bauhaus deixam a escola e se mudam para Berlim, ingressando 

oficialmente no Bund Deutscher Architekten.32 

 

Nesse contexto, dentre suas produções, encontram-se interiores de apartamentos e 

espaços comerciais, projetos para competições e exposições importantes do 

período, incluindo a de Weissenhof (1928), a exposição de 1930, em Paris, e a 

exposição do edifício de Berlim de 1931 (SYRACUSE UNIVERSITY LIBRARIES, 

2012). 

 

32 Bund Deutscher Architekten é uma associação de arquitetos alemães criada em 1903 por Bernhard 
Below, sendo considerada até os dias atuais como uma das associações de arquitetos mais 
influentes da Alemanha. (BUND DEUTSCHER ARCHITEKTEN, [20--]). 
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Decorridos quatro anos dessa exposição, em 1935, com a ajuda de Gropius, Breuer 

mudou-se para Londres, onde trabalhou por um curto período de tempo em parceria 

com o arquiteto britânico F.R.S. Yorke. Enquanto isso, desenvolveu de forma 

independente uma linha de móveis de madeira compensada, que foi comercializada 

através da empresa Isokon Control Ltd., de Jack Pritchard (SYRACUSE 

UNIVERSITY LIBRARIES, 2012). Sobre esses trabalhos desenvolvidos em madeira, 

não se tem maiores informações.  

 

Frustrado pelas perspectivas de construção limitada na Inglaterra e sempre 

preocupado com a possibilidade de deportação política, em 1937, Breuer mudou-se 

para os Estados Unidos, onde recebeu a ajuda de Gropius, que o indicou para um 

cargo na Escola de Pós-Graduação de Design da Universidade de Harvard. Breuer 

se adaptou em seu novo ambiente, compartilhando com seus colegas da antiga 

Bauhaus uma forte apreciação pela transparência estrutural e design eficiente de 

edifícios industriais americanos (SYRACUSE UNIVERSITY LIBRARIES, 2012). 

 

O forte apelo da arquitetura doméstica tradicional nos Estados Unidos demonstrou 

ser uma fonte inesperada de inspiração para muitos dos modernistas europeus, tal 

como Breuer. Ele passou, aproximadamente, os dez anos seguintes fazendo sua 

história com uma série de casas espalhadas por Massachusetts, Connecticut, 

Pensilvânia e Nova York. Muitas dessas construções foram feitas em parceria com 

Gropius, com quem trabalhou através de uma associação chamada “Walter Gropius 

e Marcel Breuer, Arquitetos”.  

 

A parceria gerou, relativamente, bons frutos durante os anos de baixa economia nos 

Estados Unidos, criando uma série de casas, incluindo a de Frank, em Pittsburgh 

(1939); a Hagerty House, em Cohasset (1938); a de James Ford (Figura 25) (1939); 

além de suas próprias casas na colônia Woods End, em Lincoln, Massachusetts. 

Essa parceria durou até 1941 (SYRACUSE UNIVERSITY LIBRARIES, 2012). 

 

Nesse mesmo ano, Breuer instalou, por conta própria, uma loja de montagem em 

Cambridge, com a ajuda de vários de seus ex-estudantes de design de Harvard. 

Contudo, não deu muito certo, por conta da falta de oferta pertinente à guerra. 

Saindo de Cambridge, Breuer migrou para Nova York, em 1946, e levou consigo 
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vários membros de sua equipe. A fase subsequente de trabalho, no final da década 

de 1940, foi marcada pela ascensão da sua produção arquitetônica residencial 

(SYRACUSE UNIVERSITY LIBRARIES, 2012). 

Entre os anos de 1953 e 1963, houve, talvez, a maior fase de Breuer como arquiteto.  

Nesse período, surgiram projetos de notoriedade que culminaram no seu 

consequente aparecimento como uma figura representativa da arquitetura moderna.  

Dentre suas obras de arquitetura que datam desse momento, destacam-se: a sede 

da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(Unesco) em Paris (1953); a Igreja da Abadia de São João, em Minnesota (1953-

1958); o De Bijenkorf Department Store, em Roterdã (1953); a Embaixada dos 

Estados Unidos, na Haia (1956); o IBM Research Center, em La Gaude, na França 

(1960); e o Whitney Museum of American Art, em Nova York (1963).  

 

Todo trabalho de Breuer em prol do desenvolvimento de seus ideais começou a 

apresentar exaustão na década de 1970, quando, em viagem ao Afeganistão, sofreu 

um ataque cardíaco quase fulminante. Com isso, o ritmo laboral diminui 

significativamente em sua empresa, a Marcel Breuer e Associados.  

 

Ao longo dos anos 1970, a empresa continuou realizando projetos significativos, 

como a Biblioteca Pública de Atlanta (1971-1980), o American Press Institute, em 

Reston, Virgínia (1971), e a Embaixada da Austrália em Paris (1973), com Harry 

Seidler. Formalmente, Breuer se aposentou em 1º de março de 1976; contudo, 

recusou-se a abandonar o trabalho por completo. Em 15 de maio de 1981, ele 

faleceu, deixando um legado riquíssimo para a cultura e história do design, arte e 

arquitetura. 
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O design emocional foi escolhido a fim de avaliar conceitos que estão ligados à 

forma, à estética e às funções que existem, de maneira geral, em artefatos. Através 

dele, será dado um pré-entendimento, antes das seções especificas sobre tempo, de 

como a atemporalidade se mostra na cadeira Wassily através dos conceitos 

levantados pelos estudiosos que foram pesquisados. 

 

4.1 CONCEITO 

 

Para tratar do design emocional, é necessário, antes, um breve entendimento a 

partir de suas origens, pesquisadores, precursores e expoentes. Nesse sentido, 

serão primeiro considerados os estudos sobre a inteligência emocional como os 

predecessores daqueles que vieram a embasar e conceituar o design emocional na 

atualidade.  

 

A inteligência emocional, há muito tempo, vem sendo estudada, mas o conceito 

contemporâneo pode ser atribuído aos pesquisadores Peter Salovey e John D. 

Mayer, no início dos anos 1990, e a Daniel Goleman, já em 1995, através de sua 

publicação que ganhou notoriedade no mundo e se tornou um best seller – o livro 

Inteligência emocional. Uma definição mais contemporânea dada por Goleman 

sobre a inteligência emocional está relacionada ao quanto que as relações inter e 

intrapessoais são dominadas pelas pessoas. Também ao falar em entrevista à 

Globo News, em 1º de junho de 2009, sobre o que é a inteligência emocional, ele 

afirmou que: 
A inteligência emocional é um jeito diferente de ser inteligente. É não ser 
bom só nos estudos, e sim ser bom na vida. Você consegue se controlar 
bem, você faz o que precisa fazer, não desiste, não adia, você se conhece, 
consegue evitar que emoções negativas o atrapalhem, mas ainda consegue 
usar suas paixões como motivação, você tem empatia pelos outros, entende 
como eles se sentem, e junta isso tudo para ter eficiência na vida [...]. 
(SEGUNDO..., 2009). 
 

Na sequência dessa afirmação, Goleman, no vídeo publicado por Faustini (2015) 

fala sobre um conjunto de quatro domínios emocionais que implicam as ações 

cotidianas: autoconsciência, autogestão da emoção, empatia e habilidades sociais: 

A autoconsciência é a habilidade de se autoconhecer, reconhecer as próprias 

emoções, entendendo o que está acontecendo com o sistema ao redor. Refere-se à 

habilidade de reconhecer as emoções. A autogestão relaciona-se à capacidade de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Peter_Salovey
https://pt.wikipedia.org/wiki/John_D._Mayer
https://pt.wikipedia.org/wiki/John_D._Mayer
https://pt.wikipedia.org/wiki/1995
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gerir, principalmente, as emoções estressantes. A empatia diz respeito a saber 

identificar o que o outro está sentindo; é o conhecimento interpessoal. As 

habilidades sociais acabam sendo o conjunto de todas essas competências 

emocionais. 

 

Com muitos estudos, como os feitos por Goleman, a inteligência emocional surgiu e 

deu subsídios para que outros pesquisadores pudessem investigar, em áreas 

distintas, como a emoção afeta a vida das pessoas. E no design não foi diferente. A 

emoção, seguindo a rubrica da psicologia, é uma reação orgânica de intensidade e 

duração variáveis, geralmente acompanhada de alterações respiratórias, 

circulatórias etc., e de grande excitação mental. Pelos efeitos proporcionados pelas 

emoções, percebe-se que o design emocional é um requisito do design muito 

importante e que, hoje, tem sido muito falado e discutido. Esse estudo é 

relativamente novo, visto que seu início se dá na década de 1990.  

 

Seguindo ainda as análises sobre as emoções, observa-se que elas nascem no 

cérebro, mais especificadamente na região chamada de sistema límbico. Nesse 

sistema, localizam-se as amídalas corticais e o hipotálamo. As amídalas são duas e 

se encaixam uma de cada lado do cérebro. Elas são responsáveis pelas questões 

propriamente emocionais do corpo e ficam localizadas no córtex cerebral. Sem as 

amídalas, a capacidade de avaliar o significado emocional das coisas que estão ao 

redor é perdida, pois elas funcionam como um armazenador de memórias 

emocionais (GOLEMAN, 2011). 

 

Partindo dos estudos de Goleman (2011) e entrando naquele mais específico ao 

design emocional, Tonetto e Costa (2012, p. 132) dizem que “[...] a partir do final da 

década de 1990, o cenário internacional do design assistiu a emergência de um 

campo denominado design emocional”. Kurtgözü (2003, p. 49) complementa 

afirmando que: “Nos últimos anos, a comunidade de design testemunhou o 

aparecimento de uma nova área de interesse que foi batizada de ‘design & emoção’ 

pelos seus criadores”.  
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E essa emoção advinda dos artefatos, que será examinada aqui, pode ser percebida 

a partir do momento em que eles passam a desempenhar cada vez mais 

importância e valor. A respeito da relação entre design e emoção, Norman (2008, p. 

11) diz que:  
 

Há quem defenda que ‘Design’ e ‘emoção’ já convivem há muito tempo. 
Mas o fato é que apenas recentemente esta união foi registada oficialmente 
com o nome de ‘Design Emocional’, tornando público e evidente o fato de 
que não apenas usamos, mas também adoramos e detestamos os objetos.  

 

Assim, o designer percebeu que estudos a respeito da emoção, de como ela surge 

nas pessoas e como é passada e interpretada, podem alterar o modo de viver dos 

indivíduos através de projetos pensados na satisfação plena e regozijo do usuário. A 

autoanálise de sentimentos e a observação das emoções que são despertadas no 

outro, como defendido por Goleman, fizeram com que o designer passasse a 

desenvolver métodos e artifícios capazes de provocar sentimentos positivos em 

seres humanos, gerando novas necessidades através daquelas já básicas, movendo 

a adquirir artefatos que expressam cada vez mais a extensão do próprio corpo e 

espírito. (SEGUNDO..., 2009) “Entende-se, portanto, que o design emocional é mais 

propriamente uma abordagem holística das necessidades e desejos do usuário que 

um mecanismo de manipulação de sua experiência.” (TONETTO; COSTA, 2012, p. 

133).  

 

Portanto, é bom que o designer tenha empatia com o próximo e seu meio para 

depois exprimir sua empatia sob seu objeto criativo: primeiro, conhecer-se, para 

depois conhecer o outro e, assim, criar para ele. Pois faz parte das competências do 

designer a busca pelo despertar das emoções positivas nos usuários de seus 

produtos, identificando-os, interpretando-os e entendendo-os de forma a atender de 

forma cada vez mais assertiva suas inúmeras necessidades. 

 

Pieter Desmet é um dos primeiros autores a falar sobre como designers podem 

produzir seus projetos de produtos pensando na análise das características 

emocionais que eles evocam. O foco de sua pesquisa é sobre as emoções 

suscitadas especificamente pela aparência do produto. O autor diz que, como essas 

emoções são tão tangíveis quanto podemos sentir, os designers podem, através de 

seus modelos projetuais, influenciar o impacto emocional de seus projetos. Ele 
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propõe um modelo para entendimento entre a relação emocional de uma pessoa e 

um produto, denominado “appraisal theory”. Segundo Tonetto e Costa (2012, p. 137) 

com base em Frijda (1986) e Lazarus (1991), “Um appraisal é uma avaliação da 

relação de significação de um estímulo; sua relevância para o bem-estar de uma 

pessoa”. 

 

Verifica-se que o design emocional pode ser considerado o lado do design que está 

mais relacionado com os sentimentos, desejos e sentidos que os artefatos 

transmitem para seus usuários e apreciadores. E essas emoções, antes de surgirem 

no usuário, já estão inseridas e são intrínsecas ao seu designer criador. No design 

emocional, os artefatos se comunicam, mesmo que não emitam sons ou sinais 

verbais. Ele está diretamente ligado à psicologia, como vimos através de Goleman, 

que é psicólogo, e pode atuar em conjunto com as funções mentais. Tonetto e Costa 

(2012, p. 133) afirmam a respeito dessa relação entre design e psicologia da 

seguinte forma:  

 
O casamento entre a Psicologia e o Design possibilitou, nesse cenário, o 
desenvolvimento de metodologias que servissem como base para a 
certificação de que as emoções que se desejava provocar poderiam, de 
fato, ser obtidas por meio de projetos. 

 

Se a psicologia um dia estudou como as inteligências são perceptíveis através dos 

talentos que possuímos e que uma pessoa não pode ser dita como mais ou menos 

inteligente por conta de seu Q.I – pois temos inúmeras formas de expressar as 

capacidades do intelecto e essas emoções nascem de diversos aspectos que estão 

intra e inter-relacionados ao “eu” e o meio social –, então o design emocional é um 

casamento perfeito entre a emoção, a psicologia e a ciência das criações de 

produtos. 

 

A seguir, serão abordados alguns autores e suas respectivas teorias que analisam 

os artefatos a partir de funções, critérios e conceitos que estão relacionados, de 

forma direta e indireta, ao design emocional. São eles: Löbach, Jordan, Damazio e 

Norman.  
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4.2 FUNÇÕES DE LÖBACH 

 

Löbach não é considerado um pesquisador conhecido por fazer parte da área que 

trata do design emocional, mas percebeu-se, através dos apontamentos feitos em 

seu livro Design Industrial: base para configurações de produtos industriais, que 

algumas das “funções” descritas correspondem aos conceitos definidos por 

pesquisadores conhecidos do design emocional, como apresentados a seguir e 

comparados ao final do capítulo. 

 

4.2.1 Função prática 
 
De acordo com o autor, a função prática está relacionada à capacidade de um 

artefato de exercer uma necessidade de uso. Ele diz que: “São funções práticas 

todas as relações entre um produto e seus usuários que se situam no nível orgânico-

corporal, isto é, fisiológicas. A partir daí poderíamos definir: São funções práticas de 

produtos todos os aspectos fisiológicos do uso.” (LÖBACH, 2001, p. 58). 

 

Para que haja tal satisfação em um projeto de cadeira, o autor, então, define alguns 

parâmetros que devem ser seguidos, como, por exemplo: o fato de o encosto ter que 

apoiar a coluna vertebral e relaxar os músculos das costas; a largura e a 

profundidade do assento que devem permitir liberdade de movimentos e mudanças 

posicionais, evitando o cansaço traseiro; os apoios braçais devem aguentar os 

braços do usuário possibilitando de tal maneira uma posição de sentar mais 

adequada. 

 

A função prática, então, assume uma relação com o usuário que tem por definição 

adequar-se ou manter qualitativamente equilibrada a sua saúde, e seu objetivo 

primordial está na realização adequada do desenvolvimento de produtos industriais 

de maneira que seu uso possa trazer satisfação às necessidades físicas (LÖBACH, 

2001).  

 

Conclui-se, então, que, através das funções práticas de uma cadeira, as 

necessidades fisiológicas do usuário são satisfeitas, tornando hábil ao corpo deter 

uma posição que reduza ou previna o cansaço físico (LÖBACH, 2001). Mas, 
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“Quando um projetista [...] estabelece a função prática de um produto industrial, não 

pode excluir consciente ou inconscientemente a função estética, que resulta de 

diversas decisões tomadas durante o projeto” (LÖBACH, 2001, p. 54). 

 
4.2.2 Função estética 
 
O conceito de estética pode ser extraído da palavra grega “aesthesis”, que tem um 

sentindo próximo de “percepção sensorial”. Uma definição mais abrangente desse 

conceito a considera como a “ciência das aparências perceptíveis pelos sentidos”, 

de como os homens as percebem e a sua importância como um fator pertencente a 

um sistema sociocultural (LÖBACH, 2001, p. 156).  

 

A função estética é uma função vinculada ao “artístico”, que envolve os atributos de 

aparência de um artefato. Por relacionar-se às questões que abrangem as 

configurações exteriores do produto, essa função acaba sendo um tanto relativa, 

pois se refere a padrões de beleza que são, por natureza, subjetivos e cambiáveis 

de pessoa a pessoa, como diz Löbach (2001, p. 156): “Estes processos em conjunto 

fazem parte de uma comunicação estética entre designer industrial e o usuário e, 

por isso, estão sujeitos a uma constante mudança de conceitos, normas e estímulos 

subjetivos”. O autor ainda diz que: 

 
Hoje, todos os objetos de nosso entorno material possuem uma aparência 
que é identificada pelo processo da percepção, atuando sobre nossa 
psique. Por isso é importante, para a saúde psíquica do homem, que este 
entorno de objetos produzidos artificialmente seja otimizado de acordo com 
as características perceptivas do ser humano, de tal forma que o usuário de 
produtos industriais, ao se deparar com eles, possa assimilá-los 
psiquicamente. (LÖBACH, 2001, p. 58). 

 
Essa função está relacionada aos processos cognitivos cerebrais que são 

percebidos ao uso sensorial de um produto ou por outro tipo de percepção, como a 

visual ou sonora. Anda em comunhão com a arte e o modo como é interpretada. 

Está muito ligada às funções mentais, principalmente a cognição, pois é no sistema 

cognitivo que a percepção do mundo se faz. Segundo Löbach (2001, p. 59): “A 

função estética é a relação entre um produto e um usuário no nível dos processos 

sensoriais. A partir daí poderemos definir: A função estética dos produtos é um 

aspecto psicológico da percepção sensorial durante o seu uso”. 
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Ainda segundo Löbach (2001, p. 35), forma, cor, material, superfície etc. são 

elementos estéticos aditivos de um objeto artístico, e, quando um designer cria um 

produto levando em consideração suas funções estéticas, ele está desenvolvendo 

um artefato capaz de “comunicar sem precisar falar”. 

 
4.2.3 Função simbólica 
 

A função simbólica é outra das funções de Löbach e está relacionada à memória e 

às lembranças dos usuários. A análise de um referencial imagético, o símbolo, que é 

um sinal emitente de informações, é aquilo que torna a função simbólica existente.  
 

Um símbolo é um sinal, um signo que existe para algo. A realidade (p. ex., o 
Estado) que é representada por um símbolo (a bandeira) está presente no 
espírito humano pela presença deste símbolo. Uma pessoa pode lembrar-se 
do Estado, apenas pela visão da bandeira, que é o seu símbolo (10). A 
função simbólica dos produtos possibilita ao homem, por meio de sua 
capacidade espiritual, fazer associações com as experiências passadas. A 
função simbólica deriva dos aspectos estéticos do produto. Esta se 
manifesta por meio dos elementos estéticos, como forma, cor, tratamento 
de superfície etc. (LÖBACH, 2001, p. 64). 

 

Um símbolo é aquilo que se refere a uma ideia de algo que pode ser apreendido 

através de uma mensagem passada pelo conjunto de sua imagem e forma. Ele está 

cheio de significação e expressa uma lembrança de alguma ideia através daquilo 

que pode estar implícito ou explícito. A função simbólica, como dita por Löbach 

(2001), é muito parecida com o nível reflexivo do design emocional expresso por 

Norman (2008). Ambos trazem um conceito relacionado à memória para poder 

embasar suas afirmações. 

 

Löbach (2001, p. 64) leva em consideração que, quando a espiritualidade é evocada 

através da percepção de um artefato, fazendo existir algum tipo de lembrança 

anterior ou sensações que levem a refletir algo que fez parte de algum parâmetro de 

memória, então se pode encontrar a função simbólica no artefato. A função 

simbólica também está muito ligada à função estética do mesmo autor, sendo duas 

funções que, quando juntas, podem expressar muita qualidade e valor ao produto, 

pois: 
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Quando as funções simbólicas e estéticas são preponderantes e as funções 
práticas ocupam posição secundária em um produto de uso, falamos do 
princípio de configuração simbólico-funcional ou do princípio da estética 
simbólico-funcional. Este é o segundo princípio pelos quais os produtos de 
uso podem ser configurados e cuja aplicação é influenciada pela sociedade. 
(LÖBACH, 2001, p. 91). 

 

Então, ao pensar um produto baseado em agradar o maior número de usuários, é 

válido levar em consideração tal junção de funções. Através delas, poderá ser 

desenvolvido um artefato um pouco mais assertivo no que diz respeito aos 

diferentes níveis de agradabilidade que influenciam um indivíduo no processo de 

escolha. 

 
4.3 NECESSIDADES DE JORDAN 

 

Percebe-se que a forma como se observa e interage com os artefatos na atualidade 

faz com que estes deixem de ser produtos meramente inanimados, inertes, por mais 

que suas funcionalidades ou aparências físicas denotem esse sentido, e tomem um 

novo espectro que está ligado à sua existência material junto à imensa relação de 

significados que eles emitem. Assim, as emoções surgem como consequência 

dessa infinidade de relações que diariamente experimentamos. E através da 

emoção, os artefatos ganham vida. Essas são algumas das ideias que serão vistas a 

partir dos conceitos de Jordan (1997, 2000). 

 
Jordan (2005 apud SANTOS; GAVIÃO NETO; STTEFEN, 2014) descreve que as 

pessoas não querem mais um produto que apenas desempenhe suas funções úteis. 

Elas querem mais do que isso: almejam um “objeto vivo”, que proporcione algo com 

que elas possam se relacionar. Ele continua a sugerir que, além das práticas de 

publicidade e propaganda, um produto deve ser capaz de enviar mensagens e 

garantias positivas de si próprias através de seu design. Jordan (2000 apud 

FIGUEIREDO; BUCICH, 2005) diz que, se nos relacionamos com os objetos que 

rodeiam, então, é possível considerá-los objetos “vivos” e que são capazes de 

alterar o estado emocional. 

 

Com objetivo de compreender melhor as relações entre usuários e artefatos, Jordan 

(1997, 2000) criou um modelo a partir dos estudos já desenvolvidos por Abraham 

Maslow (1970), que enxerga o ser humano como um animal que dificilmente 
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consegue atingir o estágio de satisfação plena. A esse modelo, ele deu o nome de 

“hierarquia das necessidades do usuário”.  

 

Ele se baseia na ideia de que, quando uma pessoa se satisfaz com uma 

necessidade básica contida nesse modelo, ela tende a querer alcançar uma 

necessidade superior à anterior. Logo, mesmo se uma necessidade tida como 

essencial para o homem, como a de comer e se vestir, tenha sido satisfeita, aquele 

indivíduo ainda se sentirá insatisfeito caso não tenha atingido necessidades 

superiores. Na figura a seguir (Figura 25), podemos ver como Jordan ilustra essas 

necessidades de forma hierárquica e as classifica em três.  

 
Figura 25 – Hierarquia das necessidades de Jordan. 

 

 
 

Fonte: Jordan (1999 apud FIGUEREDO; BUCICH, 2005, p. 2). 
 
 

4.3.1 Funcionalidade 
 

A funcionalidade pode ser considerada como a qualidade daquilo que é funcional, 

que possui eficácia; de uso cômodo; aquilo que é prático e utilitário. Diz respeito à 

capacidade de um artefato de satisfazer as tarefas pressupostas, determinadas, 

para os fins em que ele foi projetado. Uma cadeira, por exemplo, só será 

considerada funcional quando servir para sentar. Se o assento de uma cadeira tiver 

pregos com suas pontas para cima, ela não deixará de ser cadeira, mas não será 

funcional, pois não servirá para sentar. Quando os critérios ergonômicos do assento 

de uma cadeira não são respeitados, ainda que se possa sentar, a cadeira terá um 

déficit em sua funcionalidade. 

 

A funcionalidade, portanto, dever ser um aspecto tomado de forma muito atenciosa 

pelo designer ao projetar uma cadeira, mas deve ser pensada, como na escala 

hierárquica definida por Jordan (1999), de forma a servir de alicerce para que os 



70 
 

outros dois estágios superiores (usabilidade e prazer) sejam experimentados com 

maior satisfação pelo usuário. Logo, a funcionalidade não pode ser esquecida no 

projeto de uma cadeira e nem ser levada como elemento prioritário na construção do 

artefato. Ela deve ser observada de forma harmônica, em conjunto com os outros 

requisitos e com intuito de gerar subsídios psicologicamente positivos para o bom 

desenvolvimento das categorias de necessidades superiores.  

 

4.3.2 Usabilidade 
 
A usabilidade é outro fator que pode estar relacionado às cadeias de sentimentos 

que influenciam na decisão para aquisição de um artefato e pode ser vista como um 

dos fatores que poderão influenciar um produto a se tornar atemporal. Está 

relacionada ao ato ou efeito de um objeto poder proporcionar com facilidade o seu 

uso pressuposto na sua justificativa fundamental para existência material. A 

aplicação de um objeto, matéria, ferramenta etc. de acordo com sua natureza, sua 

função própria; emprego e utilização é uma característica denotada na ação do uso.  

 

A usabilidade está também relacionada à funcionalidade. São necessidades muito 

parecidas e, em vias gerais, andam juntas. Ser “usável” acaba por ser consequência 

de ser “funcional”. contudo, como salienta Norman (2004), pode ocorrer também que 

um artefato que exerce a função a qual esperamos, ou seja, que é funcional, e que 

acaba sendo fácil de entender pode ainda não ser usável. Um objeto bem “usável” é 

aquele que exerce sem muitas dificuldades de aprendizado seus ofícios. Uma 

cadeira, por exemplo, é um artefato pré-programado para exercer a função de apoio 

ao sentar e, de uma maneira geral, espera-se que as cadeiras ofereçam um mínimo 

de conforto ao usuário em seu uso.  

 
4.3.3 Prazer/satisfação 
 

O último dos fatores levantados por Jordan é o prazer, e esse termo pode ser 

entendido como uma sensação ou emoção agradável, ligada à satisfação de uma 

vontade, uma necessidade, do exercício harmonioso das atividades vitais; alegria, 

contentamento, júbilo, satisfação. Segundo o dicionário Webster (1964), pleasure é 

“o estado de satisfação, divertimento; fonte de deleite ou alegria; desejo, inclinação”. 
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No contexto de artefatos, o prazer pode ser entendido como os benefícios 

emocionais, hedônicos ou práticos associados aos produtos (JORDAN, 1999). 

 

Quando uma pessoa se satisfaz com o quesito de usabilidade de um produto, torna-

se inevitável o desejo para migrar ao terceiro e último nível, o do prazer/satisfação. 

O interesse pelas formas plásticas é uma das necessidades que podem surgir no 

usuário, e o prazer, nessa escala, é a necessidade superior máxima relacionada a 

um artefato (JORDAN, 1999). Essa também é a necessidade que percebemos como 

aquela que o autor estuda com maior afinco, pois ele define e subdivide o prazer em 

diferentes formas. 

 

Para fazer suas definições a respeito do prazer, Jordan (1999, 2000) se baseou em 

estudos de Lionel Tiger (1992) e apresentou quatro tipos de prazer que podem ser 

despertados pelos artefatos: o físico, social, psicológico e ideológico.  

 

4.3.4 Prazer físico 
 
O prazer físico é aquele que é experienciado pelo corpo e seus sentidos: tato, olfato, 

paladar, audição e visão. O prazer físico pode ser percebido e explorado por 

diversas formas no produto, pois ele é muito amplo. Cor, textura, cheiro, sons e 

sabores são exemplos de artifícios que podem ser explorados pelo designer, sendo 

vetores entre o artefato e o usuário para alcançar esse prazer.  

 

Ao projetar uma cadeira, deve-se pensar no dimensionamento do produto, em 

estudos antropométricos, e equilíbrio do peso, dentre outras práticas, para que haja 

melhor assertividade no alcance desse prazer pelo usuário. E por tal motivo, os 

materiais, suas texturas e formas são componentes importantes que devem nortear 

os parâmetros de escolha pelo designer. 

 
4.3.5 Prazer social 
 
O prazer social, como o próprio nome sugere, está contido nos relacionamentos que 

surgem no homem que está inserido em sociedade. É um prazer que nasce das 

relações interpessoais entre os indivíduos e artefatos que o rodeiam. Para que 
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exista esse prazer, devem existir interações sociais de pessoas para pessoas. 

Quando escolhemos presentear o outro com um artefato, o fazemos baseados em 

funções que, por mais que sejam pensadas no prazer da pessoa a ser presenteada, 

por algum motivo, acabam por satisfazer as condições de escolha e gosto pessoal. 

 

Ao ver a sensação de alegria e felicidade associada ao uso posterior daquele 

artefato pela pessoa à qual o relacionamos, podemos perceber se alcançamos ou 

não o prazer social nela. O status de um produto, por exemplo, é um fator de 

relevância que pode contribuir para a satisfação desse prazer. Toneto e Costa 

(2012, p. 134) complementam dizendo que “Refere-se ao prazer derivado das 

relações com outras pessoas, incluindo o reconhecimento social, ou status”.  
 
4.3.6 Prazer psicológico 
 
Esse prazer está relacionado à influência psicológica que os artefatos passam aos 

indivíduos. Nesse nível, são os sentimentos que envolvem as emoções no ato da 

aquisição ou uso de um artefato que faz com que ele surja, por exemplo. As reações 

cognitivas que são desencadeadas por sentir-se bem ao possuir, usar e expor 

determinado artefato fazem com que o prazer psicológico seja uma fonte de grande 

valia para a eternização de um produto. Esse prazer pode estar relacionado com 

tudo que, psicologicamente, o cérebro faz sentir, e a memória afetiva poderá ser um 

dos fatores que evidenciam a presença do prazer psicológico influenciada pelos 

artefatos.  

 

Tal prazer pode derivar tanto do prazer social quanto do físico, pois ambos vão fazer 

sentir algum tipo de emoção positiva ao nos relacionarmos com os artefatos. 

Quando interagimos com algum artefato e, nessa relação, saímos satisfeitos, 

regozijados, então, evidencia-se a presença do prazer psicológico que determinado 

artefato influi. 

 
4.3.7 Prazer ideológico 
 
O prazer ideológico versa sobre as ideologias de vida, os valores pessoais, as 

preferências e aptidões que levam a usar determinado artefato. A cultura, o meio e 
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tudo que é influenciável através das ideias humanas às percepções sensoriais do 

mundo externo junto a um sistema de ideias sustentadas por um grupo social, as 

quais refletem, racionalizam e defendem os próprios interesses e compromissos 

institucionais, sejam eles morais, religiosos, políticos ou econômicos, estão 

relacionados a esse tipo de prazer.  

 

4.4 MEMÓRIA POR DAMAZIO  

 

Além dos prazeres evocados através das relações com os artefatos, há algo que 

ocorre ao espírito como resultado de experiências já vividas. Essas lembranças são 

traduzidas através da memória. Sendo assim, “Algumas coisas trazem lembranças, 

e com elas emoções positivas” (DAMAZIO, 2013, p. 45). Nessa linha de raciocínio, 

um artefato memorável é capaz de provocar sensações distintas e únicas em seus 

usuários, de modo que a memória se torna uma aliada dos estudos sobre design 

emocional.  

 

Para o designer ou artista, criar artefatos memoráveis talvez seja, mesmo que de 

forma involuntária e inconsciente, o maior objetivo daquele que se dedica à criação 

de objetos que convivem e se mantém no cotidiano das pessoas. Tal classe de 

artefatos, os memoráveis, designa-se nas possibilidades e condições de fixação de 

uma experiência afetiva aprazível com seu usuário. Desse modo, a memória pode 

ser considerada como a faculdade de conservação e lembrança de estados 

pretéritos de consciência e tudo o que se encontre junto aos mesmos. A memória 

está inserida na função mental da cognição, está associada ao corpo e ao espírito e 

pode ser percebida como resultado de experiências já vividas. Como efeito da 

memória temos, as lembranças, e, a esse respeito, Damazio (2013, p. 45) diz que: 

 
As coisas que fazem bem lembrar se apresentavam como uma curiosa 
classe de artefatos que se destacavam por sua capacidade de promover 
ações, como divertir, enternecer, confortar, fortalecer, encorajar, entre 
outras de ordem emocional e possivelmente não planejadas por seus 
criadores. Elas ilustravam uma surpreendente relação entre as pessoas e o 
meio físico e pareciam encerrar valiosas contribuições para o engajamento 
do Design no projeto de produtos capazes de promover ações e 
sentimentos positivos.  
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Logo, pode-se considerar um artefato memorial como aquele que se mantém nas 

memórias imagéticas e afetivas de forma positiva por um vasto período de tempo, 

trazendo sensações de prazer através de um processo pelo qual um estímulo 

externo ou interno provoca uma reação específica, produzindo uma percepção 

agradável sobre o mesmo com lembranças que lhe fazem estar vivo.  

 

Os objetos souvenirs33 (Figura 26) são um exemplo disso. Em geral, são pequenos 

artefatos que são produzidos em escala limitada e que possuem o objetivo de 

marcar as lembranças das pessoas, autenticando as experiências daqueles que 

frequentaram um determinado espaço ou participam de um suposto evento. 

 

Nesse sentido, Stewart (1993, p. 134-135, tradução nossa) afirma que: “A lembrança 

oferece uma medida para o normal e autentica a experiência do espectador [...] 

Poderíamos dizer que esta capacidade de objetos para servir como traços de 

experiência autêntica é, de fato, exemplificada pela lembrança”.34 

 

Norman (2008, p. 67) concorda com Stewart ao dizer que: “Embora quase sempre 

qualificados como ‘kitsch’, indignos de ser considerados como arte, os souvenires 

são ricos em significado emocional por causa das lembranças que evocam”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 “Objeto característico de um lugar e que se vende, como lembrança” (HOUAISS, 2009). Pode ser 
entendido também como objetos que são distribuídos de forma gratuita em eventos, congressos, 
shows etc., que se valem do uso de suas marcas para criar recordações do momento. 

34 “The souvenir both offers a measurement for the normal and authenticates the experience of the 
viewer [...] We might say that this capacíty of objects to serve as traces of authentic experience is, in 
fact, exemplified by the souvenir”. 
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Figura 26 – Um monumento souvenir. 
 

 
 

Fonte: Norman (2008, p. 67). 
 

Os souvenirs falam, então, de um contexto que já se foi e remetem a uma sensação 

de saudade. São artefatos que surgem não com o objetivo de uma necessidade ou 

valor de uso, mas sim como um objeto ligado às exigências insaciáveis da nostalgia. 

Através dos souvenirs, as lembranças geram uma narrativa que alcançam o 

passado (STEWART, 1993). Belk (1988) concorda com essa ideia ao dizer, em seu 

artigo “Possessions and the Extended Self”, que existe um valor simbólico que os 

produtos ganham quando estão associados a memórias do passado. 

 
4.4.1 O status pode gerar memórias positivas 
 
Além dos objetos souvenirs que ativam a memória, o status do produto poderá trazer 

boas recordações do mesmo, como será visto a seguir. Essa natureza de status 

sugere que o artefato possui uma condição de prestígio, renome e consideração. Tal 

qualidade traz uma posição favorável na sociedade, perante aos olhos do grupo 

humano em que se encaixa. Pode-se dizer que, para que haja status em um 

artefato, tem que se haver um grupo de pessoas para que aprecie esse status.  

 

Não existe status se não houver para quem expor, pois, “Quando um determinado 

grupo de pessoas que possui um status social bem definido prefere e utiliza 

exclusivamente um tipo de produto industrial, pode-se dizer que esse produto passa 
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a representar o status do usuário [...]” (LÖBACH, 2001, p. 66). Através da ideia de 

Löbach e dos estudos feitos por Vera Damazio, identificou-se que status do artefato 

poderia estar associado ao resultado das três questões relativas a um produto 

memorável, como definido por Damazio, em parceria aos seus respectivos atributos 

(Figura 27). 
 

Figura 27 – Círculo do status do artefato 
 

 
 

Fonte: adaptado de Damazio (2013). 
 

Quando um artefato tem a condição de distinguir seu possuinte, diferenciando-o das 

demais pessoas ao redor e gerando uma identidade própria, aliado à sensação de 

sentir-se bem quisto, notório e importante do aumento da sua autoestima, trazendo 

conforto e serenidade, que estão diretamente relacionados ao seu bem-estar, se 

percebe como resultado que ele possui status.  

 

A análise feita por Damazio sobre as questões relativas a produtos memoráveis que 

nos fazem “sentir queridos e importantes”, “nos distinguem como indivíduos” e 

“trazem conforto e serenidade”, o que foi relacionado aos atributos “autoestima”, 

“identidade”, “bem estar”, respectivamente, se mostra importante para que se 
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chegue nessa definição, que pode se relacionar com Löbach (2001, p. 94), quando 

ele diz que “Uma necessidade essencial do homem é o seu reconhecimento dentro 

de um grupo social. Essa necessidade dita sua conduta individual com parâmetros 

para firmar sua posição dentro do seu grupo”. Relaciona-se, também, à função 

simbólica proposta pelo mesmo autor.  

 

O uso do metal aço tubular na cadeira Wassily também pode denotar o sentido de 

status. Esse material revolucionou a estética das cadeiras, sendo considerado uma 

inovação no período de 1920 – como veremos no capítulo VII, “O tempo e a 

atemporalidade na cadeira Wassily”. Hoje, o aço continua tendo suas características 

consideradas como de prestígio e consideração. A presença do material aço acaba 

causando, por sua cor cromada, brilho, leveza, sofisticação, durabilidade e vida útil, 

um conjunto de impressões positivas sobre o artefato.  

 

4.5 NÍVEIS DE NORMAN 

 

A abordagem do design emocional como definida por Norman acabou por se tornar 

um clássico dos estudos das emoções no design e ganhou força e notoriedade a 

nível mundial, sendo umas das definições mais usuais a respeito do assunto. No 

livro Design emocional, ele descreveu três níveis de estruturas cerebrais para 

análise das emoções em um artefato: visceral, comportamental e reflexivo.  

 

Essas categorias tornaram-se um dos conjuntos de padrões mais habituais para 

apreciação de um artefato. A partir delas, observam-se os modos como se dá o 

comportamento humano perante as características que envolvem a infinidade de 

funções presentes em um artefato, tal como se vê e interpreta. As emoções que são 

desencadeadas a partir do uso de determinados artefatos e a apreciação do “belo” 

contido neles evocam desejos e sensações que os tornam objetos únicos.  

 

O nível visceral é aquele que está pré-programado pelos instintos humanos mais 

básicos, julgando o derredor para dizer de forma rápida o que é bom ou ruim, seguro 

ou perigoso, através de análises feitas a partir das aparências visuais. Os atributos 

do nível visceral podem ser reprimidos ou sofrer agitações a partir de estímulos 

fluidos também de outros níveis.  
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O nível comportamental refere-se ao nível do comportamento dos artefatos e dos 

seres humanos provindo do procedimento de alguém face a estímulos sociais, 

sentimentos e necessidades íntimas, ou uma combinação de ambos, para 

determinar a efetividade de uso deles. Está relacionada também à sensação de 

prazer. O desempenho do artefato perante suas funções predeterminadas de 

usabilidade é o que realmente importa nesse nível.  

 

O nível reflexivo é o terceiro e maior nível dos estudos de compreensão do design 

emocional. Está relacionado à intelectualização e à reflexão que pode ser feito a 

partir de determinadas funções, ações, aparências, formas, informações e estruturas 

dos artefatos. Refere-se ao fato de a consciência poder elaborar cogitações sobre si 

mesma a partir da análise de percepções emitidas através de objetos.  

 

Observar, entender, interpretar, ouvir, comunicar e formular conceitos faz parte do 

processo reflexivo. Como nos vemos, como vemos o meio, como nos preocupamos 

com a imagem e como julgamos as aparências alheias são características 

correspondentes ao nível reflexivo, pois: 

 
Quer desejemos admitir ou não, todos nós nos preocupamos com a imagem 
que apresentamos aos outros – ou, com a autoimagem que apresentamos a 
nós mesmos. Você por vezes deixa de fazer uma compra ‘porque não seria 
adequado’ ou compra alguma coisa para apoiar uma causa que você 
acredita? Essas são decisões reflexivas. De fato, mesmo as pessoas que 
afirmam ter total falta de interesse sobre como são vistas pelos outros [...] 
fazem declarações a respeito de si próprias e das coisas com as quais elas 
se importam. Tudo isso é propriedade do processamento reflexivo. 
(NORMAN, 2008, p. 107). 

 

Assim, o nível reflexivo se mostra uma questão mais relacionada aos conceitos ou 

julgamentos que são feitos de algo que chama atenção, evoca sentimentos de 

identidade ou simplesmente faz refletir sobre questões diversas da vida. Para 

completar o estudo feito neste capítulo, foi criado um quadro (Figura 28) no qual são 

associados os conceitos de Norman, Jordan e Löbach, a fim de tornar mais 

elucidativos os parâmetros levantados por eles. 
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Figura 28 – Relação entre conceitos dos autores Norman, Jordan e Löbach. 
 

 
 

Fonte: elaborada pelo autor. 
 

Vê-se que as características do nível visceral de Norman coincidem com o que 

Jordan diz a respeito do prazer físico e com o que Löbach (2001) classifica como 

função estética dos produtos. O mesmo acontece com os outros níveis de Norman, 

comportamental e reflexivo. Observando tal similaridade entre os autores, esses três 

níveis foram escolhidos para fazer a análise do design emocional na cadeira Wassily 

no capítulo seguinte, atentando para como eles, sobretudo o reflexivo, age de forma 

a influenciar a característica da atemporalidade. 
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Através dos níveis do design emocional citados por Norman (2008), será percebido 

como questões relacionadas à aparência, ao desenho e a forma, tal como a 

usabilidade, sensação física e reflexões psicológicas podem contribuir para que um 

artefato possa permanecer por tempos acima da média na vida das pessoas, 

tornando-se, por vezes – como no caso da cadeira Wassily –, atemporais. 

 
5.1 no nível visceral 
 
O design visceral relaciona-se às sensações de primeiro impacto com o artefato 

(NORMAN, 2008). Pode-se perceber o nível visceral na cadeira Wassily sendo 

explorado por Breuer através de características que dizem respeito ao uso de seus 

materiais, o aço tubular e o couro, e o modo com que esses materiais se misturam.  
 

O brilho do aço tubular e sua aparência de cor cromada, junto à rusticidade do 

couro, que também pode ganhar texturas e tonalidades distintas em cartelas de 

cores que variam de tons pastéis à cores saturadas (Figura 29), geram uma 

atmosfera ao redor da cadeira que denota características de segurança, importância, 

imponência e solidez, isso tudo sem perder a leveza, fluidez e sofisticação .  
 

Levando essas características em consideração, Norman (2008, p. 88) diz que “[..] 

Os seres humanos selecionam por tamanho, cor e aparência, e o que você está 

disposto biologicamente a considerar atraente deriva dessas condições [...]”. Por tal 

efeito, foram identificados quatro atributos, que devem ser vistos com atenção e que 

não podem ficar de fora no projeto para desenvolvimento de artefatos de mobiliário 

centrados no visceral: matéria, cor, textura e configuração física. 
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Figura 29 – Variações cromáticas da cadeira Wassily. 
 

 
 

Fonte: Knoll (c2018). 
 
 

A forma atribuída pelo desenho dado à cadeira, com simetria bilateral em linhas 

retas que se curvam sinuosamente sem deixar cantos agudos em suas arestas, 

aliada à superfície lustrosa e lisa do aço. à rugosidade e à textura inerentes ao 

couro, que pode ganhar uma gama de tonalidades distintas de cor, acaba por 

consolidar os atributos de beleza dos materiais. Norman (2008, p. 89) diz que 

tendemos a preferir rostos e corpos simétricos, afirmando que: “[...] Sim, nós 

amamos curvas sensuais, superfícies lisas, e objetos sólidos e robustos”. 
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A visão concentrada no visceral pode ser uma arma positiva para criar uma cadeira 

ou outro tipo de artefato de uso doméstico ou corporativo capaz de permanecer vivo 

por um vasto período de tempo. Assim, Norman (2008) ensina que pensar na 

importância das texturas, sensações físicas, modelando e dando forma à matéria em 

prol do impacto de maneira imediata ao usuário é um requisito do design visceral 

que não pode ser deixado de lado. 

 

5.1.1 No nível comportamental 
 

Norman (2008, p. 92) diz que, no nível comportamental, existem quatro 

componentes que realmente importam: função, compreensibilidade, usabilidade e 

sensação física. 

Quando tratamos de cadeiras, não existe uma “fórmula secreta” ou de difícil 

compreensão para entender quando ela satisfaz essa categoria. Cadeiras são 

criadas para executar uma função primordial: fazer-nos sentar.  

 

A cadeira Wassily faz parte de uma categoria de artefatos que já existe há muito 

tempo. Segundo Norman (2008, p. 92), “Quando uma categoria de um produto já 

existe, é possível observar as pessoas usando os produtos existentes para descobrir 

que aperfeiçoamentos podem ser feitos”. Nesse caso, uma observação no ângulo 

entre o encosto e o assento da cadeira Wassily (Figura 30) pode ajudar a perceber 

como ela cumpre o requisito comportamental de modo a não precisar de novos 

reajustes para melhorar sua função de cômodo. Logo, esse é um dos aspectos 

comportamentais da cadeira que podem ser citados, e, nesse sentido, Norman 

(2008, p. 101, grifo do autor) diz que: 
 

O uso é o teste crítico de um produto: é o que sustenta sozinho, sem apoio 
de propaganda ou de matéria de merchandising. Tudo o que importa é se o 
produto tem bom desempenho, o quão confortável a pessoa que usa se 
sente ao operá-lo. Um usuário frustrado não é um usuário feliz, de modo 
que é no estágio comportamental do design que aplicar os princípios do 
design centrado no ser humano trás recompensas. 
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Figura 30 – Análise do ângulo entre o assento e o encosto na cadeira Wassily. 
 

 
 

Fonte: elaborada pelo autor. 
 

O ângulo de 101 graus que as inclinações entre o assento e o encosto propiciam 

estão na margem do recomendado por Gomes Filho (2003) para cadeiras 

residenciais, que devem estar entre 95 e 105 graus.  
 

Além das questões de uso, as sensações físicas que surgem a partir da relação 

entre o usuário e a cadeira Wassily só corroboram para o fortalecimento do seu nível 

comportamental. A visão inovadora e futurista de Breuer ao fazer a escolha de seus 

materiais – couro e aço tubular cromado – robustece esse conceito. Norman (2008, 

p. 102) classifica a atenção para os materiais, em especial, os da cadeira Wassily, 

da seguinte forma: “Os bons designers se preocupam muito com a sensação física 

de seus produtos. O toque e sensação física podem fazer enorme diferença na 

avaliação que fazemos de suas criações. Considere as delícias do metal polido liso, 

ou do couro macio [...]”. 
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Percebe-se que a sensação física proporcionada pelo uso dos seus dois materiais 

básicos, o aço tubular, com seu brilho, reflexo e polimento, aliado ao conforto do 

couro, foi muito importante para o sucesso dessa cadeira, sendo escolhidos de 

modo muito assertivo pelo seu criador, propiciando que o artefato se mantivesse 

presente e contemporâneo no futuro. Norman (2008, p. 102) ainda enfatiza que: 
 

A sensação física é importante. Afinal, somos criaturas biológicas, com 
corpos físicos, braços e pernas. Uma parte enorme de do cérebro é 
ocupada pelos sistemas sensoriais, continuamente investigando e 
interagindo com o ambiente. Os melhores produtos fazem pleno uso dessa 
interação. 

 

5.1.2 No nível reflexivo 
 
O nível reflexivo está inserido em um âmbito de percepções bastante amplo. “Por 

um lado, diz respeito ao significado das coisas, às lembranças pessoais que alguma 

coisa evoca. Por outro, diz respeito à autoimagem e às mensagens que um produto 

envia às outras pessoas.” (NORMAN, 2008, p. 107). “Reflexivo” é tanto refletir 

quanto provocar reflexão; é meditar, pensar, repercutir e transmitir.  

 

A cadeira Wassily expressa de maneira sutil e peculiar um ideal de beleza,35 com 

uma mistura paradoxal única de simplicidade e complexidade. É fluida, solta, mas 

possui um entrelaçamento de formas singulares que apresenta, a depender do 

material de acabamento, numerosos elementos interligados ou que funcionam como 

um todo.  

 

A narrativa que ela expressa faz pensar: como um produto pode ser tão antigo e, ao 

mesmo tempo, tão contemporâneo? É no nível reflexivo que os artefatos fazem 

pensar sobre essa questão. Também nos atributos de memorabilidade, que podem 

gerar o status, encontram-se respostas para elucidar essa pergunta.  

 

Quando o nome da cadeira deixou de ser B3 e passou a ser Wassily, muitos anos 

após sua criação, os conjuntos de referências que criaram uma atmosfera de status 

só cresceram. O status, aliás, conforme definimos como sendo uma junção dos três 

35 Nesse caso, fala-se da beleza relacionada à proporção divina, que será vista no capítulo VII, “O 
tempo e a atemporalidade na cadeira Wassily”. 
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parâmetros de Damazio (2013) com a ideia de Löbach (2001), é também visto por 

Norman (2008) na questão reflexiva do produto. 

 

Alguns exemplos abaixo demonstram como a cadeira Wassily se insere no nível 

reflexivo ao ganhar novos atributos reflexivos advindo dos materiais novos 

aplicados, usados em conjunto ou até mesmo quando adquire status de objeto de 

arte, ao receber intervenções para compor instalações artísticas. No primeiro 

exemplo (Figura 31), a cadeira se comporta mais como objeto de arte, usado para 

contemplação e reflexão do espectador. 

 
Figura 31 – Cadeira Wassily em flores. 

 

 
 

Fonte: White (2018). 
 
Através do uso das flores amarelas que combinam no mesmo tom das paredes e do 

chão, o artista interviu na cadeira ao ponto de criar uma atmosfera até mesmo lúdica 

ao seu redor, e, por se tratar de um elemento da natureza delicado e frágil, faz 

pensar no seu uso quanto à viabilidade de poder sentar, o que atribui mais conceito 

de um objeto de arte. 
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Na mesma linha conceitual de ser um objeto de arte, a cadeira Wassily abaixo 

(Figura 31) é elemento de outra instalação que gera inúmeras reflexões no 

observador. Os efeitos sobre o metal da cadeira têm o intuito de fazer referência ao 

gelo, como se a cadeira estivesse “congelada” no tempo. 

 
Figura 32 – Cadeira Wassily em instalação que simula efeitos de neve sobre o metal. 

 

 
 

Fonte: Pryde-Jarman (2018). 
 
Nesta outra cadeira (Figura 33), percebe-se o uso de tiras de tecido no lugar do 

couro convencional, o que causa uma ruptura estético-formal e gera 

questionamentos relacionados ao fato de a trama gerar algum tipo de desconforto, 

pois o peso do corpo poderá fazer com que marcas do tecido fiquem salientes em 

contato com a pele. 
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Figura 33 – Cadeira Wassily em fitas de tecido. 
 

 
 

Fonte: Hafermaas (2018). 
 

A cor laranja saturada também foge do padrão usual de cadeiras Wassily 

comercializado no mercado e dá um novo atrativo ao artefato. Seguindo ainda o 

conceito de instalações artísticas e intervenções conceituais, a próxima cadeira 

Wassily (Figura 34) surge aliada a uma bicicleta, uma reflexão que se atrela à ideia 

de a cadeira ter nascido a partir de uma percepção advinda desse objeto de 

transporte.  
 

Figura 34 – Cadeira Wassily composta em bicicleta. 
 

 
 

Fonte: Chavira (2018). 
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Ao misturar a cadeira na bicicleta, o artista cria um novo artefato. Seria uma 

“cadeiracleta” ou “bicicadeira”? A nomenclatura é indiferente, pois a provocação que 

é feita a partir dessa junção ganha muito mais espaço no âmbito da reflexão. Outro 

conceito, agora em versão 3D digital, apresenta a cadeira Wassily com a estrutura a 

base de correntes no lugar do aço tubular (Figura 35). Percebe-se que essa imagem 

faz alusão a uma fotografia clássica da cadeira Wassily (Figura 36), em que aparece 

uma modelo usando uma máscara similar sentada de pernas cruzadas na cadeira. 
 
 

Figura 35 – Cadeira Wassily com estrutura de correntes em design digital 3D. 
 

 
 

Fonte: Bauhaus100 (2018). 
 

Figura 36 – Mulher na cadeira Wassily. 
 

 
 

Fonte: Tipografos.Net (2018). 
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Através dos exemplos dados, pode-se perceber como o nível reflexivo é o maior 

dentre os três – tal como dito por Norman –, pois nele é encontrada uma gama 

quase infinita de interpretações aparentes de um artefato, no caso, a cadeira. A 

partir dele, também são encontrados com facilidade aspectos que remetem aos dois 

níveis anteriores, o comportamental e o visceral. Sendo assim, a análise de um 

artefato com base nos níveis de Norman tanto pode ser feita de forma unitária, 

analisando nível por nível, quanto em conjunto.  

 

Mas, quando a cadeira Wassily foi criada, ainda não se falava ou estudava que os 

objetos de design poderiam proporcionar emoções no usuário. Contudo, sugere-se 

que Marcel Breuer atentou para questões pertinentes à “mensagem” (nível reflexivo) 

que iria ser passada para as pessoas através de sua cadeira e quais sentimentos 

seriam evocados no usuário que a possuísse ou simplesmente a conhecesse. 

 

Dessa forma, pode-se considerar que os níveis de Norman analisados aqui 

acabaram por contribuir para a atemporalidade na cadeira Wassily, e, nesse sentido, 

será analisada tal temática do tempo no capítulo seguinte. 
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A inquietação do ser humano sobre os estados de tempo, há muito tempo, vem 

gerando reflexões e estudos que têm por objetivo medir, questionar e apreciar essa 

condição. Em relação aos artefatos, o estado temporal e a ausência dele (atemporal) 

são um dos eixos ou elementos considerados fundamentais para o desenvolvimento 

do presente estudo. De tal modo, quando se aborda tal assunto, ao mesmo instante, 

são vistos conceitos relativos a outras áreas do conhecimento presentes neste 

trabalho, tais como história e design emocional.  

 

Analisar um artefato a partir de sua presença no tempo pressupõe que sejam 

discutidos conceitos trazidos de pesquisadores de diferentes áreas do 

conhecimento, que vão desde matemática e física até história, design, arte e 

filosofia. Assim, encontra-se, já nos primeiros capítulos desta dissertação, a temática 

do tempo abordada de forma implícita, quando foi estudada a história no contexto de 

mobiliário (cadeiras), tal como os episódios e acontecimentos que deram início à 

popularização desse artefato. Também pôde ser verificada, no capítulo sobre o 

design emocional, a presença desse conceito quando discutiu-se sobre memória 

relacionada também ao conceito do status do produto, momento em que se 

observou como as lembranças podem dar prazer. 

 

Mas é na filosofia que foram encontrados os meios mais elucidativos ou, por vezes 

complexos, para abordar a questão do tempo e atemporalidade. Assim, os dados 

seguintes serão tratados de forma a trazer exemplos baseados em autores 

clássicos, em sua maior parte, filósofos, que vêm observando essa condição da 

vida. Dentre eles, estão presentes, cronologicamente: Hesíodo (750- e 650 a.C.), 

Platão (428-348 a.C.), Aristóteles (384-322 a.C.), Epicuro (341-270 a.C.), passando 

pelo início da Idade Média com Agostinho (354-430), pela Idade Moderna com o 

Pascal (1623-1662), Berkeley (1685-1753), Hume (1711-1776), Kant (1724-1804) e, 

por fim, destacando os estudos do historiador Fernand Braudel (1902-1985). 

 

Torna-se evidente que, ao tratar sobre o tema da atemporalidade, seja falado 

diretamente do assunto “tempo” e “temporalidade”, a primeira conclusão que se tem  

que a ausência de um é pressuposto para existência do outro e vice-versa. Nesse 

sentido, o professor da Universidade de São Paulo (USP) Clóvis de Barros aponta 

que:
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Se não houver nada eterno não tem o temporal, essa é a ideia, a categoria 
de temporalidade só faz sentido como oposição à eternidade, se não houver 
eternidade não há temporalidade. Do mesmo jeito que se não houver 
essência não há aparência, a aparência só existe pelo fato de se supor a 
existência de essências. São categorias que só existem ancoradas no seu 
contrário, categorias reflexivas propriamente, da mesma maneira que não 
existe o norte sem o sul. [...] Então existe o tempo porque ele é o contrário 
da eternidade, sem eternidade não há tempo. (SIQUEIRA, 2010).  

 

Assim, independentemente da atribuição que seja dada para classificar o ente 

(aquilo que é dotado de materialidade e está fadado, em algum momento, a perecer) 

ou o ser (algo que transcende a materialidade e está associado ao eterno), chega-se 

à conclusão de que o pressuposto para existência da temporalidade é a eternidade 

(ou atemporalidade, como está sendo tratado aqui), e a própria temporalidade 

denota que existe algo de atemporal por trás, pois, como classifica Heidegger, para 

Clóvis, todo ente é dotado de um ser, mas o ser nunca será ente, pois, dessa forma, 

deixaria de ser (eterno, atemporal). (SIQUEIRA, 2010). 

 

O atemporal, seguindo o estudo da composição da palavra, é formado pelo prefixo 

“a”, que, na origem grega, possui função de negação, adicionado a “temporal”, que, 

derivado do latim temporalis, significa “relativo ao tempo”. Logo, a “atemporalidade” 

se define como uma qualidade, estado ou condição daquilo em que não há 

diferenciação e limitação do tempo ou espaço e não é afetado pelo mesmo, 

classificando-se como algo que pertence a todos os tempos (passado, presente e 

futuro) e espaços, fazendo, assim, referência ao sentido da palavra “eterno”, que é 

sinônimo de imutável, inalterável, fora do tempo.  

 

6.1 UM DOS PRIMÓRDIOS DO ESTUDO DO TEMPO: A MITOLOGIA 

 

É válido ressaltar que tais análises sobre o tempo são mais antigas que as da 

própria filosofia. Na mitologia,36 estudo que antecede o pensamento filosófico, vê-se 

uma das análises iniciais do tema proposto. Na teogonia37 grega, Hesíodo38 (Figura 

36 A mitologia é uma espécie de saber que se relaciona ao estudo dos mitos de determinados povos, 
suas origens, evoluções e significados, 

37 A teogonia (em grego: Θεογονία [theos, deus + gonia, nascimento] trata da apresentação da 
genealogia dos deuses. Nas religiões politeístas, narra o nascimento dos deuses. Considerada a 
primeira obra do poeta grego Hesíodo. 
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x) inicia a descrição do tempo apontando os primeiros deuses do universo: Caos,39 

Gaia,40 Tártaro,41 e Eros. 
Figura 37 – Hesíodo. 

 
Fonte: Os poemas de Hesíodo (2012). 

 

Na sequência desses quatro primeiros, nasceu (de forma assexuada, provindo de 

Gaia) Urano,42 que veio a se tornar um dos personagens principais da história. Ele é 

considerado o deus que personifica o céu, que ao se separar de Gaia faz surgir um 

espaço entre eles; a terra. Nesse espaço, nasce a possibilidade de vida humana 

sobre Gaia e junto ao homem, o tempo, que é a condição de presença para uma 

vida finita (HESÍODO, 2003). 

 

A definição do tempo, desse modo, surge em um viés mais negativo que positivo – 

assim como na teologia, que será vista na sequência –, no qual a associação é dada 

a partir do conflito entre seres eternos que resulta num coeficiente de espaço 

medível e, consequentemente, temporal. Nessa linha, o tempo se classifica como 

aquilo que não é eterno, e, ao observar que o eterno está ligado às divindades, 

conclui-se que o temporal remete ao não divino, ao homem. 

38 Poeta grego considerado como um dos responsáveis pela cultura dos costumes religiosos gregos e 
um dos primeiros a realizar estudos sobre o tempo. 

39 Caos, em diversas tradições mitológicas, significa o vazio primordial de caráter informe, uma queda 
sem fim, não tem luz e é ilimitado e indefinido, que precedeu e propiciou o nascimento de todos os 
seres e realidades do universo.  

40 Deusa da terra. Presume-se que Gaia seja uma deusa que exista para dar estabilidade ao Caos, 
visto que, se outrora o Caos representava a queda infinita, com Gaia, agora existe um fim para essa 
queda, um lugar onde pisar. 

41 Tártaro é o deus comumente relacionado ao inferno, ou ao mundo inferior, que está abaixo de 
Gaia. 

42 Deus que personifica o céu. Uma espécie de membrana que, no princípio, circunda e fornica Gaia 
constantemente, gerando filhos. 
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Igualmente à crença politeísta, na monoteísta, como no cristianismo, o eterno é 

relacionado ao ser supremo, que não é medido nem tem sua idade mensurada, mas 

que dá origem a todas as outras coisas. No livro da Bíblia,43 em Apocalipse 22:13, 

Deus fala ao seu povo que ele é “o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e 

o derradeiro.” (BÍBLIA, 2018). Logo, o controle do tempo estaria em suas mãos. 

 

6.2 O TEMPO NA TEOLOGIA 

 

O Deus bíblico é considerado um ser supremo, criador e detentor do poder que rege 

passado, presente e futuro. Segundo Gênesis 1:2 (BÍBLIA, 2018), no início, a Terra 

era escura, sem forma e vazia, e essa condição talvez se assemelhe ao que disse 

Hesíodo, na mitologia, quando descreveu o Caos como o primeiro deus. Mas, 

diferente do Caos, que tem uma conotação relacionada à escuridão e à “desordem”, 

o Deus que rege a teoria cristã é visto como a “luz do mundo”, que sempre busca 

organização para os espaços.  

 

A história teológica começa com Deus sendo o soberano de um único reino. Nesse 

local, havia anjos e, dentre os anjos, um de nome Lúcifer, o portador da luz. Ele 

tinha o comando dos outros anjos e, até aquele momento, havia sido o ser mais 

esplendoroso criado por Deus, “[...] cheio de sabedoria e perfeito em formosura [...] 

Perfeito eras em teus caminhos [...] até que se achou iniqüidade em ti.” (BÍBLIA 

2018, Ez 28:12-15).  

 

Por tal iniquidade, iniciou-se um conflito cósmico. “E houve batalha no céu; Miguel e 

os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos; 

Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus.” (BÍBLIA 2018, 

Ap, 12:7-9). Após o confronto, Deus projetou um novo mundo e, nele, colocou 

criaturas feitas à sua própria imagem e semelhança: o homem e a mulher. A 

temporalidade do homem começa a partir daqui, e o seu tempo era a eternidade, 

como o do pai criador. 

 

43 Todos os livros bíblicos aqui citados são referenciados na versão on-line disponível em: 
<https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/1>. 
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Porém, ao ser tentada por Lúcifer, agora chamado de Satanás, a mulher cedeu à 

sua persuasão e foi convencida de que poderia comer do fruto de uma árvore, o qual 

Deus havia alertado para que não comessem, pois morreriam. Mas Satanás, o 

enganador, veio e disse que: “[...] Certamente não morrereis! Porque Deus sabe 

que, no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, 

sabendo o bem e o mal.” (BÍBLIA, 2018, Gn 3: 4-5). 

 

A mulher foi convencida e comeu do fruto. deu também ao seu esposo e, 

desobedecendo a Deus, perdeu o domínio da Terra. Junto a essa perda, foi-se a 

virtude da eternidade. “Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e 

pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens por isso que todos 

pecaram.” (BÍBLIA 2018, Rm 5:12). A partir desse instante, segundo a Bíblia, a 

temporalidade torna-se notória na existência do homem, como consequência da 

perda da eternidade. 

 
6.3 O TEMPO EM PLATÃO (428-348 A.C.) 

 

Retomando a cultura grega, surge o filósofo Platão (Figura 38). Para ele, o tempo 

passa a existir a partir desse mito em que um ser divino decide colocar ordem e 

estruturar o caos, como disse Hesíodo, tendo, assim, a origem relacionada ao 

cosmos. No Timeu (Figura 39), uma das obras em que Platão aborda a ideia do 

tempo, ele relata sobre aquilo que é dotado de imutabilidade, ou seja, que não muda 

e sempre “é”, alcançável através da razão e inteligência, em contrapartida às coisas 

mutáveis e que nunca “são”, relacionadas ao que é passageiro e imperfeito.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 38 – Platão. 
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Fonte: Filippi ([20--]). 
 

Figura 39 – Manuscrito do Timeu, tradução para o latim de Calcídio 
 

 
 

Fonte: Manuscrito de Timeu ([2017?]). 
 

Nesse escrito, a descrição platônica da origem do tempo é dada deste modo: 
 

Ora, quando o pai que o engendrou se deu conta de que tinha gerado uma 
representação dos deuses eternos, animada e dotada de movimento, 
rejubilou; por estar tão satisfeito, pensou como torná-la ainda mais 
semelhante ao arquétipo. Como acontece que este é um ser eterno, tentou, 
na medida do possível, tornar o mundo também eterno. Mas acontecia que 
a natureza daquele ser era eterna, e não era possível, ajustá-la por 
completo ao ser gerado. Então, pensou em construir uma imagem móvel da 
eternidade, e, quando ordenou o céu, construiu, a partir da eternidade que 
permanece uma unidade, uma imagem eterna avançada de acordo com o 
número; é aquilo a que chamamos de tempo. (PLATÃO, 2011 p. 109). 
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No Timeu, o homem é fruto da engenhosidade do ser divino supremo, que o criou 

semelhante aos deuses eternos. O resultado dessa criação foi tão bem apreciado 

que o “pai”, sendo eterno, tenta atribuir para ele essa característica através do 

mundo ao qual criou. Contudo, a divindade criadora não encontra maneira de ajustar 

a sua natureza perene à do ser criado e, como solução, vê na construção do céu 

uma forma de representar a eternidade, a que chama de “imagem móvel da 

eternidade”. Esse tempo, por sua vez, não existe por si só, mas está relacionado ao 

universo e ao seu movimento, tal como presente nos corpos celestes. Dessa 

maneira, ratifica-se a ideia de Platão, sendo influenciada pela de Hesíodo 

anteriormente mencionada, em que o tempo está associado diretamente à existência 

do céu.  

 

A base da teoria platônica em relação ao tempo encontrada acima, em primeira 

instância, é vista de forma dual, de modo que há dois polos a se analisar: o 

“mutável” e o “imutável”. Em outra obra sua, contida na República, livro VII, essa 

dualidade continua presente. Dessa vez, representada por dois mundos, um com 

característica mais fantasiosa dentro da caverna, local onde não há verdade 

material, há sombras e tudo que existe é fugaz e ilusório; e outro que está fora da 

caverna, lado oposto, onde a verdadeira realidade torna-se presente, sendo um 

lugar ideal para se ter como objetivo e que só é acessível através das ideias e da 

razão (PLATÃO, 1949). 

 

Do seu ponto de vista, conclui-se que, dentro da caverna, há o espaço onde a 

temporalidade da vida está presente. É o local em que os seres temporais vivem, e o 

princípio da efetividade da vida aqui está baseado na transitoriedade e, de certa 

forma, na efemeridade, que gera a finitude das coisas. Sendo um mundo de ilusões, 

os erros, equívocos e decepções são constantes, pois o que “é” pode deixar de “ser” 

a partir de um instante e o que não “é” passa a “ser”, a depender do estado, 

sensibilidade ou ponto de vista do observador.   

 

O conceito platônico parece ambíguo, visto que o homem é um ser dotado de forma 

material, palpável, mas está presente em uma caverna onde reina a ilusão. Assim, o 

real e o imaginário andam juntos. Fora da caverna, encontra-se o espaço onde a 
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eternidade reina e o verdadeiro axioma surge, sendo acessado por poucas pessoas, 

pois é um local difícil de alcançar. O alcance é feito através daqueles que buscam, 

através da alma, a autenticidade genuína da vida. Assim, a eternidade está presente 

fora da caverna, e esse sim é o mundo ideal para Platão.  

 

Mas não é apenas o mundo que, segundo Platão, é formado de dois planos que se 

relacionam ao eterno e o temporal. O próprio homem é um ser dotado de uma 

dualidade constante que está incrustada no corpo e na alma. O corpo é a parte que 

se relaciona com o temporal, ou seja, deseja tudo aquilo que está na caverna dotada 

de confusão entre aparência ilusória e realidade, sem correspondência com o 

autêntico e genuíno.  

 

Tal como os acontecimentos dentro da caverna são finitos, o corpo que é uma 

matéria, tem um prazo para acabar. Já a alma é a parte mais importante do ser, que 

se relaciona ao conjunto de fatos existentes fora da caverna. Logo, é eterna, sendo 

uma fração do mundo das ideias que vive presente como um vetor que existe para 

alcançar, durante a vida, as coisas que realmente importam e têm sentido (PLATÃO, 

1949). 

 
6.4 O TEMPO EM ARISTÓTELES (384-322 A.C.) 

 

No prosseguimento das ideias de Platão, aparece Aristóteles (Figura 40), que foi um 

de seus discípulos. Apesar de ter sido aprendiz de Platão e, consequentemente, 

influenciado por sua doutrina, suas concepções do tempo não necessariamente 

tornaram-se iguais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 40 – Aristóteles. 
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Fonte: Bezerra ([200--]). 
 

Aristóteles vem a abordar tal reflexão em uma perspectiva da física e metafísica, 

tendo como ponto de partida a relação entre tempo e movimento como partes 

dependentes; porém, cada uma com sua forma de identificação própria. Para ele, o 

pressuposto para existência do tempo é a existência do movimento. Contudo, o 

tempo possui uma característica invariável, imutável, enquanto que o movimento 

varia, muda.  

 

Em sua obra denominada Metafísica, Aristoteles (1984) diz que existe um ser 

supremo e que esse ser nada mais é que a inteligência que ordenou o mundo. Ou 

seja, o deus de Aristóteles não era o mundo propriamente dito (o céu, a Terra ou o 

Caos, como na teogonia), mas sim a inteligência, pois foi dela que resultou a 

existência do mundo. Sendo essa a divindade mor para esse pensador, logo, ela 

torna-se eterna. E se é eterna, sempre existiu, não tendo nem início nem fim. Essa 

seria a “causa primeira” dos seres que move todas as coisas na Terra 

(MADUREIRA, 2017). 

 

No livro IV da física, Aristóteles apresenta uma segunda ideia sobre a 

temporalidade, chegando à conclusão de que essa é uma questão aporética, ou 

seja, dotada de uma impossibilidade objetiva de obter uma resposta ou conclusão. 

Ele chega ao ponto de perguntar se existe o tempo e, se sim, qual a sua natureza. 

Existindo um tempo, ele será composto, segundo Aristóteles, por um passado que já 

não é e por um futuro que ainda não é (REIS, 1996).  
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Desse modo, existe um problema no tempo difícil de dissolver, pois, se é comparado 

o tempo ao espaço, será achado no espaço um plano e, nesse plano, pontos que 

coexistem no tempo. No tempo, existirão instantes, e os instantes não coexistem, 

pois cada momento é um momento, cada tempo é um tempo (SIQUEIRA, 2010). 

 

Sendo assim, todo instante é excludente de qualquer outro, e se o instante ficar 

parado no tempo, não se tornará passado – logo, será atemporal, eterno e, assim, 

deixará de fazer parte da temporalidade e não será mais instante. Pra que o instante 

torne-se passado, é necessária a existência de outro instante que o desfaça, o que 

sugere a existência de dois instantes em um mesmo instante. Porém, fisicamente, 

isso não é possível. (SIQUEIRA, 2010) 

 

6.5 O TEMPO EM EPICURO (341-270 A.C.) 

 

Na sequência de Aristóteles, surge Epicuro (Figura 41), outro filósofo grego que traz 

uma reflexão acerca do assunto “tempo”. A interface sobre o tema, a partir dele, é 

dotada de uma singularidade distinta que gera uma característica fundamental para 

a linha de raciocínio que ele se propõe, pois esta se relaciona aos prazeres que 

existem durante a vida.  

 
Figura 41 – Epicuro. 

 

 
 

Fonte: Muñoz Barallobre (2014). 
 

Para Epicuro (2014), só existe um tempo possível de ser avaliado e mensurado: o 

tempo do prazer.44 

44 Nesse sentido, ressalta-se que as ideias de Epicuro equivalem-se com aquilo que vimos 
anteriormente no capítulo de design emocional, sobretudo relacionado aos prazeres de Jordan. 
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[...] o prazer é o início e o fim de uma vida feliz. Com efeito, nós o 
identificamos como o bem primeiro e inerente ao ser humano, em razão 
dele praticamos toda escolha ou recusa, e a ele chegamos escolhendo todo 
bem de acordo com a distinção entre prazer e dor. (EPICURO, 2014, p. 2). 

 

Tal afirmação de Epicuro está na Carta a Meneceu, ou carta sobre a felicidade, um 

texto feito para seu amigo Meneceu em que ele fala do ideal para um ser, ser dotado 

de felicidade. Para ele, toda e qualquer temporalidade é uma sensação, sendo que a 

sensação maior é a do prazer. A partir daí, tal como os prazeres têm diferentes 

intensidades, existem tempos que duram mais e tempos que passam mais 

rapidamente (SIQUEIRA, 2010). 

 

6.6 O TEMPO EM AGOSTINHO (354-430) 

 

Tendo visto os pensadores da antiguidade e percebido que abordar a ideia da 

atemporalidade tem como pressuposto falar do seu antônimo, temporalidade, vê-se 

que Agostinho (Figura 42), um filósofo patrístico,45 discutiu esse assunto no livro XI 

de Confissões, uma de suas obras mais representativas, abordando a temática do 

tempo e da eternidade, dizendo que a questão da temporalidade está relacionada ao 

próprio homem e, apesar dele avaliá-la todo instante, a desconhece. 

 
Figura 42 – Agostinho. 

 

 
 

Fonte: Ricardo (2017).

45 “A escola patrística, ou simplesmente Patrística, foi uma corrente filosófica e período da filosofia, 
coincidindo com os primeiros séculos da era cristã, em que o desenvolvimento filosófico foi 
realizado por filósofos padres da Igreja Católica, designando um grupo de padres ou um trabalho 
por eles desenvolvido. Tendo em Agostinho de Hipona seu principal filósofo, tinha como um de seus 
principais objetivos a racionalização da fé cristã.” (MACIEL [201-]). 
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A referência para a análise do tempo por Agostinho é baseada em três parâmetros: 

memória, intenção e espera, que são relacionados aos estados, respectivamente, 

passado, presente e futuro. A partir desse autor, o surgimento da temporalidade se 

dá no momento em que é medida, pois, se não fosse, a condição do temporal seria 

a eternal, e esse estágio só pertence àquele que é eterno, ou seja, Deus.  

 

Dentre as observações de Agostinho acerca desse assunto, gerando reflexão sobre 

o que é passado, presente e futuro, destaca-se a seguinte: 

 
[...] quando dele falamos, compreendemos o que dizemos. Compreendemos 
também o que nos dizem quando dele nos falam. O que é, por conseguinte, 
o tempo? Se ninguém me perguntar, eu sei; se o quiser explicar a quem me 
fizer à pergunta, já não sei. Porém atrevo-me a declarar, sem receio de 
contestação, que, se nada sobreviesse, não haveria tempo futuro, e se 
agora nada houvesse, não existiria tempo presente. De que modo existe 
aqueles dois tempos – o passado e o futuro –, se o passado já não existe e 
o futuro ainda não veio? (AGOSTINHO, 1980, p. 265) 

 

A retórica de Agostinho parece confusa em determinados pontos, quando ele diz 

que, se ninguém o perguntar, ele sabe; contudo, se a pergunta for feita, ele já não 

saberá explicar. Esse pensamento sugere que a complexidade do tempo é dada de 

modo que, quando se reflete sozinho, se chega a alguma conclusão; mas, se 

necessário for expor essa ideia e alguém indagar “o que é o tempo?”, ai ela já se 

torna inexplicável. Mas se encontra algum meio explicativo dessa questão quando 

ele diz que os fatos ou episódios que aconteceram são pressuposto para que venha 

surgir o tempo futuro, e se nada houvesse no agora, não existiria tempo presente.  

 

Dessa forma, presente, passado e futuro estão ligados de forma direta, sendo um 

consequência do outro, de tal modo que o passado e o futuro nascem do presente, o 

próprio presente acaba sendo consequência do passado e o futuro uma 

consequência de ambos. Assim, o que passou não se muda, mas o presente poderá 

ser modelado para que se planeje ou até mesmo modifique o futuro.  

 

Agostinho continua a perguntar e refletir sobre as coisas futuras e passadas estarem 

no presente através da memória do que foi e da expectativa do que vem. Assim, o 

presente é pressuposto para que venha o futuro e, dentro do espírito, já está o 

aguardo daquilo que virá. O passado não deixa de existir no presente e, através das 
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lembranças dos fatos ocorridos, que estão contidas na alma, a realidade do que 

passou ressurge no agora. Nessa linha, ele diz que: 

 
Quem, por conseguinte, se atreve a negar que as coisas futuras ainda não 
existem? Não está já no espírito a expectação das coisas futuras? Quem 
pode negar que as coisas pretéritas já não existem? Mas está ainda na 
alma a memória das coisas passadas. E quem contesta que o presente 
carece de espaço, porque passa num momento? Contudo, a atenção 
perdura, e através dela continua a retirar-se o que era presente. Portanto, o 
futuro não é um tempo longo, porque ele não existe: o futuro longo é apenas 
a longa expectação do futuro. Nem é longo o tempo passado porque ele 
não existe, mas o pretérito longo outra coisa não é senão a longa lembrança 
do passado. (AGOSTINHO, 1980, p. 278). 

 

De tal modo, ele induz a pensar que existe um espaço inerente ao tempo presente, e 

a atenção que nele há resulta para que o mesmo se vá. Todavia, de tal modo que, 

no presente, não existe futuro. Ele não é um tempo longo, mas efêmero, e o que cria 

a ideia de extenso ao futuro é a expectativa dele no presente. 

 

Outra definição importante de Agostinho e que talvez sintetize seu discurso diz 

respeito a sua tese que defende a ideia da existência de dois planos que definem o 

tempo, um pertencente ao mundo e o outro pertencente à alma, e tais tempos não 

se relacionam, pois o tempo do mundo tem como vetor para sua presença o corpo, 

enquanto que a alma pertence a outro parâmetro de durabilidade (SIQUEIRA, 2010). 

 

6.7 O TEMPO EM PASCAL (1623-1662) 

 
Assim como Agostinho, Pascal (Figura 43) foi um filósofo assumidamente cristão e 

escreveu o livro Pensamentos. Segundo ele, o homem está acostumado a oscilar 

entre tempos que não o pertencem, e tais tempos são o passado e o futuro. Ele diz 

que, ao observar os pensamentos, percebe-se que ou eles estão presos no 

passado, ou estão idealizando o futuro. Por tal motivo, as pessoas passam a vida 

inteira preocupadas com aquilo que de fato mereceria menos valor nessa escala 

hierárquica do tempo, que são justamente os períodos que não lhes pertencem 

(passado e futuro) em detrimento daquele que mereceria maior valor, o presente – 

por mais que o mesmo agrida (PASCAL, 2002).
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Figura 43 – Pascal. 

 

 
 

Fonte: Cientista e religioso, Blaise Pascal nasceu na França há 390 anos (2013). 

 

Mas por que motivo isso acontece? Segundo Pascal (2002), isso se dá porque, no 

tempo presente, existe um fator que causa agressão e, por sabermos disso, por 

conseguinte, há uma tendência de distanciar dele. Porém, é deveras fantasioso 

pensar que o homem se distancia de um tempo que, por si só, é dotado de 

existência plena, visto que o passado já deixou de existir e o futuro ainda existirá, 

ademais, a matéria sempre estará viva nessa temporalidade. Se o corpo está preso 

no presente, para Pascal, a fuga dele acontece através de outro atributo que está 

associado à existência, a alma. 

 

O chamado “escapismo” é a expressão que Pascal usa para designar esse 

fenômeno que acontece quando se deixa o corpo no tempo presente para viver em 

outros estados, sejam eles passados ou futuros. Em sua teoria, esses tais lugares 

para os quais se migra são mais seguros para estar, visto que o passado já foi vivido 

e, a partir daí, se tem a consciência de que ele não fará mal; e o futuro, por não ter 

sido vivido, dará a impressão de poder controlá-lo com maior propriedade que o 

presente (SIQUEIRA, 2010). 

 

Para tal efeito, proporcionalmente ao tempo em que o corpo estiver no presente, a 

alma estará constantemente vivenciando passados que existiram e futuros que 

surgirão. Isso se dá devido à inquietude da alma em busca da tranquilidade serena e 

felicidade, pois as agressões do presente insistem em causar tristezas. Para 
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concluir, Pascal (2002, p. 242) diz que: “Quase não pensamos no presente: e, 

quando pensamos, é só para tirar dele a luz para dispor do futuro, o presente nunca 

é nosso fim”, e, se o presente acomete tristezas, ele é o meio que existe para chegar 

à felicidade futura, e essa felicidade será sempre um projeto que se almeja um dia 

alcançar. Igualmente, se existe uma espera para que haja felicidade, torna-se 

natural que ela não seja encontrada, pois ela está inscrita no futuro que sempre se 

espera. 
 

6.8 O TEMPO EM BERKELEY (1685-1753) 

 

Alguns anos após a morte de Pascal, em 1662, nasceu o físico e filósofo George 

Berkeley, em 1685 (Figura 44). Ele pregava a imaterialidade do mundo, ou seja, 

negava a existência da matéria, e escreveu livros como Ensaio para uma nova teoria 

da visão, em que procurou demonstrar a natureza da percepção visual da distância, 

tal como da grandeza e da posição dos objetos. É dele a teoria de que aquilo que se 

vê não é verdadeiramente o mundo, mas sim o que é percebido através da luz que 

entra nos olhos. O “ser é o ser percebido” é a base fundamentalista do imaterialismo 

desse pensador. 
 

Figura 44 – Berkeley. 
 

 
 

Fonte: George Berkeley (2018). 
 

Berkeley foi um estudioso que trouxe um grande legado para a ciência da ótica, e é 

sobre esse ponto de vista que se abordará seu conceito sobre o tempo. Para ele, 

fora da mente humana, não há uma matéria que seja extensa (extensa no sentido de 

massa), pois a existência da mesma implicaria a condição de ser eterna, imutável e 
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infinita, e esses atributos de atemporalidade são características unicamente de 

Deus. Nesse sentido, Berman (2010, p. 34, grifo do autor) diz que: 
No quadro da metafísica de Berkeley, esse insight pode ser expresso da 
seguinte maneira: o que vê a mente incorpórea espectadora (e o que nós 
vemos de maneira imediata) é não-representacional, não-lingüístico, 
porque, para Berkeley a visão normal é a linguagem por meio da qual Deus 
nos fala sobre o mundo tangível. Mas antes de ter experiência do mundo 
tangível, a linguagem visual seria tão sem significado como uma linguagem 
que nos fosse completamente estranha. Ela não comunicaria nenhum 
significado à mente espectadora. 

 

Tal como a visão, as outras sensações táteis, os odores, ruídos etc. que são 

transmitidos pelos objetos ao redor seriam sistemas de sinais que a natureza produz 

através de Deus, que tem por fim nos orientar ao que realmente importa para viver 

bem (MARCONATTO, [200-]). Assim, as coisas só existem a partir do momento em 

que o sistema cognitivo as percebe, e essa percepção é dada através da mente, que 

interpreta as sensações. 

 

Se, para Berkeley, o mundo não passa de uma percepção visual tida a partir da 

propagação da luz no entorno, logo, tal como o mundo não existe, não existe o 

tempo. Logo, ele torna-se apenas um, sem presente, passado ou futuro, unicamente 

e apenas o tempo das percepções (SIQUEIRA, 2010). Nesse sentido, “[...] o tempo é 

uma sensação e que existe somente em nossa mente, o mesmo acontece com a 

matéria e o movimento. O que diferencia o modo de ser das coisas é o modo de ser 

de cada pessoa que percebe.” (MARCONATTO, [200-]).  

 

Disso se extrai que, para Berkeley, nem o tempo, nem as coisas ao redor são 

percebidos. O que se percebe, na verdade, são as ideias de tais coisas. Daí, o real e 

o temporal estão inscritos unicamente na mente e na alma, que são dotadas de uma 

característica pura de perceber o entorno. A temática do tempo a partir Berkeley 

acaba por ser estritamente subjetiva e talvez uma das mais passíveis de 

complexidade que se aborda aqui. Analisar a temporalidade e a atemporalidade a 

partir de um fator que está diretamente associado a uma percepção cognitiva 

baseada em coisas que não existem e são apenas uma interpretação dos sentidos 

associados à mente e à alma gera, por vezes, ideias ambíguas ou indefinidas. 
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6.9 O TEMPO EM HUME (1711-1776) 

 

David Hume (Figura 45) foi um historiador e filósofo contemporâneo a Berkeley. Tal 

como Berkeley, para Hume, tudo o que existe no mundo são percepções, e todas as 

ideias são derivadas de impressões sensíveis do espaço. Já em relação a 

Agostinho, que definiu o tempo em dois planos – o do mundo e o da alma, e esses 

dois tempos são diferentes, pois “o tempo do mundo dialoga conosco com o corpo” 

(SIQUEIRA, 2010) –, Hume define em três e apresenta o corpo como outra condição 

de relação com o tempo junto ao mundo e à alma. 

 
Figura 45 – David Hume. 

 

 
 

Fonte: David Hume ([20--]). 
 

Em seu discurso, ele amplia a ideia, dizendo que, além da temporalidade da alma 

não coincidir com a do mundo, a temporalidade do corpo também não se mistura. 

Desse modo, a temporalidade do corpo e a da alma são vistas juntas e estão 

relacionadas às sensações, enquanto a do mundo é separada, relacionada aos 

“encontros” (HUME apud SIQUEIRA, 2010). Para esclarecer melhor essa ideia, 

Clóvis de Barros Filho diz que se: 

 
Você bate a canela na quina da cama, o tempo do mundo é o tempo do 
encontro com a cama, mas a dor transcende o tempo do encontro [...]. As 
minhas sensações são temporalmente assimétricas, distintas dos encontros 
com o mundo, o tempo do mundo é tempo dos encontros, mas o tempo das 
sensações é muito diferente do tempo dos encontros. E o exemplo da 
canela na quina da cama pode se multiplicar ao infinito, porque quando 
você encontra uma jovem que te alegra, a alegria não dura o exato tempo 
do encontro, e ela vai embora e você continua alegre. (SIQUEIRA, 2010).
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Assim, vê-se que o tempo que dura uma sensação, tal como a da felicidade descrita 

por Clóvis, é mais resistente que o tempo que dura o encontro que o mundo 

ocasionou. Constata-se, também, que o tempo do corpo – pois as sensações estão 

inseridas no corpo e na alma – não é igual ao tempo mundo. E é nesse firmamento 

que o tempo em Hume se torna interessante. 

 

6.10 O TEMPO EM KANT (1724-1804) 

 

Immanuel Kant (Figura 46) foi contemporâneo a Hume e escreveu a Crítica da razão 

pura, uma obra em que aborda o conceito de tempo e espaço. A reflexão dele sobre 

o tempo sugere que este não é um dado do mundo, e, a partir daí, se entra outra vez 

na subjetividade da análise desse tema, como outrora visto em Berkeley. O que Kant 

demonstra de novo nessa abordagem, segundo Clóvis, é a ideia de o tempo ser uma 

condição do homem para que ele descubra o mundo (SIQUEIRA, 2010).  

 
Figura 46 – Immanuel Kant. 

 

 
 

Fonte: Immanuel Kant (2018). 
 

Se, para os gregos, conhecer o mundo remete a contemplar o mundo, ou seja, 

contemplar a inteligência divina criadora, nesse momento, há uma mudança de 

paradigma, pois, a partir de Kant, a ideia é a de que o mundo não é “ordenado”, 

logo, não existe uma inteligência divina superior que deu origem às coisas. Por 

conseguinte, a contemplação ao mundo não seria o método mais satisfatório para 
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conhecê-lo, tão quanto, através da contemplação daquilo que é inferior à existência 

humana (a natureza, por exemplo), não há nada a conhecer. 

 

Nessa linha de raciocínio, o homem torna-se o agente principal na produção do 

conhecimento, que será feito através de métodos, processos ou operações que 

consistem em reunir elementos diferentes, concretos ou abstratos, a fim de fundi-los 

num todo coerente, gerando associações entre fenômenos que se apresentam ao 

seu espírito. E se o homem é essa engrenagem que move e produz o saber do 

mundo, para Kant (2001), não há necessidade de perceber ou reter pela inteligência 

o espaço ao redor, mas sim alcançar clareza intelectual do homem, pois ele sim é 

dotado e detentor do conhecimento na terra. 

 

Tendo o homem como o centro do universo, para conhecê-lo, há algumas condições 

que satisfarão tal experiência, as quais, segundo Kant, estarão relacionadas às 

competências inatas do homem, denominadas “categorias do conhecimento”, que se 

completarão com as experiências sensoriais do mundo. Dessa forma, Kant (2001) 

classifica dois tipos de conhecimento: o a priori (do latim, significando “de antes”, 

“anterior”), aquele que já existe antes de qualquer percepção, um conhecimento 

necessário, que não depende, contudo, de uma experiência física para existir; e o a 

posteriori (do latim, que vem “do posterior”, “depois”), que está dependente das 

experiências sensoriais.  

 
Do conceito kantiano, existe uma ideologia um tanto inovadora, pois se vê a união 

de duas linhas de pensamento em uma: é o conhecimento que vem da observação e 

experimentação do mundo e aquele que é inato ao ser humano e existe 

proporcionalmente à própria existência do homem. Deste último, destacam-se 

algumas competências que já nascem com homem (a priori), dentre as quais a 

“causalidade”, que está relacionada à busca incessante por saber os motivos, 

razões e porquês das coisas do mundo, e outras “[...] duas formas puras da intuição 

sensível, como princípios do conhecimento a priori, a saber, o espaço e o tempo [...]” 

(KANT, 2001, p. 89).  
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O espaço é aquilo que permite situar o mundo entre o que é esquerdo e direito, 

acima ou abaixo, tal como as ocorrências que nele há. Já o tempo, assunto que 

mais interessa nesta dissertação, é descrito por Kant (2001, p. 95) da seguinte 

maneira: 
O tempo não é um conceito empírico que derive de uma experiência 
qualquer. Porque nem a simultaneidade nem a sucessão surgiriam na 
percepção se a representação do tempo não fosse o seu fundamento a 
priori. Só pressupondo-a podemos representar-nos que uma coisa existe 
num só e mesmo tempo (simultaneamente), ou em tempos diferentes 
(sucessivamente). O tempo é uma representação necessária que constitui o 
fundamento de todas as intuições. Não se pode suprimir o próprio tempo em 
relação aos fenômenos em geral, embora se possam perfeitamente abstrair 
os fenômenos do tempo. O tempo é, pois, dado a priori. Somente nele é 
possível toda a realidade dos fenômenos. De todos estes se pode 
prescindir, mas o tempo (enquanto a condição geral da sua possibilidade) 
não pode ser suprimido. 

 

Sendo assim, para Kant (2001), o tempo não é um dado do mundo, mas uma 

categoria a priori do conhecimento. Clóvis também fala sobre a classificação do 

tempo em Kant como sendo uma espécie de tecnologia que existe para conhecer o 

mundo na medida em que se situam as ocorrências do espaço entre o “antes” e o 

“depois”, tal como quando se estrutura um organograma com ordens sequenciais de 

tarefas a cumprir em dado projeto. (SIQUEIRA, 2010). 

 

Ao ter a noção de tal ordenamento organizacional, em que há o planejamento de 

ações e procedimentos cotidianos, percebe-se a existência da temporalidade e, 

dessa forma, o ser humano tem a “ferramenta” do tempo ao seu comando. Tão logo, 

ela se torna uma competência que sempre esteve à disponibilidade para ordenar o 

mundo e construir o conhecimento, mesmo que não seja percebida. Assim, “O 

tempo e o espaço são portanto duas fontes de conhecimento das quais se podem 

extrair a priori diversos conhecimentos sintético” (KANT, 2001, p. 102). 

 
6.11 O TEMPO EM FERNAND BRAUDEL (1902-1985) 

 

Em Fernand Braudel (Figura 47),46 o conceito de tempo segue em outra linha de 

raciocínio, diferente de Kant. A partir dele, o tempo é dado conforme três 

abordagens distintas: o tempo de longa duração (tempo longo), o tempo do ciclo ou 

46 Fernand Braudel foi um dos maiores historiadores do século XX. Convidado a ajudar na fundação 
da USP, que começou com a Faculdade de Filosofia, dentre outras, teve papel importante no 
surgimento da história enquanto disciplina e método de estudo. 
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conjuntura (tempo médio) e o tempo do evento (tempo curto). Porém, antes de tudo, 

é válido salientar, aqui, que a análise temporal historicista de Braudel pode ter seu 

início associado à aproximação que ele teve com a escola dos Annales,47 pois o 

movimento, de uma maneira geral e dentre outras características, fomentava a 

substituição do tempo breve da história dos acontecimentos pelos processos de 

longa duração. 

 
Figura 47 – Fernand Braudel. 

 

 
 

Fonte: Hengeveld (2013). 
 

Dos traços desse movimento que chamam atenção, vê-se a oposição às correntes 

historiográficas tradicionais, tais como o positivismo, que se baseava em 

documentos tradicionais, oficiais, em grandes eventos e personagens políticos para 

relatar os fatos (BURKE, 1997). A Braudel, que dirigiu a segunda geração da revista 

Annales (Figura 48), a partir de 1949, é atribuído o período de consolidação da 

revista.  

47 Movimento fundado em 1929 e também periódico francês que unia as ciências da geografia, 
história e sociologia, fundado pelos historiadores Marc Bloch e Lucien Febvre, docentes da 
Universidade de Estrasburgo. 
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Figura 48 – Capa da revista Annales. 

 

 
 

Fonte: Ambrósio (2008). 
 

Tal conhecimento do engajamento dele na Annales ajuda a entender um pouco mais 

sobre seu pensamento. Nessa revista, além de dirigi-la por um período, ele publicou 

primeiramente seu artigo, em 1958, falando sobre a ideia da divisão do tempo e 

destacando seu conceito de longa duração, que, posteriormente, tornou-se o 

capítulo III, de nome “História e ciências sociais: a longa duração”, do seu livro 

Escritos sobre a história. 

 

Segundo Braudel (1965), o tempo longo é aquele que se refere a algo que possui 

certa complicação no próprio modo de analisá-lo; é, talvez, dotado de uma 

consistência (paradoxalmente) indefinida no próprio tempo. “Entre os tempos 
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diferentes da história, a longa duração apresenta-se, assim, como uma personagem 

embaraçosa, complicada, muitas vezes inédita” (BRAUDEL, 1965, p. 271). Têm 

relações muito fixas entre as realidades e as sociedades, sendo estruturas estáveis 

que atravessam gerações.  

 

É válido ressalvar que, apesar de se tratar de uma duração extensa em tempo, isso 

não significa que nela não existam mudanças. Ele é “um tempo mais lento, por 

vezes quase no limite do instável.” (BRAUDEL, 1965, p. 271). O tempo, nessa 

esfera, é apenas de duração longa; porém, é passível até mesmo de rupturas 

subsistentes que modificam o objeto de análise temporal. 

 

O tempo médio é descrito por Braudel (1965, p. 266) como “ciclo”, “interciclo” ou 

“conjuntura”, “que propõe à nossa escolha uma dezena de anos, um quarto de 

século e, no extremo, o meio século do ciclo clássico de Kondratieff”48 . Tal como os 

demais tempos, este não possui um valor absoluto, característica para que seja 

designado com precisão. Contudo, Braudel associa esse tempo à curva dos preços 

em determinadas regiões. 

 

Para esclarecer melhor, cita-se a elevação do valor de certos produtos agrícolas. 

Quando em um período de seca demasiado, se abaixa drasticamente a oferta do 

feijão, por exemplo. Outro indicativo do tempo médio, seguindo a linha de raciocínio 

de Braudel, seria a variação do valor da moeda.  

 

Em relação ao tempo curto ou do acontecimento/evento, a definição de Braudel 

(1965, p. 265) é bem sucinta e clara: “[...] o tempo curto é a mais [...] enganadora 

das durações”. Isso porque ele atribui esse tempo ao tempo das notícias, das 

ilusões da vida cotidiana, das rápidas tomadas de decisão. É o tempo dos fatos e 

episódios que são tomados diariamente e que, ao passar do dia, perdem sua 

importância e caem no esquecimento.  

 

48 “Pensador brilhante, o economista russo Nicolai Kondratieff (1892-1938) concebeu um dos mais 
respeitados e duradouros conceitos no campo econômico: a ‘Teoria dos ciclos’, posteriormente 
denominada ‘Ondas de Kondratieff’ em homenagem ao seu criador”. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0365-05962008000600001>. Acesso em: 
30 abr. 2018. 

                                                 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0365-05962008000600001
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A partir dos autores aqui descritos, foram vistas diversas linhas de abordagem para 

compreender a condição do tempo. Desde a Antiguidade Clássica até os tempos 

modernos e contemporâneos, observou-se a análise do tempo associada à 

religiosidade, à falta de religiosidade, ao homem, às emoções, às ciências, 

sobretudo à filosofia, às estruturas sociais, entre outros.  

 

A imagem a seguir (Figura 49) mostra um resumo das ideias dos pensadores 

descritos neste capítulo e, na sequência, uma investigação a partir daquilo que se 

considera tempo, tal como sua ausência, o atemporal, tendo como objeto de estudo 

a cadeira Wassily. 
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Figura 49 – Resumo dos pensadores (tamanho A3 no arquivo impresso) 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 2018. 
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Neste estudo, entende-se que a atemporalidade se apresenta como um aspecto 

qualitativo que um objeto adquire em um determinado conjunto de artefatos 

observado. Na linha de pensamento aristotélico, essa seria uma qualidade ou 

característica que, embora não pertença à essência de um objeto, é determinada por 

tal essência (REIS, 1996). Em outras palavras, talvez seja uma espécie de condão, 

uma qualidade especial que supostamente induz uma influência positiva, 

eventualmente mágica ou sobrenatural, sobre um artefato. 

 

Essa observação surge considerando o que foi estudado no capítulo anterior, no 

qual se chegou à conclusão, através dos estudiosos verificados, que a 

atemporalidade é a característica de algo que não é afetado pelo tempo, que está 

fora do seu domínio e o abstrai. Assim, podem-se classificar as coisas dotadas de 

atemporalidade como eternas. Foi discutido também que o pressuposto para 

existência da atemporalidade é seu antônimo, a temporalidade (SIQUEIRA, 2010), e 

observou-se que a análise e estudo do tempo e seus aspectos são realizados por 

pessoas em diversas áreas das ciências, como física, matemática, história e 

filosofia. 

 

Tal percepção acabou por dar mais clareza à proposta do estudo, pois, por essência 

de existência, a ciência do design, que tem convergências com a arte no que diz 

respeito a seu nascimento, é holística desde sua formação. Para efeito das 

abordagens sobre o tempo encontradas anteriormente, destaca-se a realizada por 

Braudel, que tem sua base na história, e por Epicuro, que associa o tempo ao prazer 

– ressaltando que, conforme visto no capítulo IV, o prazer se constitui em uma das 

bases do design emocional. 

 

Além desses, ao estudar Agostinho e outros filósofos cristãos que apontaram o 

atemporal relacionando-o a uma característica pertencente a Deus, a 

atemporalidade é vista nesta dissertação sob uma perspectiva da “proporção divina”, 

que pode ser considerada como um método de configuração de diversos artefatos, 

obras de arte e arquitetura e que se encontra na configuração de outros objetos 

elaborados nos anos áureos da Bauhaus. 
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Mas o que levou a cadeira Wassily a permanecer, já por quase 100 anos, nas 

sociedades, tornando-se atemporal? Seria o fato de ter pertencido a uma escola 

emblemática que marcou a história do design e da arte? Talvez esse seja um dos 

motivos, mas apenas essa condição não seria suficiente para responder tal 

indagação.  

 

Então, quais outras características podem ser observadas para salientar essa ideia? 

Seria um mero “gosto” mercadológico? Uma marca criada que adquiriu status no 

tempo? Talvez, mas serão analisados, na sequência, outros dois fatores que se 

relacionam à cadeira que, de certa forma, estão associados à atemporalidade 

presente nela. O primeiro diz respeito à inovação e o segundo, à harmonia áurea de 

suas formas. 

 

7.1 A INOVAÇÃO 

  
Se hoje o aço é a base para uma infinidade de produtos presentes no mercado 

consumidor, até o início do século XX, ele ainda não tinha tanta popularidade, como 

nos diz Sudjic (2010, p. 185): “A cadeira Wassily [...] batizada em homenagem a 

Kandinsky [...] utilizou material industrial desconhecido, o aço tubular, e o 

transformou no símbolo da modernidade doméstica”. 

 

Ao escolher um material que outrora não havia sido usado, Marcel Breuer 

protagonizou uma ação que pode ser considerada inovadora. Justifica-se esse fato a 

partir do que diz a biblioteca de Siracuse, ao apontar que foi “[...] na Bauhaus (1925-

1928) que Breuer começou a fazer experiências inovadoras com mobiliário de aço 

tubular curvado para o qual ele se tornou tão famoso.” (SYRACUSE UNIVERSITY 

LIBRARIES, 2012, p. 3). 

 

Para verificar essa condição, serão apontados parâmetros de inovação que ajudarão 

a perceber tal peculiaridade baseados no que diz o Manual de Oslo sobre o tema. 

Quando se observa o manual, ao definir “inovação”, percebe-se que aspectos 

tecnológicos de mudança provenientes do aço, de técnicas relativas à sua produção 
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e à estética diferenciadas, condizem com o impacto que a Wassily trouxe àquele 

período, pois a inovação pode se caracterizar como uma: 

 
[...] implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 
significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de 
marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na 
organização do local de trabalho ou nas relações externas. (MANUAL..., 
1997, p. 55). 

 

Ao trazer um novo produto/material para elaborar a cadeira, a primeira característica 

que se observa no aço, tornando-o peculiar e atrativo para confecção de produtos de 

mobiliário, é a elasticidade. Essa característica foi percebida e apreciada por Breuer, 

que logo deu início à inovação, tornando-se referência para uma série de artefatos 

que tinha sua estrutura alicerçada no aço tubular.  

 

Assim, Breuer (apud KNOLL, c2018, tradução nossa) disse que: “[...] provavelmente 

esse é o material que você poderia usar para construir uma cadeira elástica e 

transparente”.49 Deyan Sudjic complementa a ideia de inovação proporcionada por 

Breuer dizendo que: “nesse sentido, a cadeira é um reflexo impressionante das 

mudanças em tecnologia, técnica de produção e estética.” (SUDJIC, 2010, p. 184).  

 
Levando em consideração a afirmação de Sudjic em relação às mudanças de 

técnica, tecnologia e estética já ditas, sabendo que um produto inovador pode ser 

tratado como aquele em que se introduz novidade e percebendo que o Manual de 

Oslo fala da existência de diferentes tipos de inovação (inovações de produto, 

inovações de processo e de marketing), a seguir, serão tratadas tais categorias que 

melhor puderam ser verificadas na cadeira Wassily. 

 

A primeira é a inovação de produto, aquela na qual é feita uma introdução de um 

bem ou serviço novo ou que denota melhoria atinente às suas características ou 

usos previstos. Inserem-se nessa categoria melhoramentos expressivos em 

especificações técnicas, componentes e materiais – no caso, o aço tubular. 

 

As inovações de produtos podem se valer da utilização de novas tecnologias ou 

conhecimentos ou podem fundamentar-se em novas usabilidades ou combinações 

49 “[…] probably that is the material you could use for an elastic and transparent chair”. 
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para conhecimentos ou tecnologias existentes (MANUAL..., 1997, p. 57). Nesse 

sentido, o uso do aço tubular em cadeiras, que foi percebido por Breuer através da 

observação de sua bicicleta, que fez surgir um novo padrão de mobiliário, se 

caracteriza como uma inovação de produto. 

  

A segunda é a inovação de processo, aquela na qual há a implementação de um 

método de produção ou distribuição novo ou significativamente melhorado. Inserem-

se nesse princípio mudanças relevantes em técnicas, equipamentos e/ou softwares. 

Duas características relevantes do processo referem-se à melhoria da qualidade ou 

produção e à distribuição de novos produtos ou significativamente melhorados 

(MANUAL..., 1997, p. 58).  

 

Em relação a essa categoria de inovação presente na cadeira, Bianchi (2007, p. 

109) diz que, “Na verdade, desde o século passado, já existiam produtos fabricados 

em tubo de aço, mas a Bauhaus inventou o processo de envergá-lo, mesmo a frio”. 

 

Por fim, inovações de marketing estão inseridas no espectro visível, mais 

relacionado à forma de um produto, que não impacta em questões de 

funcionalidade. Apreende mudanças substanciais no design do produto, compondo 

um novo conceito de marketing. Mudanças de design do produto são vistas como 

mudanças na forma e na aparência visual do produto e não modificam as 

características funcionais ou de uso (MANUAL..., 1997).  

 

Em relação ao uso do aço tubular na cadeira Wassily e seu novo conceito aparente 

da forma de cadeiras, percebe-se que Breuer cria uma cadeira grande e, ao mesmo 

tempo, leve; expansiva e, ao mesmo tempo, compacta; visualmente nova e atrativa. 

 

Assim, pode-se classificar nesta dissertação que, quando um artefato entra no 

mercado trazendo consigo aspectos de inovação como os três citados 

anteriormente, haverá uma tendência maior para que o mesmo permaneça mais 

tempo sendo consumido e, consequentemente, torne-se atemporal. 
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7.2 A FORMA E A ESTÉTICA DO METAL COMO ATRIBUTO ATEMPORAL 

 
A importância do material aço tubular na cadeira Wassily vai além da inovação que 

conferiu, pois criou uma nova tendência estética para estruturação de outras 

cadeiras no mercado, como é observado por Maldonado (2009, p. 65-66): 
 

No campo do mobiliário, um primeiro importante e original contributo da 
Bauhaus é constituído pela cadeira ‘Wassily’, em aço tubular, curvo e 
niquelado (1952) que M. Breuer desenvolveu privadamente. A partir deste 
modelo surge na Bauhaus- então só na Bauhaus- a obsessão de encontrar 
para as cadeiras soluções construtivas sempre novas, de tipo linear. Neste 
espírito, Breuer desenha outras cadeiras em tubo de aço curvo, M. Stam 
(1899-1986) e Mies Van Der Rohe trazem outras soluções exemplares. 

  

A respeito disso, Lesko (2012, p. 16) diz que “é necessário entendimento do mundo 

real de materiais e métodos de fabricação para criar produtos de sucesso”. De fato, 

a escolha de um material é algo que necessita de certa atenção e conhecimento 

prévio do designer sobre o público que se quer atingir e sobre a ideia que se vai 

passar ao consumidor para alcançar a satisfação plena do projeto proposto, 

fazendo-o “viver” por mais tempo. 

 

Segundo o Lesko (2012, p. 15), a “forma é a resolução da função”. Então, pode-se 

perceber que aquela relação de subordinação da forma perante a função denotada 

por Louis Sullivan50 no século XX, hoje, pode ser tratada não mais por um viés 

hierárquico, no qual a forma estaria por baixo da função, mas sim de maneira 

complementar, tornando um conceito essencial ao sucesso do outro.  

 

Sobre o sucesso da forma e configuração da cadeira Wassily Löbach (2001, p. 88) 

observa do seguinte modo: 
 
[...] os móveis tubulares de Marcel Breuer depois de 1926 foram fabricados 
industrialmente, vendidos com sucesso, e são exemplos de produtos da 
Bauhaus de configuração prático-funcional que, depois de 1945, 
transformaram-se em paradigmas para um novo designer industrial. 

 

Outro conceito também válido a respeito da forma foi aquele expresso por Max Bill. 

No final da década de 1940, ele desenvolveu a ideia do gute form (boa forma) ou 

good design. Esse conceito surgiu a partir do ponto de vista de que os artefatos que 

50 Louis Sullivan foi um arquiteto modernista norte-americano conhecido por sua frase “a forma segue 
a função”. 
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possuem aparência visualmente atrativas são “objetos que, pela sua particular 

qualidade formal, merecem ser considerados exemplares.” (MALDONADO, 2009, p. 

71). O autor continua a afirmar que: 
 
Também é verdade que esta ideia não despontava só graças à exposição 
da Bauhaus. Tinha havido nos estados unidos uma outra manifestação que, 
alguns anos antes, contribuíra fortemente para a ideia do good design: a 
exposição Machine Art (1934), organizada por Ph. Johnson, no mesmo 
Museun of Modern Art. No catálogo, referindo-se aos objetos, Johnson fala 
de ‘objetos úteis [...] escolhidos pela sua qualidade estética’ [...] Na 
exposição eram apresentadas máquinas-ferramenta [...], móveis (entre 
esses a cadeira e o escabelo de Breuer [...]. (MALDONADO, 2009, p. 72). 

 

Nessa linha de raciocínio, o valor simbólico emitido pela “qualidade estética” do 

material aço para adaptação em cadeiras no início do século XX surge associado à 

capacidade de maleabilidade, torção, durabilidade, brilho e leveza do metal. Dessa 

forma, a cadeira Wassily ganha destaque como um produto, como dito antes, 

inovador e também de sucesso. 

 

A especificação do metal no design de produtos, além de se coadunar com o espírito 

industrialista, também refletia os ideais do novo tempo, da modernidade e do 

progresso. As peças criadas com produtos derivados dos metais (tubos, vergalhões, 

fios, perfis, chapas) possibilitaram, aos profissionais, liberdade para proposição de 

artefatos e estéticas realmente distintas daquelas até então pensadas. 

 

Vê-se que o fator estético-formal contribuiu tanto para a inovação propagada pela 

cadeira quanto para longa duração e permanência. Evidencia-se também que essa 

cadeira reflete em larga escala um período de grandes mudanças de paradigmas e 

que, há quase 100 anos, influencia designers, pesquisadores e estudiosos, gerando 

curiosidade em entender o que de fato estava por trás da permanência que a torna 

atemporal. 

 
7.3 A PROPORÇÃO DIVINA  
 

A inovação, a forma e a estética do metal na cadeira Wassily foram fatores que 

agregaram valor ao artefato, mas não apenas esses motivos foram suficientes para 

aceitar o que a levou a permanecer na sociedade por um tempo de longa duração. 

Então, ao analisar com mais atenção as dimensões do móvel, percebeu-se que 
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havia alguma harmonia proporcional entre suas partes e, para comprovar essa 

teoria, foram feitas análises dimensionais. 

 

Proporção pode ser considerada como a relação das partes de um todo entre si ou 

entre cada uma delas e o todo, quanto a tamanho, quantidade ou razão. Como 

resultado dessa relação, há o surgimento de um sentimento estético de harmonia e 

equilíbrio. A proporção divina seria, nesse contexto, a mais perfeita das proporções 

e torna-se fundamental nesta dissertação, porque é um método que consegue unir 

razão e emoção, arte, história, design, filosofia e matemática.  

 

Ademais, o número de que dela nasce é inefável (como descrito por Lucca Pacioli, 

no livro De Divina Proportione), ou seja, pode causar imenso prazer e não se pode 

nomear ou descrever em razão de sua natureza, sendo considerado um número 

resultante da harmonia estética.  

 
7.4 CONCEITO 

 

Pode-se entender que a ideia do nome “proporção divina” (ou harmonia áurea, razão 

áurea, proporção áurea, harmonia divina, entre outros) remonta ao próprio sentido 

de existência da natureza ambiental, dos seres viventes e da grande gama de 

elementos que nela há, pois, segundo Pacioli (1539 apud BERTATO, 2008, p.18), 

“[...] a razão áurea era uma manifestação do próprio Deus”. 

 

Para justificar essa afirmação, ele aponta quatro semelhanças entre Deus e a 

proporção. A primeira é que, sendo uma e nada mais que uma, por toda escola 

teológica e filosófica, é a representação do próprio epípeto de Deus. A segunda 

semelhança está relacionada à santíssima trindade, e, de igual modo, essa 

proporção pode ser encontrada entre três termos. A terceira justificativa é que, tal 

como Deus, não pode ser definido nem compreendido por palavras – o número que 

representa tal proporção não é racional. A quarta afirma que, se Deus é imutável e 

onipresente, essa proporção é invariável em toda quantidade. 

 

Nesse sentido, esse número é descrito por Leonardo Celuque (2004, p. 48) do 

seguinte modo: 
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Um outro número surpreendente é o fi (Φ). Menos conhecido que o pi, o Φ, 
em muitos aspectos, pode ser considerado mais fascinante. O que o arranjo 
das pétalas de uma rosa, o templo grego Parthenon, as espirais das 
conchas de moluscos e o acasalamento de coelhos podem ter em comum. 
Esses exemplos díspares compartilham este número ou proporção 
geométrica conhecida desde a antigüidade: o número Φ, que recebeu, ao 
longo dos séculos, títulos como o de ‘Número de Ouro’, ‘Proporção de 
Ouro’, ‘Seção Áurea’. Num tratado, ilustrado por Leonardo da Vinci de 
autoria de Luca Pacioli, foi chamado de De Divina Proportione. 

 

O aspecto dessa proporção que traz harmonia para os seres viventes é encontrado 

na natureza sobre diversos planos, e os estudiosos mais antigos, a exemplo de 

Fibonacci e Pitágoras (considerado pai da matemática e da música), perceberam 

que, em seres animais e vegetais, havia uma medida padronizada e correspondente 

de crescimento que estava ligada entre si. “[...] para Pitágoras, a natureza se nos 

apresenta através de padrões como uma onda, uma árvore ou um prisma de cristal, 

um corpo humano. A nós, compete sentir e encontrar as relações formais nelas 

contidas.” (CELUQUE, 2004, p. 38). 
 
Como disse Celuque, cabe ao homem perceber as relações formais nas quais se 

encontram as proporções divinas. Ao descobrir a infinidade de interdependências 

entre seres e elementos da natureza com a harmonia, evolução e crescimento 

proporcional e verificar que há um número que rege esse padrão, essa razão passou 

a ser usada em diversos projetos.  

 

Obras de arquitetura e engenharia, como o Partenon (Figura 50), de arte escultórica, 

como a Vênus de Milo, dentre outros que remontam de tempos mais antigos, se 

valeram desse padrão para estabelecer suas dimensões e razões construtivas. 
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Figura 50 – Divina proporção no templo de Atena, Partenon. 

 

 
 

Fonte: Ventura (2015). 
 

Na imagem do Partenon acima, é retratada a vista frontal da edificação, com o 

desenho do retângulo de ouro que forma uma espiral conhecida como “espiral 

áurea”, seguindo um contorno infinito. A partir dos pontos A, B e C, se forma o 

número de ouro ou áureo, que também pode ser chamado de número Phi51 e tem 

valor igual a 1,618.  

 

Na Vênus de Milo (Figura 51), também se observa a divisão entre os pontos A, C e 

B, que decompõem a estátua entre cabeça, umbigo e pé. Desse modo, o escultor 

tentou alcançar a harmonia plena através da perfeição dada por esse número. 
 

 
 

51 “Phi” (lê-se “fi”, diferente de “pi”) é a 21ª letra do alfabeto grego, representada também 
pelo símbolo φ. Essa nomenclatura é comumente associada ao escultor grego Phideas, 
que teria usado o número de ouro para construção do Partenon, e ao italiano Leonardo 
Fibonacci, um dos matemáticos mais importantes da Idade Média, que criou a “sequência 
de Fibonacci”, uma proporção numérica áurea que se baseia na soma de um número 
posterior ao seu anterior (iniciado pelo 1 somado ao 2) para formar, sequencialmente, uma 
infinidade de novos números. 
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Figura 51 – Proporção áurea na Vênus de Milo. 

 

 
 

Fonte: adaptado de Borodkin (2011). 
 

7.5 A RAZÃO ÁUREA DE FORMA ALGÉBRICA 

 

Algebricamente, esse número nasce de uma fórmula que considera um seguimento 

AB que será igual a 1. Nesse segmento, insere-se um ponto C, que o dividirá em 

média e extrema razão, ou seja, AB estará para AC tal como AC para CB. Assim, o 

ponto AC será igual a “x” e o CB a “1-x”. Como se vê na figura abaixo: 
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A média e extrema razão serão, então, obtidas por AB divido por AC, que será igual 

a AC dividido por CB, tal como no esquema abaixo: 

 

 
 

Ao se aplicar a propriedade fundamental das proporções, que diz que o produto dos 

meios é igual ao produto dos extremos, teremos uma equação de segundo grau, tal 

como: x 2 = 1 – x → x2 + x – 1 = 0. Resolvendo a equação, teremos como resultado 

duas raízes:  

 

 
 

Desconsidera-se, então, a raiz negativa e calcula-se a razão Phi=1/x para obter: 

 

 
 

Logo, teremos como resultado: 

 

 
 

De uma forma mais simples e menos complexa, sempre que se encontra o número 

igual ou próximo a 1,6 como resultado da divisão entre o lado maior e menor de um 

objeto ou partes dele, a exemplo do tamanho padrão dos cartões de crédito (Figura 

52), que é universal, tem-se um objeto em proporções divinas.
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Figura 52 – Tamanho do cartão de crédito, exemplo prático de proporção divina. 
 

 
 

Fonte: elaborada pelo autor. 
 

Ao inscrever o cartão de crédito na área total do Partenon (Figura 53), poderá ser 

vista com mais propriedade a presença da harmonia áurea em ambos.  

 
Figura 53 – Cartão de crédito inscrito no Partenon. 

 

 
 

Fonte: elaborada pelo autor. 
 

Na imagem acima, encontra-se o Partenon em vista aérea de satélite. A região 

retangular em vermelho marca a área total do templo. Ao encaixar o cartão de 

crédito na ponta esquerda, forma-se uma área vazia no lado direito, que é 

proporcional a dois quadrados (em verde) que dão sequência à harmonia. Assim, é 

evidenciada a proporção divina do tempo antigo até os atuais. 
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7.6 A CADEIRA WASSILY E A PROPORÇÃO DIVINA 
 

Devido aos aspectos aqui elencados, que podem traduzir a proporção divina como 

um método da arte e matemática para alcançar um princípio universal de harmonia 

estética, verificou-se a proporção divina sendo usada para o dimensionamento da 

cadeira Wassily.  

 

Para a análise da harmonia áurea na cadeira, foram medidas e relacionadas 

diversas proporções de sua estrutura com objetivo de encontrar relações entre uma 

medida e outra que chegassem ou se aproximassem do resultado 1,6. Em 

consequência disso, percebeu-se que a largura da região do assento é divinamente 

proporcional à do comprimento frontal da cadeira (Figura 54).  
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Figura 54 – A divina proporção na cadeira Wassily. 

 
Fonte: elaborada pelo autor.
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O quadrado (arestas azuis) que nasce a partir do tamanho (48 cm) do assento, se 

for repetido com suas laterais coladas aos lados da dimensão total da cadeira (77 

cm, arestas vermelhas), resultará em uma trama quadricular (arestas verdes) que 

definirá os espaço dos apoios braçais, e a altura do assento ficará contida no centro 

físico do quadrado (quadrado verde). 

 

Esse, talvez, seja o primeiro estudo realizado na cadeira Wassily que aponta tal 

característica de proporções áureas. Ao analisar outros aspectos descritos nesta 

dissertação que se relacionam com a estética do metal, a inovação, os fatores 

simbólicos e memoráveis do artefato, pode-se observar como esse produto tornou-

se atemporal através de sua longa duração e permanência. Sendo assim, serão 

trazidos, na sequência, ambientes de estilos e épocas distintos nos quais a cadeira 

se fez presente, o que evidencia sua capacidade de adaptação, que culmina em sua 

atemporalidade. 

 

7.7 ATRAVESSANDO O TEMPO SENTADO NA CADEIRA WASSILY 

 

Verifica-se a longa duração e permanência da cadeira Wassily, como outrora citada 

por Fernand Braudel, dando mais subsídios para que seja atribuído o fator de 

atemporalidade, e vê-se, também, a versatilidade da cadeira para adaptação e 

harmonia com diferentes estilos e gostos, que podem ser notados através das fotos 

a seguir.  

 

Dessa forma, salienta-se que o fator atemporal na cadeira Wassily está também 

associado a essa capacidade de adaptação harmônica em diferentes padrões 

estéticos de cada espaço que ela ocupou. 

 

A primeira imagem apresentada (Figura 55) corresponde à sala da casa do 

professor Moholy-Nagy, na cidade de Dessau. O ano é 1926 ou 1927, e a estética 

do local é modernista, como já é de se esperar, por se tratar de um ambiente 

influenciado pelas ideologias bauhausianas da época.  
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Figura 55 – Casa do mestre Moholy-Nagy, em Dessau. 

 

 
Destaque para presença da Wassily. (Projeto) Marcel Breuer (móveis), 1926-1927. 

 
Fonte: Museum Für Gestaltung (2017). 

 

Na sequência (Figura 56), cerca de três anos depois e já com cinco anos de 

existência, vê-se a cadeira Wassily ornamentando o apartamento para um professor 

(de nome desconhecido) de ginástica da Bauhaus. Na imagem, a cadeira compõe o 

local junto a uma espécie de mesa de estudos com tampo de vidro, que, 

aparentemente, tem seu apoio feito de aço tubular, característica de Breuer. 
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Figura 56 – Apartamento de um professor de ginástica, Berlim, 1930. 

 

 
 

Fonte: Wilk (1981, p. 104). 
 

Na cidade de São Paulo, em 1964, 39 anos após sua criação, duas cadeiras Wassily 

na cor bege (Figura 57) decoram um ambiente de uma casa elaborada pelos 

arquitetos Paulo Archias Mendes da Rocha e João de Gennaro, no bairro do 

Butantã, conhecido por sua heterogeneidade socioeconômica. No espaço, há uma 

grande sala ao estilo modernista. As janelas de vidro, que vão de uma ponta a outra 

da sala, além de trazerem boa iluminação e arejamento, mesclam-se com o 

ambiente externo, composto por vegetação tropical.  
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Figura 57 – Cadeira Wassily em uma casa na cidade de São Paulo, em 1964. 

 

 
 

Fonte: The Hardt (2018a). 
 

Em 1985, com 60 anos de existência, a cadeira fez parte do cenário do primeiro 

filme da trilogia (Figura 58) De volta para o futuro (Back to the future). O filme 

retratava, na década de 1980, uma ideia de como seria a vida cotidiana no século 

XXI, e, nesse sentido, a cadeira Wassily sugere uma visão de futurismo. 

 
Figura 58 – Cadeira Wassily no filme De volta para o futuro, 1985. 

 

 
 

Fonte: De volta para o future (1985). 
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Na figura seguinte (Figura 59), a cadeira Wassily é vista em uma espécie de terraço 

de uma casa que fica localizada na cidade de Balsthal, na Suíça. A foto foi tirada no 

ano de 2013, e nota-se no espaço a intenção de fazer uma “conexão” com a 

natureza através das janelas largas, que “abrem” por completo o ambiente. A 

simplicidade acaba por ser uma sofisticação que atrai os olhos do observador do 

local. O estilo do piso e teto em madeira dão um ar de rusticidade, acentuando a 

ideia de vínculo com o ambiente externo natural.  

 
Figura 59 – Cadeira Wassily em uma casa na cidade de Balsthal, Suíca, 2013. 

 

 
 

Fonte: The Hardt (2018b). 
 

 

Nas imagens seguintes, do ano de 2017, se retrata ambientes com características 

pós modernas. Na primeira imagem (Figura 60) é apresentado uma sala na cidade 

de Seul, Coreia do Sul. O ambiente é composto por diversas mobílias como um 

grande sofá, mesa de centro, mesa lateral, luminária dentre outros artefatos que 

compõe o espaço ao lado da Wassily.  

 

Na última imagem (Figura 61), na cidade de Nova York, EUA, o espaço é comercial 

e pertence a Ford Model`s52. Trata-se da sala de recepção da agência e percebe-se 

52 Uma das maiores empresas do ramo de modelagem, “[...] fundada em 1946 por Eileen e Jerry Ford, 
a FORD Models foi pioneira em um novo tipo de indústria global baseada na beleza. Começando 
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o uso de cores neutras entre o branco, preto e cinzas em todo ambiente. O estilo 

“Clean” e básico que pode ser observado no espaço é reflexo das ideologias da 

empresa. 

 
Figura 60 – Cadeira Wassily em residencia na cidade de Seul – Coreia do Sul, 2017. 

 

 
 

Fonte: Kim (2017). 
 

Figura 61 – Cadeira Wassily na recepção da Ford Model`s, 2017. 
 

 
 

Fonte: Devon Grace Interiors (2017). 

em sua casa na cidade de Nova York, Eileen e Jerry criaram uma empresa e uma marca que 
lançaram e definiram a indústria de modelagem [...]. (FORD MODELS, [20--],  traduçao nossa). 
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Através das observações feitas a partir das fotografias anteriores, sobretudo no que 

condiz ao ano que cada uma foi feita, entende-se que para um artefato ser dotado 

com o atributo atemporal é necessário que no mesmo haja um padrão estético 

passível de ser combinado com os diversos estilos, gostos e preferencias dos 

usuários, pois isto associado à sua longa duração e permanência corroboram para 

que o mesmo seja apreciado por diferentes públicos em distintas fazes do tempo. 
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Estudar a cadeira Wassily, um objeto clássico que faz parte da história do design, 

com foco em seu caráter de artefato atemporal, foi o objetivo que norteou, de 

maneira geral, a realização deste trabalho. O mote principal que inspirou a busca 

pelo conhecimento no presente estudo esteve relacionado à condição de longa 

duração e permanência que a cadeira adquiriu ao passar dos tempos; contudo, 

mantendo uma aparência contemporânea, atributo que presumisse como 

consequência da atemporalidade no artefato. 

 

O ponto de partida da dissertação se deu no estudo histórico que antecede a criação 

da cadeira Wassily. Perceber quais fatores influenciaram o surgimento e a 

popularização dessa tipologia de móveis foi importante para compreendê-la 

posteriormente enquanto objeto que reflete um status (status esse que foi 

conceituado a partir de Lobach (2001) e Damazio (2013).  

 

Saber que a indústria moveleira ascende e populariza a produção de móveis através 

da fábrica Thonet no século XIX, período da primeira fase da Revolução Industrial, 

foi importante, pois, em um dado momento da história da empresa, Marcel Breuer, o 

criador da Wassily, dedicou seu trabalho em prol da companhia, sendo um de seus 

designers de móveis.  

 

Pressuposto de estudar a cadeira Wassily também foi conhecer um pouco da 

história de vida Breuer, que se associa à da escola de arte e design Bauhaus. Se a 

cadeira Wassily nasceu na Bauhaus, foi importante saber que sua história se cruza 

com a história do design e ver como essa instituição uniu áreas como arte, teatro, 

design e arquitetura. 

 

Mas, desde antes de entrar na Bauhaus como estudante, Marcel Breuer 

demonstrava talento e aptidão para sua futura profissão, industrial designer. Com 

seus esforços reconhecidos, tornou-se professor da escola. Foi nesse momento, em 

1925, que ele desenvolveu a cadeira Wasssily. Conhecendo a história que permeou 

o aparecimento desse artefato e, consequentemente, a ascensão profissional de seu 

criador, Marcel Breuer, o design emocional foi visto como um fator contribuinte para 

preceder o estudo da atemporalidade na cadeira Wassily. 
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Uma das temáticas que se associou entre os estudos do design emocional e do 

tempo foi a memória, como apontada por Damazio (2013), pois pressuposto para 

existência de uma lembrança é a existência de um tempo que passou. Além disso, 

percebeu-se que os níveis do design emocional citados por Norman (2008) são 

apreciados na cadeira Wassily através de um conjunto de componentes físicos ou 

simbólicos que ela agrega. Dessa forma, pode-se imaginar que é bom pensar 

nesses níveis para gerar um artefato atemporal. 

 

Após analisar o design emocional e a cadeira Wassily, foi feito breve reflexão do 

tempo e atemporalidade. Para isso, foram reunidos alguns pensadores, desde a 

Antiguidade Clássica (como exemplo de Hesíodo, 750 e 650 A.C) até os tempos 

modernos (como Fernand Braudel, 1902 – 1985), que levantaram teorias a respeito 

do assunto. A partir da ideia deles, foi elaborada uma análise a respeito da cadeira 

Wassily, em busca de entender quais fatores contribuíram para sua permanência e 

longa duração no tempo.  

 

Como consequência dessa análise, algumas recomendações foram geradas para 

trazer contribuições aos profissionais que desejam criar seus artefatos tendo como 

ponto de vista a atemporalidade (Quadro 1). Essas mesmas recomendações podem 

ser consideradas como características de um artefato atemporal, pois elas ajudaram 

a cadeira Wassily a adquirir essa característica que a torna diferente entre outras de 

sua mesma categoria. Desse modo, também foram achadas respostas para 

entender o porquê de alguns artefatos deixarem de existir no mercado, pois a 

desatenção aos parâmetros citados na sequência podem trazer problemas desde as 

etapas iniciais do projeto que vise o design de artefatos atemporais. 
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Quadro 1 – Recomendações para criação de artefatos atemporais. 
 

Atenção na escolha do material 

Optar por materiais de manejo industrial 

conhecidos, de boa estética, resistentes 

e duráveis. 

Presunção do status 

Pensar com atenção no público-alvo, 

prevendo que o artefato adquira o 

status dos usuários. 

Método da proporção divina 

Tentar harmonizar e equilibrar as partes 

do artefato, de modo que se aproxime 

do número de ouro: 1,6. 

Inovação no projeto de design 

Atentar para critérios de inovação do 

Manual de Oslo, com intuito de adaptar 

alguma fonte de inovação ao projeto de 

design. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

A primeira refere-se à atenção na escolha do material, pois, como se viu, Marcel 

Breuer escolheu o aço tubular baseado, dentre alguns fatores, na razão dele ter boa 

torção e maleabilidade, o que facilita o processo mecânico industrial para dobrar e 

fixar as partes, ter boa durabilidade ao oxidar menos que outros metais ferrosos, 

além de possuir aspectos estéticos, como brilho e cor cromada.  

 

Assim, “O designer precisa selecionar, com o maior grau de acerto possível, os 

materiais e processos de fabricação mais adequados para concretizar o seu projeto, 
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sempre considerando que a materialidade de uma ideia está intimamente ligada às 

potencialidades do material [...]” (LARICA, 2003, p. 125). 

Essa tarefa que é uma das primeiras a ser pensadas quando se desenvolve um 

produto. Deve ser feita também de modo a escolher um material com maior 

durabilidade, o que automaticamente versará sobre sustentabilidade. Um exemplo 

disso é o aço inox,53 que, diferentemente dos outros metais ferrosos, que enferrujam 

ao contato constante com oxigênio, possui um nível oxidação menor, o que acarreta 

em uma maior durabilidade do produto. Então para que um artefato não “morra”, a 

escolha e o uso adequado de um material torna-se importante. 

 

A presunção do status seria uma segunda recomendação. Ela parte do princípio 

avaliado na dissertação que resultou no status como gerador de memórias positivas, 

tal como valor simbólico em um artefato ao distinguir seu possuinte num grupo 

social. Sendo assim, criar um novo artefato presumindo-se que ele adquirirá, em um 

momento futuro, status é um fator positivo que fomentará sua atemporalidade. 

Pensar no status está diretamente relacionado a pensar no público-alvo do artefato.  

 

Assim como a atemporalidade depende do quesito tempo para existir, o status não 

surgiu de forma rápida na cadeira Wassily. A ideia de que ela possui algum status 

hoje se baseia na noção de identidade, que torna seu possuinte distinto como 

individuo social, e na autoestima e bem-estar que ela gera. Isso tudo condicionado 

ao grupo de pessoas que a possui ou já a possuiu, pois, como definiu Lobach 

(2001), o status do artefato depende do status de quem o usa. 
 

A terceira recomendação está relacionada ao método da proporção divina, meio pelo 

qual se deu a concepção da estrutura (como se evidenciou no estudo elaborado das 

proporções entre o assento e o comprimento da parte frontal) da cadeira Wassily. 

Por ter sido descoberto e usado desde os tempos mais antigos por engenheiros, 

matemáticos, escultores (a exemplo de Ictinos e Fídias, que projetaram o Partenon), 

pintores, artistas (como Leonardo da Vinci) e designers, com intuito de manter um 

padrão lógico de proporções, o coeficiente das dimensões das partes isoladas de 

um artefato relacionado ao todo, tendo como resultado o número áureo 1,6 ou 

53 Não se está dizendo que o aço inox é um material sustentável, mas por ser mais durável que 
outros metais ferrosos, satisfaz o quesito “Reduzir” dos 5R da sustentabilidade com eficácia. 
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números que se aproximem dele, demonstra ser um procedimento passível de trazer 

mais tempo à vida útil, outro aspecto que se evidencia na cadeira. 

 

A lógica dessa ideia é feita a partir da definição de Agostinho, Pascal e Berkeley, 

que entendem que a “eternidade” é um atributo divino, e se a proporção áurea é 

uma razão proveniente de Deus, como também apontou Pacioli (apud Bertato, 

2008), então, o resultado dela estará associado ao atemporal. 

 

Ao ser percebida em sua “forma pura” na natureza, uma das características mais 

peculiares dessa razão refere-se ao fato do favorecimento de crescimento contínuo 

e infinito que a mesma proporciona, como aponta a Revista Pré-Univesp: “O 

tamanho dos espirais de um caracol e o diâmetro dos espirais das sementes do 

girassol aumentam com uma proporção de aproximadamente 1,618”.54 Através 

dessa proporção, a natureza encontrou um meio de propagar-se durante os tempos, 

mantendo “perpétuos” seus traços. 

 

Muitas dessas formas geométricas não estão exatamente explícitas e surgem a 

partir do processo mental humano que é capaz de compreender o entorno e gerar 

concepções que visam a estabelecer preferências involuntárias por determinadas 

formas básicas reunidas em padrões, e eles “podem ser uma fonte de prazer 

estético, quer sejam encontrados na natureza ou no produto criativo de uma 

imaginação matemática” (HUNTLEY, 1985, p. 117). 

 

Uma quarta recomendação está na busca pela inovação no projeto de design. 

Pensar sobre quais pontos o futuro artefato poderá trazer meios de inovação e 

contribuirá, de tal modo, para a suposta atemporalidade que o mesmo poderá 

adquirir. Isso é evidenciado na cadeira Wassily, dentre outros processos, a partir do 

momento que Breuer aplica o uso do aço tubular, material até então pouco 

conhecido nesse segmento industrial, para criação de cadeiras. As inovações de 

produto, processo e marketing que foram avaliadas na cadeira Wassily são 

exemplos de meios que o designer tem para pensar nessa recomendação para criar 

artefatos atemporais. 

54 Disponível em: <http://pre.univesp.br/o-numero-de-ouro-e-a-divina-proporcao#.Wv7t1S_OrUI>. 
Acesso em: 18 maio 2018. 

                                                 

http://pre.univesp.br/o-numero-de-ouro-e-a-divina-proporcao%23.Wv7t1S_OrUI


145 
 

 

Sendo assim, dentre os contributos que são consideráveis nos objetivos alcançados, 

pode-se perceber que a durabilidade e permanência no tempo de determinado 

artefato é um fator positivo tanto para o usuário quanto para o indivíduo criador do 

bem móvel. Quando um artefato não “morre”, automaticamente, o nome daquele que 

o criou se manterá lembrad, e o seu legado se estenderá por mais gerações. 

 

“Ser atemporal” sugere uma capacidade intelectiva notória, pois se presume que 

determinado artefato foi apreciado e bem quisto por um maior número de pessoas 

ao atingir um público diversificado com gostos, estilos e interesses pessoais próprios 

durante a longa passagem dos anos. 

 

Assim, pode-se concluir que a classificação de um artefato dotado de 

atemporalidade só pode ser dada através do tempo. Por quê? Pois se está 

avaliando uma característica que está fora do tempo ou que pertence a todos os 

tempos, passado, presente e futuro, então, é necessário espaço temporal para que 

seja dado um parecer. 

 

E também se apreende que em um cenário atual de mundo, de mercado, onde a 

maior parte dos artefatos, seja na indústria de móveis, de tecnologia, de moda, 

dentre outros, é produzida com expectativa de vida/uso cada vez menor, levantar 

parâmetros de atemporalidade desde a concepção faz com que o impacto ambiental 

seja reduzido e, automaticamente, a vida do homem melhorada.  
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	Palavras-chave: Arte-design. Cadeira Wassily. Design emocional. História. Artefato atemporal.
	A cadeira Wassily tornou-se um artefato clássico do design de produtos. Manter-se presente por quase um século (93 anos), permanecendo suas características de objeto contemporâneo e não apresentando uma aparência de “passado”, chamou atenção e a fez t...
	A permanência no tempo percebida na cadeira Wassily, que traz a ideia de “atemporal”, é o mote que inspira e gera interesse na realização desta pesquisa. Nesse sentido, “Atravessar o tempo sentado” é fazer um estudo entre conceitos que versam sobre Hi...
	Como um artefato pode permanecer por tanto tempo sendo desejado, mantendo-se atual e comercial, em um mundo no qual as mudanças são constantes e as transformações contínuas? O que leva um artefato a se tornar atemporal? Quais as características de um ...
	O desejo de investigar produtos com características atemporais0F  surgiu há muito tempo, mas a percepção a respeito da cadeira Wassily apareceu quando a comprei para compor meu escritório e constatei, pelos comentários de algumas pessoas de diferentes...
	Por tal motivo, busca-se, neste trabalho, uma análise sobre a trajetória percorrida pelo artefato através do tempo, levantando características que tornaram peculiar sua permanência, atribuindo à cadeira Wassily um design atrativo ao ponto de fazê-la m...
	Ao tratar de um objeto quase centenário, muito conteúdo pode ser gerado, e através desta pesquisa, espera-se trazer contributos para a história do design, história da arte e do mobiliário, por exemplo. Foi percebido também que os estudos sobre a cadei...
	O objetivo geral foi realizar um estudo acerca da cadeira Wassily com foco em seu caráter2F  de artefato atemporal. Como objetivos específicos, a dissertação propôs: compreender o contexto histórico de produção de cadeiras no século XIX; verificar o p...
	Este estudo se trata de uma pesquisa qualitativa, devido a sua natureza investigativa. Tendo no levantamento bibliográfico das fontes de informação um dos seus principais procedimentos. Ele foi divido em uma fase preparatória e outra de execução. Na p...
	O tratamento dos dados foi realizado segundo o método de análise e síntese, que consistiu, primeiramente, no tratamento individual dos dados encontrados, voltados para as partes do objeto de estudo, e, posteriormente, a síntese, no trato de forma inte...
	Para esclarecer melhor essa a ideia, primeiro, foram reunidos autores (a exemplo de Lobach, 2001; Norman, 2008 etc.) e observaram-se os parâmetros sugeridos por eles com intuito de encontrar modelos referenciais3F  que pudessem ser aplicados à cadeira...
	Esta dissertação foi estruturada em sete capítulos, além da introdução, de forma sequencial: “A ascensão da indústria moveleira”, “A Bauhaus: escola transicional”, “O design emocional: sentimentos propagados no tempo”, “A cadeira Wassily e o design em...
	No segundo capítulo, “A ascensão da indústria moveleira”, foram abordados fatores que versam sobre questões históricas, como a revolução industrial e o surgimento da fábrica Tohnet, que pode ser considerada uma das primeiras a se estabelecer nesse seg...
	No terceiro capítulo, “A Bauhaus: escola transicional”, é falado da escola alemã Bauhaus, surgida no século XX, após o nascimento da Thonet, e que hoje é considerada uma das mais influentes de seu período no que diz respeito à concepção, à criação, à ...
	Nesse mesmo capítulo, foi realizado um levantamento biográfico de Marcel Breuer, ex-aluno que se tornou professor da Bauhaus. Dentre as mobílias que surgiram no período bauhausiano, destaca-se aqui a cadeira Wassily (Figura 1), desenvolvida por ele em...
	Figura 1 – A cadeira Wassily disposta na sede da Bauhaus, em Dessau.
	Fonte: Lorkan (2007).
	No quarto capítulo, “O design emocional: sentimentos propagados no tempo”, são abordados alguns conceitos globais de design emocional, como as funções do design elencadas por Löbach, que, apesar de não ser tido, de forma universal, como um teórico do ...
	No quinto capítulo, “A cadeira Wassily e o design emocional”, são apontados os níveis do design definidos por Donald Norman no livro Design emocional, correlacionados a aspectos da cadeira. Através de seus três princípios, que trazem uma análise para ...
	É válido ressaltar que definir os parâmetros de Norman, em qualquer que seja o artefato avaliado, não é uma tarefa fácil. Para Beatriz Russo e Paul Hekkert (apud MORAES, 2008): “[...] É muito difícil distinguir esses três níveis de experiência (emocio...
	No sexto capítulo, “O tempo e a atemporalidade”, é feita uma análise do tempo e da atemporalidade. Foram levantados estudos a respeito do tema a partir de uma ordem cronológica que vai desde a antiguidade clássica à contemporaneidade, através de perso...
	Através destes, é feito um estudo holístico a respeito do assunto, pelo qual percebe-se que a maior parte dos conceitos abordados é pertinente a filósofos que tratam do tempo baseados em suas ideologias e interesses pessoais, que podem estar associado...
	O sétimo capítulo, “O tempo e a atemporalidade na cadeira Wassily”, busca aplicar alguns dos conceitos estudados no capítulo anterior sobre tempo e atemporalidade na cadeira Wassily. Desse modo, a priori, considera-se que a cadeira é um artefato atemp...
	Observa-se que questões consideradas inovadores desde o início de sua aparição, fazendo-a ser referência em um seguimento novo de mobiliário (cadeiras de aço) junto ao conjunto metodológico-construtivo baseado na harmonia áurea4F  de suas partes, cont...
	No último capítulo, “Considerações finais”, encontra-se uma síntese do trabalho feito durante dois anos de pesquisas, apontando as conclusões tomadas a partir do que foi definido como objetivo geral e específico, além da problemática levantada, demons...
	A análise das características de um artefato atemporal pode contribuir para que os designers voltem mais sua atenção para as pessoas e para o modo como elas interpretam e interagem com o meio físico e social (NORMAN, 2008). Sendo assim, algumas recome...
	Fonte: Maciel (2012).
	3.1 A BAUHAUS E SUAS INFLUÊNCIAS
	Através disso, se vê que Gropius estava visualmente disposto a difundir esse conceito que acreditava ser o ideal para perfeita propagação do conhecimento, tornando a sociedade mais integrada e evidenciando o potencial simbólico da arquitetura, dando p...
	3.1.1 A Bauhaus na cidade de Weimar
	3.2 MARCEL BREUER, O CRIADOR DA WASSILY: DESIGNER, ARQUITETO E PROFESSOR
	Marcel Breuer (Figura 14) foi uma das personalidades que marcou a história de sua vida com a passagem pela Bauhaus. Considerado um dos principais designers e arquitetos do período modernista, nasceu no dia 21 de maio de 1902 na cidade de Pécs, na Hung...
	Figura 14 – Marcel Breuer com 24 anos sentado em sua Wassily.
	Fonte: Syracuse University Libraries (2015b).
	O início da vida de Breuer, certamente, foi composto por momentos de tensão e medo, devido aos conflitos de ordem política pelos quais seu país passava. Quando tinha apenas 12 anos de idade, sua nação entrara na Primeira Guerra Mundial por possuir ali...
	Com a citada bolsa de estudos, Breuer chegou a Viena no verão do ano de 1920, com 18 anos, para dar início aos seus estudos. Em pouco tempo, ele decidiu, após conversa com seu amigo Alfred Forbat, migrar para a cidade de Weimar, com intuito de estudar...
	No mesmo ano, 1920, ele realizou trabalhos na oficina de carpintaria ministrada por Walter Gropius, com quem estabeleceu vínculo de amizade e parceria de trabalho destacada pelo número de projetos realizados em conjunto. Através da influência de Gropi...
	Após completar seus estudos na Bauhaus, Breuer dirigiu-se a Paris, em setembro de 1924, para trabalhar no escritório de Pierre Chareau.25F  Mas, em 1925, decorrente da relação com Gropius, ele recebeu um convite para se tornar instrutor e chefe de móv...
	Figura 15 – Desenho técnico da cadeira Wassily feito por Breuer em 25 de março de 1958.
	Fonte: Syracuse University Libraries (2015c).
	A cadeira que Maldonado diz ter sido desenhada em 1922 é a Wassily. Neste trabalho, será usada a referência da Knoll (c2017) para datar o ano de criação do móvel. Em relação ainda ao desenho técnico anterior, que é do ano de 1958, 23 anos após a confe...
	Fonte: elaborada pelo autor com base em Gregneville1 (2010) e Syracuse University Libraries (2015c).
	Outra imagem datada de 1931, feita pelos irmãos Thonet, comprova que essa mudança foi feita em pouco tempo após a criação da Wassily. Além disso, percebemos a presença de uma haste de aço unindo a base dos pés da cadeira (Figura 17), que pode ter sido...
	Figura 17 – Arte feita pelos irmãos Thonet das cadeiras de Breuer.
	Fonte: Marcel Breuer, arquiteto e designer (2013).
	Destaca-se também na arte acima a presença de uma paleta de cores, ratificando a influência do movimento De Stjil. As cores básicas vermelho e azul são usadas em lados opostos na região superior e inferior, respectivamente, e equilibradas com suas cor...
	Uma exposição (Figura 18) de 2013 sobre Marcel Breuer, intitulada “Marcel Breuer (1902-1981) designer e arquiteto” do museu Cité de L’Architecture & du Patrimoine, em Paris, apresentou, da direita para esquerda, a primeira cadeira Wassily desenvolvida...
	Figura 18 – Três modelos diferentes da cadeira Wassily no museu Cité de L’Architecture & du Patrimoine, em Paris.
	Fonte: Cité de L'architecture & du Patrimoine (2013).
	Além dessas mudanças tridimensionais, outra modificação em torno da existência dessa cadeira está relacionada ao seu nome. Inicialmente, a Wassily levara o nome de “B3”,28F  como nos diz a biblioteca da Universidade de Siracuse, em Nova York:
	[...] A primeira versão de sua icônica cadeira de clube ‘B3’ foi desenvolvida por volta de 1925, e muitos experimentos com construções de aço em cantilever seguiram rapidamente. Em 1926, Breuer estabeleceu a empresa Standard Möbel e começou a comercia...
	Em contrapartida ao medo e timidez que Breuer sentiu quando usou um material não habitual para a criação da cadeira Wassily, desde cedo, quando foi feita, a cadeira já era vista como uma “poltrona moderna”, como vemos na descrição (“De modernste, club...
	Figura 19 – A cadeira Wassily sendo retratada como “moderna”.
	Fonte: Syracuse University Libraries (2015a).
	Na figura acima, destaca-se também a presença da mulher que está sentada na cadeira. As características relacionadas ao seu modo de vestir sugerem que ela faz parte de classe social distinta, e a relação entre ela e a cadeira, nesse sentido, sugere de...
	Figura 20 – Móveis diversos de aço tubular feitos por Marcel Breuer.
	Fonte: elaborada pelo autor.
	Todos os artefatos vistos na figura (20) foram criados depois da Wassily, e o estilo minimalista pode ser apreciado  nos três exemplares. Na cadeira Cesca, vê-se o casamento de processos e métodos industriais, que são percebidos na estrutura do aço tu...
	Com exceção da cadeira Cesca, que foi criada em 1928, as mesas de café e lateral Laccio foram feitas em 1925, ano que foi decisivo na vida de Breuer, marcando, além de uma transição profissional, o início de um período de ascensão como designer de mob...
	Na cantina (Figura 21) Breuer compôs três mesas retangulares com 18 assentos cada uma, totalizando uma capacidade máxima de 54 pessoas no espaço simultaneamente. As linhas retas presentes no espaço são evidentes: percebe-se que apenas na cúpula das du...
	Figura 21 – Cantina da Bauhaus com móveis de Breuer.
	Fonte: Museum Für Gestaltung (2017).
	Tal como na cantina, na sala de estar da casa de Walter Gropius (Figura 22), as referências das formas geométricas básicas se fazem presentes. Linhas verticais em toda parede se intercalam às linhas horizontais das prateleiras dos livros, criando uma ...
	Figura 22 – Sala de estar da casa do mestre Walter Gropius, em Dessau.
	Destaque para presença da Wassily. (Projeto) Marcel Breuer (móveis). 1926-1927.
	Fonte: Museum Für Gestaltung (2017).
	Não foi apenas na sala da casa de Gropius que Breuer optou por usar a cadeira Wassily como parte da mobília. Na sala do apartamento de Moholy-Nagy,29F  ele faz o uso, e os motivos que o levam a escolher essa cadeira parecem óbvios, tendo em vista o fa...
	Com os dois exemplos de espaços citados acima, que representam alguns dos trabalhos de Breuer, nota-se que a Bauhaus de Dessau tornou-se o palco de seu crescimento profissional. Contudo, à medida que as políticas internas na Bauhaus cresciam cada vez ...
	Nesse contexto, dentre suas produções, encontram-se interiores de apartamentos e espaços comerciais, projetos para competições e exposições importantes do período, incluindo a de Weissenhof (1928), a exposição de 1930, em Paris, e a exposição do edifí...
	Figura 23 – Edifício alemão em exposição em Berlim, “O apartamento do nosso tempo”.
	Áreas comuns de um prédio residencial: bar. Walter Gropius (Projeto) Marcel Breuer (mobiliário de design), 1931.
	Fonte: Museum Für Gestaltung (2017).
	Em um dos ambientes planejados para a exposição de Berlim, intitulado de “Apartamento do nosso tempo”, é retratada uma área de uso comum (bar) em um prédio residencial. Seria equivalente ao que encontramos hoje como salão de festas. São cerca de oito ...
	Em outro espaço da mesma exposição (Figura 24), há três cadeiras Cesca sem braço ao redor de uma pequena mesa circular à frente de uma parede. O ambiente representa outra área de uso comum de um edifício de apartamentos residenciais. No corredor ao la...
	Figura 24 – Edifício alemão exposição “O apartamento do nosso tempo”, em Berlim.
	Áreas comuns de um edifício de apartamentos; vista do grupo de cadeira com mesa redonda e parede de madeira. Projeto de Walter Gropius e mobiliário de design de Marcel Breuer, 1931.
	Fonte: Museum Für Gestaltung (2017).
	A Bauhaus de Dessau tornou-se o palco do crescimento profissional de Breuer. Contudo, à medida que as políticas internas na Bauhaus segiuam cada vez mais inconstantes no final da década de 1920, Breuer junto a Walter Gropius e outros membros da Bauhau...
	Nesse contexto, dentre suas produções, encontram-se interiores de apartamentos e espaços comerciais, projetos para competições e exposições importantes do período, incluindo a de Weissenhof (1928), a exposição de 1930, em Paris, e a exposição do edifí...
	Decorridos quatro anos dessa exposição, em 1935, com a ajuda de Gropius, Breuer mudou-se para Londres, onde trabalhou por um curto período de tempo em parceria com o arquiteto britânico F.R.S. Yorke. Enquanto isso, desenvolveu de forma independente um...
	Frustrado pelas perspectivas de construção limitada na Inglaterra e sempre preocupado com a possibilidade de deportação política, em 1937, Breuer mudou-se para os Estados Unidos, onde recebeu a ajuda de Gropius, que o indicou para um cargo na Escola d...
	O forte apelo da arquitetura doméstica tradicional nos Estados Unidos demonstrou ser uma fonte inesperada de inspiração para muitos dos modernistas europeus, tal como Breuer. Ele passou, aproximadamente, os dez anos seguintes fazendo sua história com ...
	A parceria gerou, relativamente, bons frutos durante os anos de baixa economia nos Estados Unidos, criando uma série de casas, incluindo a de Frank, em Pittsburgh (1939); a Hagerty House, em Cohasset (1938); a de James Ford (Figura 25) (1939); além de...
	Nesse mesmo ano, Breuer instalou, por conta própria, uma loja de montagem em Cambridge, com a ajuda de vários de seus ex-estudantes de design de Harvard. Contudo, não deu muito certo, por conta da falta de oferta pertinente à guerra. Saindo de Cambrid...
	Entre os anos de 1953 e 1963, houve, talvez, a maior fase de Breuer como arquiteto.
	Nesse período, surgiram projetos de notoriedade que culminaram no seu consequente aparecimento como uma figura representativa da arquitetura moderna.
	Dentre suas obras de arquitetura que datam desse momento, destacam-se: a sede da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) em Paris (1953); a Igreja da Abadia de São João, em Minnesota (1953-1958); o De Bijenkorf De...
	Todo trabalho de Breuer em prol do desenvolvimento de seus ideais começou a apresentar exaustão na década de 1970, quando, em viagem ao Afeganistão, sofreu um ataque cardíaco quase fulminante. Com isso, o ritmo laboral diminui significativamente em su...
	Ao longo dos anos 1970, a empresa continuou realizando projetos significativos, como a Biblioteca Pública de Atlanta (1971-1980), o American Press Institute, em Reston, Virgínia (1971), e a Embaixada da Austrália em Paris (1973), com Harry Seidler. Fo...
	O design emocional foi escolhido a fim de avaliar conceitos que estão ligados à forma, à estética e às funções que existem, de maneira geral, em artefatos. Através dele, será dado um pré-entendimento, antes das seções especificas sobre tempo, de como ...
	4.1 CONCEITO
	A inteligência emocional, há muito tempo, vem sendo estudada, mas o conceito contemporâneo pode ser atribuído aos pesquisadores Peter Salovey e John D. Mayer, no início dos anos 1990, e a Daniel Goleman, já em 1995, através de sua publicação que ganho...
	Figura 31 – Cadeira Wassily em flores.
	Fonte: White (2018).
	Na mesma linha conceitual de ser um objeto de arte, a cadeira Wassily abaixo (Figura 31) é elemento de outra instalação que gera inúmeras reflexões no observador. Os efeitos sobre o metal da cadeira têm o intuito de fazer referência ao gelo, como se a...
	Figura 32 – Cadeira Wassily em instalação que simula efeitos de neve sobre o metal.
	Fonte: Pryde-Jarman (2018).
	Figura 33 – Cadeira Wassily em fitas de tecido.
	Fonte: Hafermaas (2018).
	A cor laranja saturada também foge do padrão usual de cadeiras Wassily comercializado no mercado e dá um novo atrativo ao artefato. Seguindo ainda o conceito de instalações artísticas e intervenções conceituais, a próxima cadeira Wassily (Figura 34) s...
	Figura 34 – Cadeira Wassily composta em bicicleta.
	Fonte: Chavira (2018).
	Ao misturar a cadeira na bicicleta, o artista cria um novo artefato. Seria uma “cadeiracleta” ou “bicicadeira”? A nomenclatura é indiferente, pois a provocação que é feita a partir dessa junção ganha muito mais espaço no âmbito da reflexão. Outro conc...
	Figura 35 – Cadeira Wassily com estrutura de correntes em design digital 3D.
	Fonte: Bauhaus100 (2018).
	Fonte: Tipografos.Net (2018).
	Através dos exemplos dados, pode-se perceber como o nível reflexivo é o maior dentre os três – tal como dito por Norman –, pois nele é encontrada uma gama quase infinita de interpretações aparentes de um artefato, no caso, a cadeira. A partir dele, ta...
	Mas, quando a cadeira Wassily foi criada, ainda não se falava ou estudava que os objetos de design poderiam proporcionar emoções no usuário. Contudo, sugere-se que Marcel Breuer atentou para questões pertinentes à “mensagem” (nível reflexivo) que iria...
	Dessa forma, pode-se considerar que os níveis de Norman analisados aqui acabaram por contribuir para a atemporalidade na cadeira Wassily, e, nesse sentido, será analisada tal temática do tempo no capítulo seguinte.
	Figura 49 – Resumo dos pensadores (tamanho A3 no arquivo impresso)
	Fonte: Elaborada pelo autor. 2018.
	Esse, talvez, seja o primeiro estudo realizado na cadeira Wassily que aponta tal característica de proporções áureas. Ao analisar outros aspectos descritos nesta dissertação que se relacionam com a estética do metal, a inovação, os fatores simbólicos ...
	Figura 55 – Casa do mestre Moholy-Nagy, em Dessau.
	Destaque para presença da Wassily. (Projeto) Marcel Breuer (móveis), 1926-1927.
	Fonte: Museum Für Gestaltung (2017).
	Estudar a cadeira Wassily, um objeto clássico que faz parte da história do design, com foco em seu caráter de artefato atemporal, foi o objetivo que norteou, de maneira geral, a realização deste trabalho. O mote principal que inspirou a busca pelo con...
	O ponto de partida da dissertação se deu no estudo histórico que antecede a criação da cadeira Wassily. Perceber quais fatores influenciaram o surgimento e a popularização dessa tipologia de móveis foi importante para compreendê-la posteriormente enqu...
	Saber que a indústria moveleira ascende e populariza a produção de móveis através da fábrica Thonet no século XIX, período da primeira fase da Revolução Industrial, foi importante, pois, em um dado momento da história da empresa, Marcel Breuer, o cria...
	Pressuposto de estudar a cadeira Wassily também foi conhecer um pouco da história de vida Breuer, que se associa à da escola de arte e design Bauhaus. Se a cadeira Wassily nasceu na Bauhaus, foi importante saber que sua história se cruza com a históri...
	Mas, desde antes de entrar na Bauhaus como estudante, Marcel Breuer demonstrava talento e aptidão para sua futura profissão, industrial designer. Com seus esforços reconhecidos, tornou-se professor da escola. Foi nesse momento, em 1925, que ele desenv...
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