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RESUMO

Walter Gropius, fundador da Bauhaus, pregava que o espaço de sua escola seria aberto

a “qualquer pessoa de boa reputação, independentemente da idade ou do sexo”, que não

haveria distinção entre o “sexo belo e o sexo forte”. Mas quando se ouve falar em Bauhaus,

quais são os nomes que vêm à mente? Paul Klee, Ludwig Mies van der Rohe, Johannes Itten,

Wassily Kandinsky; com certeza algum desses lhe soa familiar. Todos grandes mestres,

homens, que passaram pelo corpo docente e/ou discente da instituição. A presente pesquisa

tem como objeto de estudo as relações de gênero e, mais especificamente, as mulheres que

passaram pela Escola de Artes e Design Bauhaus, no intuito de trazer maior visibilidade às

mesmas em um momento de valorização feminina na historiografia e nos debates

contemporâneos em geral. Para tanto, a pesquisa se divide entre uma parte introdutória de

caráter mais geral e outra parte mais específica, voltada às mulheres em si.

Palavras-chave: Bauhaus; mulher; gênero; Alemanha
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ABSTRACT

Walter Gropius, founder of the Bauhaus, preached that the space of his school would

be open to “any person of good repute, regardless of age or sex”, that there would be no

distinction between the “beautiful and the strong sex”. But when you hear about Bauhaus,

what are the names that come to mind? Paul Klee, Ludwig Mies van der Rohe, Johannes Itten,

Wassily Kandinsky; surely one of these sounds familiar to you. All great masters, men, who

passed through the institution as students and/or teachers. The present research studies the

gender relations and, more specifically, the women who passed through the Bauhaus School

of Arts and Design, in order to bring them greater visibility in a moment of feminine

valorization in historiography and in contemporary debates in general. To this end, the

research is divided into an introductory part of a more general nature and a more specific part,

aimed at women themselves.

Keywords: Bauhaus; woman; gender; Germany

4



AGRADECIMENTOS

Nesse momento de finalizações e encerramento de ciclos, me vem uma nostalgia dos

anos que vivi na graduação, dos amigos que fiz, das pessoas que conheci, das oportunidades

que o ensino público, gratuito e de qualidade me proporcionou. E é claro que eu não teria

vivido tudo isso nem estaria onde estou se não fossem meus pais Cláudia e Luiz Cláudio, que

fizeram o possível e o impossível para me proporcionar uma boa educação. A eles e aos

demais familiares que me apoiaram, toda a minha gratidão.

Agradeço também às minhas amigas da faculdade, em especial Julia, Maria e Júlia,

por caminharem comigo do início ao fim nos milhões de trabalhos, provas e projetos, mas

também nos rocks, brigadeiros e pipocas dos finais de semana. Aos meus professores,

sobretudo Patrícia, que me tornou uma apaixonada pela história da arquitetura e inspirou o

tema deste Trabalho, e Jonas, que de pronto aceitou ser meu coorientador e sempre foi muito

gentil, solícito e assertivo em seus apontamentos. Obrigada por acreditarem na minha ideia!

Sou grata ainda aos demais amigos e pessoas especiais que colaboraram comigo de

alguma forma durante a realização do presente Trabalho Final de Graduação, foram todos

essenciais para a conclusão de mais essa etapa.

5



LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Manifesto Bauhaus de 1919, de autoria de Walter Gropius, com xilogravura de

Lyonel Feininger na capa representando a “Catedral do Futuro”……………………………...9

Figura 2: Estudantes femininas no atelier de tecelagem………………………………….…..10

Figura 3: Bule MT49, por Marianne Brandt………………………………………………….11

Figura 4: Manifestação contra o Tratado de Versalhes na Praça da Catedral de Colônia…….13

Figura 5: Karl Liebknecht e Rosa Luxemburgo, líderes da Liga Espartaquista……………...15

Figura 6: "Margot", de Rudolf Schlichter, pintura de 1924 que representa uma mulher menos

“doméstica” e mais “masculina”, tanto por sua aparência (pose, roupas e cabelo) quanto pelo

cenário urbano no qual se insere……………………………………………………………...17

Figura 7: “Spring and Summer” (esquerda), painel desenhado e provavelmente bordado por

May Morris (direita)..................................................................................................................20

Figura 8: Participantes da conferência da Werkbund de Viena, 1912………………………...22

Figura 9: Mapa da Exposição de Colônia da Deutscher Werkbund de 1914, com destaque para

a Haus der Frau (em vermelho) que se localizava acerca dos pavilhões de Van de Velde,

Behrens e Gropius…………………………………………………………………………….23

Figuras 10, 11 e 12: Fachadas frontal e posterior e planta baixa da Haus der Frau, projetada

por Margarete Knüppelholz-Roeser, Colônia, 1914………………………………………….23

Figura 13: Casa Schröder, projeto de Rietveld e Truus Schröder em Utrecht………………..25

Figura 14: Truus e Han Schröder, 1950………………………………………………………26

Figura 15: Walter Gropius como soldado à época da 1ª Guerra Mundial, por volta de

1916…………………………………………………………………………………………...27

Figura 16: Henry Van de Velde em seu escritório em Weimar, por volta de 1908…………...29

Figura 17: Mestres da Bauhaus reunidos no atelier de Paul Klee, da esquerda para a direita:

Lyonel Feininger, Wassily Kandinsky, Oskar Schlemmer, Georg Muche e Paul Klee, por volta

de 1920………………………………………………………………………………………..30

Figura 18: Estrutura/hierarquia interna da comunidade Bauhaus…………………………….31

Figura 19: Diagrama do curso preliminar da Bauhaus (Vorkurs), traduzido para o

português……………………………………………………………………………………...32

Figura 20: Itten, com indumentária masdeísta de sua autoria, 1921………………………….34

Figura 21: Panfleto de divulgação da exposição da Bauhaus de Weimar, em 1923, por Kurt

Schmidt……………………………………………………………………………………….35

Figura 22: Colagem de Yamawaki, “O fim da Bauhaus de Dessau”, 1932…………………..36

6



Figura 23: Gráficos “Aulas de arquitetura com Mies van der Rohe”.......................................37

Figura 24: Estudantes na balaustrada da residência estudantil, 1931………………………...39

Figura 25: Gráfico “Quem estudou na Bauhaus?”....................................................................40

Figura 26: Gráfico “Qual era a proporção de homens e mulheres nas oficinas da

Bauhaus?”.................................................................................................................................41

Figura 27: Desenho do bauhäusler Ludwig Hirschfeld-Mack, no qual atribuía formas e cores

aos gêneros, sem data…………………………………………………………………………43

Figura 28: Lilly Reich (à frente) e Annemarie Wilke em passeio com ex-alunos da Bauhaus,

1933…………………………………………………………………………………………...45

Figuras 29 e 30: Cadeira Barcelona e Cadeira Brno, designs de Mies van der Rohe e Lilly

Reich………………………………………………………………………………………….46

Figura 31: DayBed, design atribuído a Mies van der Rohe, cujo primeiro desenho existente

carrega a assinatura de Reich…………………………………………………………………47

Figura 32: Lilly Reich (ao centro) e Ludwig Hilberseimer (à sua esquerda) com estudantes da

Bauhaus de Berlim, em 1933…………………………………………………………………48

Figura 33: Marianne Brandt, sem título (auto-retrato com dupla exposição), 1930-1932…....50

Figura 34: Estudantes no atelier de metalurgia, com Marianne Brandt abaixo da janela à

esquerda………………………………………………………………………………………51

Figura 35: Pariser Impressionen, por Marianne Brandt, colagem de 1926…………………..52

Figura 36: A luminária ME 78b, produzida por Marianne Brandt e Hans Przyrembel, na

oficina de tecelagem da Bauhaus de Dessau em fotografia de 1926…………………………53

Figura 37: A luminária de cabeceira Kandem, design de Marianne Brandt feito em aço

laqueado, 1928………………………………………………………………………………..54

Figura 38: Jogo de chá em prata e ébano, por Marianne Brandt, 1924..…………………......55

Figura 39: Gunta Stölzl na Bauhaus de Dessau, 1927-1928………………………………….56

Figura 40: Gunta Stölzl (de branco) como enfermeira da Cruz Vermelha, 1917……………..57

Figura 41: Cadeira Africana, por Marcel Breuer (carpintaria) e Gunta Stölzl (têxtil), 1921…58

Figura 42: Tapete produzido por Gunta Stölzl, 1923…………………………………………59

Figura 43: Arieh Sharon, primeiro marido de Gunta, e Yael, filha deles, em 1930…………..60

Figura 44: Tapete de autoria de Gunta Stölzl, 1927-1928……………………………………61

7



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO……………………………………………………………………….9

2. ALEMANHA, 1919-1933……………………………………………………………12

2.1. Notas sobre a Alemanha pós-Primeira Guerra………………………………..12

2.2. Mulheres apenas do lar?....................................................................................17

2.3. A figura feminina em outros movimentos de vanguarda……………………..20

3. A BAUHAUS………………………………………………………………………...27

3.1. Da mente de Gropius para a execução: o começo de tudo……………………27

3.2. Ideais progressistas: a teoria por trás da escola……………………………….31

3.3. O papel da mulher na Bauhaus……………………………………………….39

4. MULHERES QUE FIZERAM HISTÓRIA……………………………………….45

4.1. Lilly Reich: arquiteta e designer na fase final da Bauhaus…………………...45

4.2. Marianne Brandt: a criadora do bule MT49, ícone do design moderno……...50

4.3. Gunta Stölzl: a primeira a ser aluna, professora, mestre e diretora de ateliê…56

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS……………………………………………………….62

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS……………………………………………..64

8



1. INTRODUÇÃO

No período entre guerras, mais precisamente em 1919, o arquiteto alemão Walter

Gropius publicou o Manifesto Bauhaus, que trazia ideias inovadoras sobre a arte, o papel do

artista e do artesão, num contexto de valorização e desenvolvimento industrial acelerado.

Justificada por este manifesto, a escola de arte e design Bauhaus entra em cena, fruto da

junção da Escola de Artes do Grão-Ducado da Saxônia com a Escola de Artes e Ofícios,

sendo fundada e dirigida por Gropius até 1928. A escola foi tão relevante para sua época que

influenciou e ainda hoje influencia o universo da arquitetura e do design modernos.

Figura 1 - Manifesto Bauhaus de 1919, de autoria de Walter Gropius, com xilogravura de Lyonel

Feininger na capa representando a “Catedral do Futuro”

Fonte: https://bit.ly/3EoGNAe. Acesso em: 03 dez. 2021.

De acordo com García (2020), o fundador pregava que o espaço de sua escola seria

aberto a “qualquer pessoa de boa reputação, independentemente da idade ou do sexo”, que

não haveria distinção entre o “sexo belo e o sexo forte”; ideais bastante progressistas,

considerando que se tratava do começo do século XX. Mas quando se ouve falar em Bauhaus,

quais são os nomes que vêm à mente? Paul Klee, Ludwig Mies van der Rohe, Marcel Breuer,

Johannes Itten, Wassily Kandinsky, o próprio Walter Gropius; com certeza algum desses lhe

soa familiar. Todos grandes mestres, homens, que passaram pelo corpo docente e/ou discente

da instituição.
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Apesar das mulheres terem sido maioria no primeiro ano de existência da escola em

Weimar, como cita Galani (2019), pouco se ouve dizer sobre as figuras femininas que lá

estudaram e, por vezes, lecionaram, mesmo que algumas delas tenham sido imprescindíveis

para o sucesso histórico da Bauhaus. De acordo com Flórez (2017), a oficina de tecelagem,

composta em sua absoluta maioria por mulheres, foi a que mais se aproximou da ideia

primária da instituição, que consistia na produção massificada, além de ter sido a única que

permaneceu da criação ao fechamento da escola, se tornando inclusive uma das mais

emblemáticas.

Recentemente, essas mulheres vêm ganhando alguns holofotes na historiografia

devido ao crescente enfoque na discussão da questão de gênero nas mais diversas áreas de

estudo, mas ainda são muito menos reconhecidas do que os expoentes masculinos da famosa

escola de arte e design alemã. Dessa forma, a relevância desse objeto de estudo é no sentido

de trazer mais visibilidade a essas figuras que foram tão importantes para o sucesso da

instituição, mas foram “esquecidas” em meio aos nomes masculinos que fizeram história na

mesma escola. Assim sendo, é importante para essa pesquisa verificar se esse dito

esquecimento advém da historiografia, que em algum ponto valorizava as mulheres e depois

deixou de fazê-lo, ou se realmente foi a escola que desde seus primórdios não abriu espaço

para o reconhecimento feminino.

Figura 2 - Estudantes femininas no atelier de tecelagem

Fonte: https://bit.ly/3xIS77z. Acesso em: 03 dez. 2021.

10

https://bit.ly/3xIS77z


Com a realização dessa pesquisa, procura-se, de modo geral, compreender o papel da

mulher na Bauhaus: onde, na história, se encontram as mulheres que passaram pela escola ao

longo dos anos? Nesse sentido, pretende-se analisar a conjuntura na época de surgimento da

instituição, buscando entender como eram as relações de gênero entre alunos, alunas,

professores, professoras, mestres, entre outros integrantes da hierarquia do local. Faz-se

relevante também pesquisar sobre os processos pedagógicos por trás dos cursos ministrados

na escola e suas mudanças ao longo do tempo. Além disso, existe o intuito de coletar e

interpretar dados sobre três das Bauhäusler - como eram chamados aqueles que fizeram parte

da escola, seja como discente ou docente -, quem eram elas, quais foram suas produções

relevantes, dentre outros aspectos. Essas figuras, escolhidas de acordo com a disponibilidade

de informações sobre as mesmas, são Lilly Reich, designer e arquiteta, braço direito de Mies

van der Rohe; Marianne Brandt, artista e designer de metal, criadora do famoso bule MT49 -

um dos ícones da Bauhaus; e Gunta Stölzl, mestre tecelã, a primeira mulher a passar por todas

as etapas na escola - aluna, professora, mestre e diretora de atelier.

Figura 3 - Bule MT49, por Marianne Brandt

Fonte: https://shorturl.at/bxHR9. Acesso em: 05 mai. 2022.

Durante o processo, foram encontradas e utilizadas fontes primárias e,

majoritariamente, secundárias, poucas delas na língua portuguesa - a maior parte das

discussões acadêmicas sobre o tema em questão se deu em inglês, alemão ou espanhol. Nesse

sentido, uma das contribuições desta monografia é a tradução do rico conteúdo estrangeiro

para o português brasileiro e, portanto, a garantia de uma maior acessibilidade para os futuros

pesquisadores falantes da língua.
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2. ALEMANHA, 1919-1933

2.1. Notas sobre a Alemanha pós-Primeira Guerra

Com o fim da 1ª Guerra Mundial e a assinatura do armistício, em 1918, a Alemanha se

encontrava bastante fragilizada, sofrendo com as consequências impostas pelo Tratado de

Versalhes. Tal documento, de forma geral, pregava uma paz punitiva que colocava o país

como único culpado pela Grande Guerra, e dizia que este deveria abrir mão de territórios e

diminuir seus armamentos, além de arcar com uma alta indenização aos países que saíram

vitoriosos do conflito. Esse Tratado, que tinha como um de seus principais objetivos

subliminares o enfraquecimento e controle da potência bélica alemã - já que esta, sozinha,

esteve muito perto de derrotar toda a frente Aliada (HOBSBAWM, 1995) -, seria em tese uma

tentativa desesperada dos países vitoriosos de impossibilitar outra guerra futura. No entanto,

sabe-se que o efeito foi contrário: duas décadas depois, o mundo já estaria imerso em outra

guerra de enormes proporções.

Esse fato está diretamente relacionado ao Tratado de Versalhes, uma vez que, já

naquele momento, ele foi entendido por diversas autoridades como abusivo e inviável. John

Maynard Keynes1 foi um dos que não acreditou na efetividade do acordo, alegando, nas

palavras do historiador Eric Hobsbawm (1995, p. 83), que “sem uma restauração da economia

alemã (...) seria impossível a restauração de uma civilização e economia liberais estáveis na

Europa”. Como, apesar das divergências de opiniões, as postulações do Tratado foram de fato

aplicadas, a Alemanha se viu obrigada a realizar maciços empréstimos com os estadunidenses

para arcar com as reparações, assumindo uma dívida gigantesca que cresceu ainda mais com a

crise de Wall Street de 1929.

1 John Maynard Keynes (1883-1946) foi um renomado economista inglês, considerado por estudiosos do meio
como o precursor do conceito de macroeconomia. Seu modelo keynesiano serviu de base para muitos planos de
reestruturação econômica ao redor do mundo, em especial no pós-segunda guerra.
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Figura 4 - Manifestação contra o Tratado de Versalhes na Praça da Catedral de Colônia

Fonte: KITCHEN, 2013, p. 350

Com tantas exigências a serem cumpridas e uma economia gravemente comprometida,

o povo alemão, que já vinha enfrentando os danos da guerra, se sentiu humilhado pelos

demais países envolvidos no Tratado, o que gerou um crescente sentimento de revolta e

desejo por vingança, abrindo espaço para a ascensão dos pensamentos nazistas e,

posteriormente, a 2ª Guerra Mundial.

A Grande Guerra finalmente acabou, mas os traumas dela decorrentes são muitos:

um saldo negativo de 1,8 milhão de almas sacrificadas nos campos bélicos; soldados

mutilados mendigando pelas ruas; ex-combatentes em busca de trabalho aumentando

drasticamente a fila dos desempregados. Além do aspecto moral de uma nação

derrotada, reduzida territorialmente e obrigada a muitos deveres para com os países

vencedores, a assinatura do armistício em Versalhes repercute de forma avassaladora

e humilhante para os alemães. (MELLO, 1996, p. 3)

Entre 1919 e 1933, coincidentemente os mesmos anos de início e fim da Bauhaus, se

deu a primeira tentativa de estabelecimento de uma democracia, com o período da história

alemã conhecido como República de Weimar, nome dado em referência à cidade onde foi

promulgada a Constituição que transformou a Alemanha em uma república parlamentarista

logo após a queda do II Reich. Nessa época, o país passava por uma inflação sem precedentes

e que ainda durou por anos, acentuando a crise econômica que já estava acontecendo. De

acordo com Sbrocco (2011), esse período era frequentemente associado pelos alemães a um

momento de fraqueza da nação, tanto pela 1ª Guerra Mundial, quanto pelo Tratado de
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Versalhes, o que fazia com que os mesmos se sentissem saudosos da época do Império, de

uma Alemanha forte e grandiosa.

Durante o período em que esteve vigente a República de Weimar, a sociedade alemã se

encontrava em um momento de forte polarização política e ideológica, cujos lados opostos

não eram tão simplistas como “esquerda versus direita” ou “progressismo versus

conservadorismo”. Ferraz (2009) distribui aquele momento político em três frentes: o Partido

da Ordem, representado pela social-democracia que, por sinal, havia proclamado a república;

a Revolução, que se inspirava nos bolcheviques em prol de uma mudança profunda; e uma

recém-chegada Ordem, dotada de ideais exageradamente nacionalistas que mais tarde seriam

conhecidos como nazistas. De acordo com Hobsbawm (1995), o único ponto de convergência

entre essas ideologias políticas residia na rejeição ao Tratado de Versalhes e seu entendimento

como injusto e inaceitável.

De cerca de 1920 a 1945 (...) a história do mundo (e não apenas da Europa) foi

assinalada por uma luta triangular. Havia o comunismo (...); havia a democracia -

parlamentar (...); e havia uma nova força histórica, inadequadamente chamada de

‘fascismo’, cuja primeira incidência nacional foi a ditadura de Mussolini na Itália,

mas cujo poder de atração se mostrou depois eclipsado pelo Terceiro Reich de Hitler

na Alemanha, um Estado nacional-socialista que permaneceu sua principal

encarnação até a derrota da Alemanha em 1945. (LUKACS apud FERRAZ, 2009, p.

12)

As divergências políticas se encontravam até dentro do mesmo campo ideológico: os

partidos de esquerda possuíam ações e teorias muito diferentes entre si, ocasionando em uma

enorme separação entre aqueles considerados “moderados” e os “radicais” e,

consequentemente, enfraquecendo o alcance de seus ideais comuns. Ainda que a

social-democracia fosse a ideologia política regente, havia uma grande aversão ao comunismo

na Alemanha, fato que pode ser atestado pela repressão brutal por parte do Exército à Revolta

Espartaquista2, liderada por Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht, em 1919. De acordo com

Silva (2010), aqueles que eram taxados como vermelhos - ou seja, comunistas - acabavam

sendo estatisticamente mais presos e por mais tempo do que os conservadores, já que o alto

escalão da Justiça se conformava, em sua maioria, por pessoas de ideais direitistas. Nas ruas,

2A Revolta Espartaquista foi uma série de manifestações populares apoiada pela Liga Espartaquista de Rosa
Luxemburgo e Karl Liebknecht (posteriormente Partido Comunista Alemão), que foram violentamente
reprimidas pelo exército alemão com apoio dos Freikorps (grupos paramilitares formados por extremistas de
direita) e culminaram no assassinato dos dois líderes acima citados.
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ocorriam inúmeros conflitos políticos, por vezes dotados de violência física, com discussões

enérgicas relacionadas ao tema até mesmo em cervejarias - aliás, foi justamente em uma delas

que ocorreu o Putsch de Munique, uma das primeiras tentativas de golpe de Adolf Hitler, em

1923 (SBROCCO, 2011).

Figura 5 - Karl Liebknecht e Rosa Luxemburgo, líderes da Liga Espartaquista

Fonte: https://bit.ly/3ECe5vL. Acesso em: 08 dez. 2021.

No que se refere à arquitetura, há nesse momento entreguerras, segundo Benevolo

(2001), três tipos de consequências a serem lidadas: as materiais, as psicológicas e as que se

relacionam às novas experiências e teorias artísticas que estão amadurecendo. Com a

destruição e a interrupção das atividades produtivas impostas pela 1ª Guerra Mundial, a

questão das moradias se agrava e a reconstrução se torna uma demanda urgente, em especial

após o crescimento demográfico que segue esse período conturbado. Os Estados se

responsabilizam em resolver essas problemáticas, intensificando-se as iniciativas de

construção subvencionada e aprimorando a legislação que trata do assunto. A atuação do

arquiteto passa a ser mais relevante no conjunto do que no individual, valorizando-se o

urbanismo e os conjuntos habitacionais em detrimento das moradias particulares e seus

interiores.
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Nos Estados derrotados, Áustria e Alemanha, às destruições da guerra

acrescentam-se a derrubada dos velhos regimes políticos, a ocupação e o encargo

das reparações que agravam as privações econômicas. Todos esses fatos refletem-se

no campo cultural; as transformações políticas favorecem os progressos culturais,

porque é automaticamente designada como classe dirigente a elite progressista

amadurecida anteriormente. A depressão econômica e sobretudo a inflação misturam

as antigas classes, destroem os hábitos radicados na antiga hierarquia social e

favorecem as tendências renovadoras. Dessa maneira, exatamente nesses Estados,

onde é menor o atrito com o mundo de ontem, amadurecem os acontecimentos mais

importantes para a nova cultura. (BENEVOLO, 2001, p. 392)

Ao mesmo tempo, no campo intelectual e cultural, esse período significou um

considerável avanço na mentalidade e comportamento da sociedade alemã, com grande

desenvolvimento na área da ciência, da filosofia e das artes, sempre muito conectado ao

contexto político e social em que o país se inseria. Isso fez com que, na Europa em geral, a

fase da República de Weimar fosse reconhecida, sob a visão da década de 20, como

vanguardista em certos aspectos, com o recém-adquirido direito de voto feminino e a maior

aceitação social da homossexualidade, e decadente em outros, com as altas taxas de

criminalidade e de pessoas em situações miseráveis. Eram tempos em que poderia se

encontrar a fome, o desespero e a miséria dividindo o mesmo espaço com a riqueza, as drogas

e a luxúria (MELLO, 1996). Foi nesse momento de crise generalizada e efervescência cultural

que começaram a nascer os preceitos da Bauhaus.

Tal crise no pós-guerra trouxe, por um lado, miséria e sofrimento, e por outro, uma

arte de vanguarda através do expressionismo que se transformou ao longo da guerra,

uma arte progressiva e de mudança, que queria se aproximar do povo mostrando a

realidade. É preciso lembrar a fascinação e a atração que Berlim exercia sobre os

artistas, como Grosz, Reinhardt, Jessner e Gropius. Mesmo num contexto tão

adverso à cultura, ela se desenvolveu muito durante a República de Weimar, o que

pode ser observado nas pinturas e na Bauhaus, a principal escola de arquitetura e

artes da época. (SILVA, 2010, p. 2)
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2.2. Mulheres apenas do lar?

Se na Alemanha imperial de Bismarck3 a mulher se via completamente subjugada às

vontades dos homens presentes em sua vida, sendo tratada de forma desigual até mesmo

perante a legislação vigente, a 1ª Guerra Mundial veio com os dois pés na porta para alterar

essa situação - por bem ou por mal. Até então, homens e mulheres recebiam uma educação

separada e distinta, tendo elas acesso negado às universidades e, consequentemente, às

profissões liberais, o que as forçava a serem totalmente dependentes deles. De acordo com

Kitchen (2013), a única exceção à regra era o magistério e, ainda assim, apenas para as

solteiras, que ao se casarem deveriam abandonar o posto de professora. Apenas no final do

século XIX e início do século XX é que uma parcela feminina veio aparecer nas estatísticas

universitárias: 137 mulheres estavam matriculadas no ensino superior no ano de 1905, na

Alemanha (KITCHEN, 2013).

Figura 6 - "Margot", de Rudolf Schlichter, pintura de 1924 que representa uma mulher menos

“doméstica” e mais “masculina”, tanto por sua aparência (pose, roupas e cabelo) quanto pelo cenário

urbano no qual se insere

Fonte: https://bit.ly/3du1ZsJ. Acesso em: 08 dez. 2021.

3 Otto von Bismarck (1815-1898), “Chanceler de Ferro”: renomado estadista alemão que esteve à frente do
governo, no posto de chanceler, na segunda metade do século XIX, empenhando seus posicionamentos políticos
conservadores na conformação de um Império Alemão forte e expansionista.
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Não coincidentemente, vem dessa época o começo da organização do movimento

feminista na Alemanha, inicialmente voltado às mulheres burguesas, com aspirações que por

vezes não englobavam os anseios do proletariado feminino. Segundo Loureiro (2005), uma

característica peculiar do movimento naquela conjuntura era o fato de que não viam a

necessidade de separar a feminilidade e a visão maternal da mulher da luta pela igualdade de

direitos civis e políticos. Ainda segundo a autora, relaciona-se a isso o eventual

enfraquecimento do feminismo burguês, representado pela Bunddeutscher Frauenverein

(Federação Feminina Alemã), após a conquista do direito de voto, adquirido com a revolução

de 1918.

Enquanto isso, o feminismo proletário, centrado na figura da militante Clara Zetkin - a

qual veio a ser uma das fundadoras do Partido Comunista Alemão, em 1919 -, possuía ideais

mais revolucionários: acreditavam que a mulher só seria livre caso o capitalismo fosse

extinto, o que constituía uma luta muito maior e de caráter transformador das estruturas

sociais. Segundo Kitchen (2013, p. 255), Zetkin afirmava que “as mulheres só poderiam ser

livres se trabalhassem fora de casa, porque somente assim elas poderiam ter a experiência

direta do pleno horror da exploração capitalista”. Essa vertente do movimento contava com o

apoio de figuras importantes do cenário político da época, como o social-democrata e

defensor dos direitos das mulheres August Bebel, que chegou a escrever um livro de nome “A

mulher e o Socialismo”. Na publicação, ele defendia que a mulher proletária era explorada

duplamente, primeiro pelo trabalho e segundo por ser mulher, e, por isso, sua liberdade só

seria verdadeira quando ambas as formas de exploração chegassem ao fim.

Mesmo em sociedades industriais, uma tão grande mobilização de mão-de-obra

impõe enormes tensões à força de trabalho, motivo pelo qual as guerras de massa

fortaleceram o poder do trabalhismo organizado e produziram uma revolução no

emprego de mulheres fora do lar: temporariamente na Primeira Guerra Mundial,

permanentemente na Segunda. (HOBSBAWM, 1995, p. 42)

No decorrer da Grande Guerra, enquanto a “força bruta” masculina se destinava aos

campos de batalha e às sanguinárias trincheiras, e sem um suporte financeiro adequado por

parte do Estado, a “fragilidade feminina” precisou sair do seu papel de cuidadora do lar e dos

filhos para tentar garantir o sustento do núcleo familiar, indo em busca de emprego nos

setores da indústria que antes eram espaços pertencentes somente aos homens, mesmo que

para receber salários consideravelmente menores (KITCHEN, 2013). Em termos

quantitativos, de acordo com Kitchen (2013), o percentual de mulheres trabalhando em
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indústrias na Alemanha era de 22% em 1913, e subiu para 34% em apenas cinco anos, em

1918. Em uma situação de crise e escassez, padecendo com o pouco amparo financeiro

fornecido pelo governo - 33 marcos mensais caso o marido falecido fosse apenas um soldado,

50 marcos se ele tivesse a patente de sargento -, a mulher da classe trabalhadora se torna cada

vez mais politizada e expressa seu descontentamento ao participar ativamente dos protestos,

greves e passeatas entre 1917 e 1918.

A passos curtos, o Estado foi compreendendo que era necessário um apoio maior às

esposas dos soldados que lutavam no front da Guerra e começou a estabelecer medidas nesse

sentido, como a criação de um Departamento de Mulheres (Frauenreferat) que se

responsabilizava por proporcionar a infraestrutura mínima necessária para elas, em especial as

que trabalhavam fora. Foram instituídos desde sindicatos trabalhistas, organizações femininas

e órgãos de assistência social, até creches, maternidades, moradias adequadas e serviços

médicos (KITCHEN, 2013).

Somado à conjuntura de inovações culturais e intelectuais que se deu na República de

Weimar, a figura da mulher passa por grandes transformações que levam a uma versão

diferente do que se estava acostumado, mais dona de si, esclarecida, com direito a votar e ser

votada, antenada nas últimas tendências da moda e assalariada: a mulher livre (para os

padrões da época). Livre das amarras que a prendiam única e exclusivamente ao serviço

doméstico, e disposta a fazer o que fosse necessário para se manter assim. Essa relativa

liberdade pode ser percebida no aumento do número de mulheres nas universidades, que em

1914 - ano de início da 1ª Guerra Mundial - já estava em 4.057, uma quantidade quase trinta

vezes maior do que em 1905 (KITCHEN, 2013). Apesar dessa mulher mais independente ser

o foco da presente pesquisa, é importante ressaltar que não foram todas as pessoas do sexo

feminino que se identificaram com essas mudanças; parte delas se via satisfeita com o papel

de mãe, cuidadora do lar e da família, ao lado do pai provedor da casa.
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2.3. A figura feminina em outros movimentos de vanguarda

Mesmo antes do período aqui ressaltado, as mulheres já se faziam presentes nos

notáveis movimentos de vanguarda, que se encontravam em crescente ascensão ao redor do

mundo, especialmente devido ao grande desenvolvimento industrial e tecnológico que afetava

diretamente as manifestações culturais e artísticas. Ainda que de maneira discreta aos olhos da

historiografia e do senso comum, há o exemplo do Arts and Crafts - cujo ápice se deu no final

do século XIX -, da Deutscher Werkbund - fundada em 1907 -, e do DeStijl - este, sim,

contemporâneo direto à Bauhaus. Para efeitos de comparação e compreensão do papel da

figura feminina nas artes e arquitetura da época, os movimentos acima serão brevemente

abordados sob uma perspectiva de gênero.

O Arts and Crafts é frequentemente associado à figura de William Morris, já que este,

juntamente ao crítico de arte John Ruskin, foi um dos precursores dos ideais de valorização do

artesão e das artes manuais, em detrimento das novas tecnologias e técnicas de produção em

massa derivadas da Revolução Industrial. Os dois pensadores eram críticos da emergente

sociedade do consumo, que não se importava com a qualidade dos artefatos e vinha ganhando

espaço no mercado, e acreditavam no lema de uma arte “feita pelo povo e para o povo”.

Figura 7 - “Spring and Summer” (esquerda), painel desenhado e provavelmente bordado por May

Morris (direita)

Fonte: http://shorturl.at/bejE5. Acesso em: 22 mai. 2022.
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O movimento esteve em seu auge na Europa e nos Estados Unidos entre os anos 1880

e 1910, atraindo diversos artistas, arquitetos, escritores e outros profissionais da área. Pouco

se ouviu falar, no entanto, das mulheres que faziam parte dele, como Mary “May” Morris,

filha de William Morris e mais tarde fundadora da Guilda Feminina de Artes (Women’s Guild

of Arts). Na Era Vitoriana, a mulher era o “anjo da casa”, submissa, inteiramente voltada para

o ambiente familiar, e foi essa visão que permitiu a participação delas no Arts and Crafts, já

que este também se voltava ao espaço doméstico e enfatizava habilidades manuais

consideradas femininas. Porém, ao mesmo tempo em que elas eram aceitas no movimento

pela crença de que o artesanato fazia parte da sua função tradicional, seu trabalho ainda não

recebia o devido reconhecimento, já que elas eram consideradas apenas realizadoras das

ideias masculinas e não artistas criativas e independentes. Segundo Dačić (2018), apesar dos

paradoxos, o Arts and Crafts foi quem deu a primeira abertura para as talentosas artistas e

artesãs do sexo feminino, permitindo seu ingresso no mercado de trabalho de forma

assalariada. A mulher da época coloca, assim, um pé para fora do antes exclusivo ambiente do

lar, o que significaria um considerável avanço rumo à emancipação feminina.

A Deutscher Werkbund, ou Federação Alemã de Ofícios, surgiu na intenção de

valorizar a arte nacional alemã perante o competitivo mercado mundial. Por meio de uma

parceria entre as grandes fábricas e os artesãos do país, propuseram a integração do artesanato

tradicional às técnicas industriais de produção em massa. De acordo com Stratigakos (2003),

os porta-vozes da Werkbund não se mantinham neutros em seus discursos quando se tratava

da questão de gênero, tomando como exemplo a fala de Karl Scheffler, crítico de arte e

participante da associação: “a batalha da Werkbund (...) é uma campanha para alcançar uma

nova razão masculina”, sendo essa razão um design mais limpo, sem o “bric-a-brac4”

considerado feminino. Ainda que houvesse integrantes que acreditavam na necessidade de

uma “visão feminina” na reforma do design, pensamentos como o de Scheffler eram

predominantes. Não obstante, as associadas eram relativamente numerosas nos anos iniciais

da Federação, principalmente aquelas que eram artistas, escritoras e empreendedoras: em

1910, cerca de 50 mulheres estavam listadas como membros, representando 5% do total de

integrantes da Werkbund. Apenas três anos depois, o número já estava na casa dos 100, o que

correspondia a 8% do total (STRATIGAKOS, 2003, p. 493).

4 De acordo com o Dicionário Cambridge, a definição de bric-a-brac é “pequenos objetos decorativos de vários
tipos e sem grande valor”. Tradução livre da autora. Disponível em:
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/bric-a-brac. Acesso em: 01 jun. 2022.
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Figura 8 - Participantes da conferência da Werkbund de Viena, 1912

Fonte: STRATIGAKOS, 2003, p. 492

Dentre essas participantes, estavam aclamadas profissionais com ideias bem definidas

sobre a reforma do design, influenciadas pelos discursos contemporâneos das artes aplicadas e

outros movimentos feministas mais radicais: “elas imaginaram um papel vital para as

mulheres na cultura estética alemã como mediadoras entre o velho e o novo, trazendo valores

femininos tradicionais para uma Wohnkultur moderna” (STRATIGAKOS, 2003, p. 493).

Nesse sentido, para a famosa Exposição de Colônia da Werkbund, de 1914, a arquiteta

berlinense Margarete Knüppelholz-Roeser ganhou um concurso para projetar o pavilhão

chamado Haus der Frau (Casa da Mulher), que abrigava a produção feminina da associação -

inclusive a de Lilly Reich, que colaborou no design de interiores de tal exibição. Apesar da

historiografia por vezes ignorar a existência do pavilhão, a Haus der Frau foi de extrema

importância para ressaltar e trazer visibilidade ao trabalho das mulheres na valorização do

design, em um momento primordial para a formação do campo como conhecemos hoje. Com

o início dos atritos que deram origem à Grande Guerra, a exposição teve de ser rapidamente

desmontada e alguns de seus pavilhões, como a própria Haus der Frau, acabaram destruídos.
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Figura 9 - Mapa da Exposição de Colônia da Deutscher Werkbund de 1914, com destaque para a Haus

der Frau (em vermelho) que se localizava acerca dos pavilhões de Van de Velde, Behrens e Gropius

Fonte: http://shorturl.at/fvwzO, modificação feita pela autora. Acesso em: 20 mai. 2022.

Figura 10, 11 e 12 - Fachadas frontal e posterior e planta baixa da Haus der Frau, projetada por

Margarete Knüppelholz-Roeser, Colônia, 1914
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Fonte: STRATIGAKOS, 2003, p. 501 e 503 (tradução livre da legenda pela autora)

O DeStijl (ou Neoplasticismo) tem suas raízes na Holanda e, assim como sua

contemporânea Bauhaus, focava na simplicidade dos objetos tanto na estrutura quanto nas

puras formas geométricas e cores. Seus líderes Theo van Doesburg e Piet Mondrian

popularizaram o estilo caracterizado por linhas grossas, cores primárias e formas

simplificadas, seguindo o ideal do movimento que consistia na fusão entre forma e função. O

nome advém de uma publicação organizada por Doesburg, a revista DeStijl, iniciada em 1917,

onde eram publicados textos que muitas vezes assumiram o formato de manifestos, fazendo

com que sua ideologia tivesse um grande impacto tanto nos Países Baixos quanto na

Alemanha, mesmo que não existam muitos edifícios construídos em tal estilo. O arquiteto e

designer de interiores Gerrit Rietveld também foi um nome relevante do DeStijl, mas pouco

se tem informação sobre sua parceira e colaboradora Truus Schröder-Schräder, proprietária da

conhecida Casa Schröder - uma expressão notável dos ideais neoplasticistas. Essa falta de

materiais informativos sobre ela, ou qualquer outra mulher que passou pelo movimento, já

demonstra como (não) era abordada a questão de gênero no meio.
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Figura 13 - Casa Schröder, projeto de Rietveld e Truus Schröder em Utrecht

Fonte: https://bit.ly/3wIAftC. Acesso em: 21 mai. 2022.

Truus se vinculou ao DeStijl e conheceu Rietveld logo nos primeiros anos da

existência do movimento; mesmo que não tivesse experiência como arquiteta, ela almejava

um modo de vida bem definido em sua mente, com simplicidade e longe dos luxos que sua

família abastada havia proporcionado até então. Em seus arquivos, encontram-se diversas

anotações sobre arquitetura e ideias para o projeto de sua casa: foi ela quem quis e fez

acontecer a área comum flexível do andar superior, pois queria passar o tempo com seus

filhos, e a integração entre a natureza e o interior da residência. Segundo Hoekstra (2021),

Truus passou muito tempo de sua vida trabalhando no escritório com Rietveld, mas não

deixou de ser uma boa e forte figura materna - criou suas filhas para serem criativas e

economicamente independentes. Dessa forma, ainda que a primeira Schröder tenha agido às

sombras de Rietveld, sua filha caçula Han fez o sobrenome conhecido ao se tornar uma das

primeiras mulheres arquitetas da Holanda, também associada aos ideais do DeStijl. Criada na

casa que hoje é Patrimônio da Humanidade pela UNESCO (Organização das Nações Unidas

para a Educação, a Ciência e a Cultura), Han Schröder foi fortemente influenciada por sua

mãe e pelo parceiro dela a seguir a carreira de arquiteta, mas por vezes se encontrou

subjugada à figura de Rietveld. Possivelmente por isso, ela decidiu nos anos 1960 se
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desvincular de seu país natal e criou um novo caminho para ela mesma nos Estados Unidos da

América, onde viveu até se aposentar em 1978.

Figura 14 - Truus e Han Schröder, 1950

Fonte: HOEKSTRA, 2021, p. 143
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3. A BAUHAUS

3.1. Da mente de Gropius para a execução: o começo de tudo

Walter Gropius nasceu em 1883, na cidade de Berlim, onde anos mais tarde ingressou

na universidade e cursou Arquitetura. No ano de 1907, finalizada a graduação, viajou a estudo

por diversos países europeus, assimilando e coletando referências de estilos e construções

arquitetônicas distintas, até o momento em que o renomado arquiteto Peter Behrens o

contratou como assistente em seu escritório. Iniciou sua vida artística em 1910, mas precisou

colocá-la em espera quando foi convocado pelo Exército na 1ª Guerra Mundial.

Walter Gropius foi um homem do primeiro pós-guerra. Sua obra de arquiteto, de

teórico, de organizador e diretor da admirável escola de arte que foi a Bauhaus é

inseparável da condição histórica da República de Weimar e da frágil democracia

alemã. (ARGAN, 2005, p.7)

Gropius serviu na Grande Guerra e dela retornou não apenas com honrarias militares,

mas também com ideias: ele acreditava que cabia à sua geração definir melhor o campo de

atuação do profissional de arquitetura e repassar à próxima geração. Para que isso fosse

alcançado, vislumbrava uma nova escola, pioneira, que mesclaria o ensino da arte manual - o

artesanato - com a produção industrial e as inovações tecnológicas que vinham surgindo na

época. Essa escola contaria com diversos colaboradores que trabalhariam, ao mesmo tempo,

independentemente e em conjunto na busca de um objetivo comum.

Figura 15 - Walter Gropius como soldado à época da 1ª Guerra Mundial, por volta de 1916

Fonte: DROSTE, 2013, p. 13
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Se antes da guerra de 14 eu já encontrara meu próprio ponto de vista dentro da

arquitetura (...) tornei-me inteiramente cônscio, com base em reflexões pessoais, de

minha responsabilidade como arquiteto, em consequência da Primeira Guerra

Mundial, em cujo transcurso minhas ideias teóricas tomaram forma pela primeira

vez. Após a brutal interrupção, todo indivíduo pensante sentia a necessidade de uma

mudança intelectual de linha (...) cada qual tentava contribuir a fim de que fosse

transposto o abismo entre realidade e idealismo. (GROPIUS, 2004, p. 29-30)

Por trás desses pensamentos, há, dentre outras coisas, o fato de que o arquiteto foi um

participante ativo da Deutscher Werkbund (Federação Alemã de Ofícios), associação de

arquitetos, artistas e empresários que tinha como propósito a conciliação entre a cultura de

massas trazida pelo capitalismo e a manufatura dos artesãos, dispensando os muitos

ornamentos que marcaram estilos artísticos anteriores. Lá, ele adquiriu diversos aprendizados

que, em um futuro não muito distante, o ajudariam na missão de dirigir a Bauhaus, a começar

pela ideia de que a forma técnica deveria acompanhar a forma artística, e vice-versa.

A Deutscher Werkbund, juntamente ao Arts and Crafts inglês e ao

Kunstgewerbeschule (Escola de Artes e Ofícios), é, segundo Argan (2005), um antecedente

direto da Bauhaus. Criada com o intuito de valorizar o design alemão, a Federação contava

com grandes nomes da cena arquitetônica da época, como Peter Behrens - com quem Gropius

e Mies van der Rohe trabalharam por algum tempo -, Hermann Muthesius, Henry Van de

Velde e Josef Hoffmann, e tinha como principal diferença ideológica perante o Arts and Crafts

de William Morris o fato de não defender a volta integral aos artesanatos medievais, mas sim

uma junção entre arte e indústria. Ao longo dos anos de sua existência, foi palco de debates

entre o que Benevolo (2001) chamou de tendências opostas no campo da arquitetura: alguns

integrantes, liderados por Muthesius, defendiam a padronização industrial, outros, centrados

na figura de Van de Velde, prezavam pela liberdade individual artística nos projetos; enquanto

alguns priorizavam a arte, outros se preocupavam mais com a economia. Dentre suas atuações

mais marcantes, pode-se destacar a participação na exposição internacional de moradias de

1927, com o Weißenhofsiedlung, bairro de Stuttgart onde foram aplicados os conceitos da

nova habitação, que deveria ser voltada não apenas para as elites, mas para todas as classes

sociais. Com ideais que não condiziam com a realidade nazista, a Federação foi formalmente

dissolvida pelo governo em 1938.
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Figura 16 - Henry Van de Velde em seu escritório em Weimar, por volta de 1908

Fonte: DROSTE, 2013, p. 12

Além da Werkbund, Gropius foi integrante e um dos líderes do Arbeitsrat für Kunst

(Conselho de Arte), que possuía como objetivos básicos o que havia sido divulgado no

Architeckturprogramm e em seu Manifesto, entre 1918 e 1919: assim como no movimento

inglês Arts and Crafts de William Morris, reivindicavam uma arte com participação popular,

alegando que a mesma não deveria ser exclusiva para poucas pessoas, mas sim vivida e

aproveitada pelas grandes multidões; a arte e o povo deveriam formar uma só entidade. O

Conselho teve seu fim junto à repressão da Revolta Espartaquista, mas antes disso era

formado por diversos artistas, mecenas e arquitetos, tendo estes últimos desenvolvido, em

abril de 1919, uma exposição de nome “Uma exposição de arquitetos desconhecidos”, para a

qual Gropius redigiu a seguinte introdução:

Precisamos querer, imaginar e criar o novo conceito arquitetônico em cooperativa.

Pintores, escultores, derrubem as barreiras que cercam a arquitetura e

transformem-se em participantes de uma mesma construção, bem como em

companheiros de armas em prol do objetivo fundamental da arte: a ideia criativa da

Catedral do Futuro, que mais uma vez a tudo abarcará em uma única forma -

arquitetura, escultura e pintura. (GROPIUS apud FRAMPTON, 2015, p. 153)

Ideias bastante similares a estas foram revistas ainda em 1919, quando o arquiteto

publicou o Manifesto para a Bauhaus de Weimar (fig. 1): nele, constava uma convocação para

que os demais artistas, arquitetos, artesãos, escultores e pintores se unissem em prol de

superar as barreiras elitistas que os separavam, formando uma única corporação que criaria
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uma “nova construção do futuro”. A chance de tornar essa ideia uma realidade veio quando o

arquiteto belga Van de Velde, por não ser alemão, foi afastado da direção da Escola de Artes e

Ofícios de Weimar e indicou Gropius como seu sucessor, quem unificou a instituição à

Academia de Belas-Artes e fundou a Staatliches Bauhaus. Em suas palavras, o propósito da

recém-criada escola era realizar uma arquitetura moderna que englobasse a vida em todas as

suas facetas, assim como é a natureza humana: “nosso alvo era o de eliminar as desvantagens

da máquina, sem sacrificar nenhuma de suas vantagens reais” (GROPIUS, 2004, p. 30).

Nesse contexto de criação da instituição, estavam com Gropius na conformação do

corpo docente grandes nomes como o suíço Johannes Itten (1888-1967), que à época liderava

um curso de educação formal em Viena; o pintor estadunidense Lyonel Feininger (1871-1956)

e o escultor alemão Gerhard Marcks (1889-1981). Ainda nos anos iniciais, se juntaram a eles

mais figuras relevantes como Adolf Meyer (1881-1929), que já havia trabalhado com o

fundador anteriormente; os renomados pintores Georg Muche (1895-1987), Paul Klee

(1879-1940), Wassily Kandinsky (1866-1944), Laszlo Moholy-Nagy (1895-1946) e Oskar

Schlemmer (1888-1943), o qual também era cenógrafo.

Figura 17 - Mestres da Bauhaus reunidos no atelier de Paul Klee, da esquerda para a direita: Lyonel
Feininger, Wassily Kandinsky, Oskar Schlemmer, Georg Muche e Paul Klee, por volta de 1920

Fonte: DROSTE, 2013, p. 22
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3.2. Ideais progressistas: a teoria por trás da escola

A Bauhaus se propunha a formar todo tipo de artista, do designer industrial, ao

escultor, ao pintor, ao artesão e ao arquiteto, e para tanto se apoiava num método de ensino

que abrangesse o treinamento manual técnico e formal, objetivando o trabalho em equipe na

construção. A concepção de Gropius de “entender a vida como totalidade” foi aplicada no

currículo escolar na forma de um curso preliminar (Vorkurs) que buscava enfatizar não apenas

a profissão, mas também o ser humano. De início, o aluno deveria passar por essa formação

obrigatória básica durante um ou dois semestres, para depois se encaminhar (ou ser

encaminhado) à oficina que tivesse mais afinidade.

Figura 18 - Estrutura/hierarquia interna da comunidade Bauhaus5

Fonte: OTTO; RÖSSLER; 2019, p. 6

5 Tradução livre da autora para o diagrama - Da parte externa para a interna do círculo, temos: instrutores de
curto prazo, palestrantes, referências institucionais, estudantes aceitos em fase experimental, estudantes
aprendizes, estudantes convidados (periferia da Bauhaus); professores assistentes, estudantes por vários
semestres nas oficinas (comunidade principal); mestres de atelier, jovens mestres, mestres da forma - diretores
artísticos, graduados - carta de confirmação/diploma, professores (corpo docente permanente). No centro, em
preto, estão os diretores.
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Johannes Itten, pedagogo e fundador da sua própria escola de arte em Viena alguns

anos antes, foi o mestre responsável pelas diretrizes do Vorkurs, que servia, em termos gerais,

como um primeiro contato dos alunos com o material, as formas e cores, no qual realizavam

experimentos com proporção, escala, luz, sombra, ritmo, etc. O objetivo era estimular a

criatividade e a liberdade de cada um, para que pudessem perceber suas habilidades naturais

específicas e, depois, desenvolvê-las na oficina em que se sentissem mais confortáveis.

Figura 19 - Diagrama do curso preliminar da Bauhaus (Vorkurs), traduzido para o português

Fonte: MATTARA; NASCIMENTO, 2015, p. 6

A estrutura concêntrica da formação toda incluía desde o começo todos os

componentes essenciais do projeto e da técnica, para que o aluno dispusesse de uma

perspectiva imediata do campo total de sua atividade futura. A seguir, a formação

posterior apenas continuava este curso no sentido da ampliação e do

aprofundamento. Ela se diferenciava da “formação preparatória” elementar tão

somente em dimensão e minúcia, mas não no essencial. (GROPIUS, 2004, p. 38-39)

Gropius defendia que essa formação geral colaborava para que o aluno fosse mais

confiante, produtivo e ágil no curso especializado que viria a realizar em seguida, e, confiando

nos méritos de pedagogo de Itten, permitiu que este tivesse uma grande liberdade de atuação

no que dizia respeito ao curso preliminar, pelo menos nos semestres iniciais. Contudo, Itten

foi desenvolvendo e externando cada vez mais sua posição anárquica, intensificada pelo longo
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tempo em que esteve em um centro masdeísta6 nas proximidades de Zurique, fato que levou a

uma crescente divergência ideológica com Gropius.

Para mim, não era suficiente abraçar os lemas “volta aos ofícios” ou “arte e

tecnologia de mãos dadas”. Estudei a filosofia oriental, mergulhei nos ensinamentos

do masdeísmo persa e da ioga hindu e comparei-os com o cristianismo primitivo.

Cheguei à conclusão de que precisamos contrabalançar nossa pesquisa científica e

nossa especulação tecnológica, ambas voltadas para o exterior, com um pensamento

e uma prática voltados para nosso interior. Procurei alguma coisa, para mim e para o

meu trabalho, em que pudesse basear um novo estilo de vida. (ITTEN apud

FRAMPTON, 2015, p. 150)

Essas diferenças foram acentuadas com a chegada de Theo Van Doesburg, ligado ao

De Stijl, e de Wassily Kandinsky, pioneiro no movimento das artes abstratas e convidado de

Itten. Enquanto o segundo defendia “uma abordagem emotiva e essencialmente mística da

arte” (FRAMPTON, 2015, p. 150), o primeiro possuía tendências artísticas racionais e

coletivas, que foram bem aceitas entre o corpo discente da Bauhaus e impactaram diretamente

na produção dos ateliers, colocando à prova até mesmo os ideais originários da escola. Após a

partida de Van Doesburg, em 1922, Gropius revisou sua proposta original de programa

escolar, voltada aos ofícios, tornando-a favorável ao encontro harmônico entre design

artesanal e produção industrial. Dessa forma, seu desentendimento com Itten ficou

irreconciliável e culminou na saída do pintor suíço do corpo docente da escola, em 1923. O

Vorkurs passou, então, a ser responsabilidade de Laszlo Moholy-Nagy e do ex-aluno Josef

Albers, sofrendo algumas alterações.

6 “Mazdaznan (que significa "pensamento mestre") reflete a ambivalência de um tempo que simultaneamente
ansiava por progresso e reconexão. O objetivo dos "ensinamentos da vida" fundados por Otto Harnisch, que
havia emigrado da Alemanha, era a humanidade de desenvolvimento físico, mental e espiritual, baseada em uma
dieta vegetariana, combinada com exercícios respiratórios e físicos. "Assim, Mazdaznan não oferece ideias ou
teorias, mas lições de respiração e exercícios de todos os tipos (...)" que são calculados, "para apoiar a circulação
sanguínea, o sistema nervoso e o sistema glandular, permitindo assim que a inteligência do cérebro se torne mais
aprimorada e eficaz."” Tradução livre da autora para o artigo Mysticism and Mazdaznan, no website Bauhaus
Kooperation. Disponível em: https://bit.ly/3oRWH0F. Acesso em: 13 dez. 2021.
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Figura 20 - Itten, com indumentária masdeísta de sua autoria, 1921

Fonte: FRAMPTON, 2015, p. 149

Sob o comando de Moholy-Nagy e Albers, o curso se voltou mais à função e aos

elementos industriais, com exercícios sobre o equilíbrio de estruturas feitas em materiais

como madeira, metal e vidro. O objetivo agora era "revelar as propriedades estáticas e

estéticas das estruturas assimétricas livres” (FRAMPTON, 2015, p. 151), e não mais a

experimentação e comparação com as cores e formas bidimensionais.

A saída de Itten, juntamente à primeira grande exposição da escola - Staatliches

Bauhaus in Weimar, de 1923 -, marcou o distanciamento do expressionismo e a aproximação

do construtivismo, do funcionalismo e da Nova Objetividade. No mesmo ano, a cidade de

Weimar retira seu apoio financeiro à escola, forçando sua transferência para Dessau em 1926,

onde Gropius estava construindo o edifício que seria sua sede. A instituição estava cada vez

mais direcionada para a produção de objetos que pudessem ser massificados: mobiliários,

utensílios domésticos, tapeçaria, estampas, papéis de parede, muitos dos ícones que tornaram

a Bauhaus o que ela representa hoje para o design - uma escola vanguardista das décadas de

20 e 30 - vieram dessa nova ideologia.
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Figura 21 - Panfleto de divulgação da exposição da Bauhaus de Weimar, em 1923, por Kurt Schmidt

Fonte: DROSTE, 2013, p. 2

Após a transferência da escola para a cidade de Dessau, Gropius permanece na direção

por mais dois anos, efetivando sua saída em 1928, quando o arquiteto suíço Hannes Meyer,

que estava no comando do departamento de arquitetura formado em 1927, assume o cargo.

Este último possuía tendências políticas muito bem definidas que impactaram quase que

imediatamente no ensino da Bauhaus: mesmo que a atmosfera em Dessau fosse

crescentemente reacionária, a escola absorvia e propagava cada vez mais os ideais de

esquerda. Meyer não acreditava muito na eficácia do curso preliminar, substituindo-o aos

poucos por aulas como psicologia da forma, sociologia e socioeconomia.

Sob a supervisão do suíço, foram instituídos quatro departamentos principais -

arquitetura, publicidade, produção em madeira e metal, e têxteis - e a produção da escola se

voltou mais ao social, com o desenvolvimento de móveis mais simples e acessíveis

economicamente. O diretor também evidenciou o espírito colaborativo, que era tão falado por

Gropius, ao unir alunos e mestres em projetos que ultrapassavam os limites do design de

interiores e da arquitetura. De acordo com Droste (2013), em 1929, Meyer tentou aumentar o

número de estudantes e se dirigiu diretamente às possíveis candidatas mulheres quando

divulgou o panfleto junge menschen kommt ans bauhaus (jovens, venham para a Bauhaus):

“Procura como estudante uma verdadeira igualdade de direitos?”. Ele também flexibilizou a
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aceitação de mulheres no departamento de arquitetura ao estabelecer que elas poderiam fazer

parte do mesmo se, tal como os demais estudantes, fossem consideradas excepcionais. Ainda

assim, o número de diplomadas na área de “construção/ampliação” continuou insignificante -

apenas quatro mulheres se graduaram. Foi também durante sua gestão que Gunta Stölzl

assumiu a tecelagem como mestre de atelier.

Embora Meyer tentasse não permitir que a Bauhaus se tornasse partidária, esse era o

rumo que a escola estava tomando, o que desagradava os numerosos conservadores da então

cidade-sede e resultou na sua demissão em 1930, exigida pelo prefeito Fritz Hesse. Em um

meio cada vez mais retrógrado e ditatorial, a instituição passou a ser dirigida pelo arquiteto

alemão Ludwig Mies van der Rohe na tentativa de limpar a “imagem comunista”, já que este

era considerado apolítico. Mesmo assim, a escola só conseguiu se manter em Dessau até

1932, quando o que restou dela teve de ser realocado em um depósito antigo nas redondezas

de Berlim.

Figura 22 - Colagem de Yamawaki, “O fim da Bauhaus de Dessau”, 1932

Fonte: FRAMPTON, 2015, p. 154

Enquanto Mies van der Rohe esteve na liderança, o Vorkurs voltou a fazer parte do

currículo escolar, mas de forma não obrigatória. Em substituição, eram aplicados testes que
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determinavam se o aluno poderia continuar seus estudos ao fim de cada semestre, o que

colocava em reavaliação os conceitos-base do curso preliminar: desenvolvimento da

criatividade, igualdade entre os estudantes e aprimoramento das habilidades naturais de cada

um. Como diretor, o foco de seu trabalho estava no campo da arquitetura e dos interiores e,

para os alunos de tais cursos, Mies van der Rohe prolongava a duração do Vorkurs, a fim de

que eles conseguissem desenvolver melhor suas habilidades de desenho à mão livre.

Ambicionando uma produção industrial e “um estilo baseado na pureza e economia dos

materiais” (MANHANINI, 2019, p. 43) - afinal, como afirmado pelo arquiteto, “less is

more”-, foram criados departamentos de acabamento e conclusão, fotografia, belas artes e

tecelagem, além da arquitetura. Em sua gestão, a Bauhaus se tornou mais uma escola

convencional de arquitetura do que um local de trabalho experimental.

Mies tinha uma linha de trabalho que se diferenciava tanto de Gropius (“formalista”)

quanto de Meyer (“racionalista”), e por isso sua regência da Bauhaus foi independente. Era

considerado inalcançável e autoritário enquanto diretor, e possuía uma postura elitista

(DROSTE, 2013, p. 83). Durante o tempo em que exerceu o cargo, 183 alunos passaram pelo

seu curso de arquitetura, dos quais apenas 25 eram mulheres. Segundo as estatísticas

compiladas pela iniciativa Bauhaus-shortcuts (2019), a maioria destes alunos permaneceu no

curso por apenas quatro semestres em média e 113 abandonaram a escola sem concluir a

graduação, já que na época não era essencial o diploma em arquitetura para exercer a

profissão. Ainda assim, foi durante a gestão de Mies que as poucas graduandas do curso

alcançaram o título de arquitetas.

Figura 23 - Gráficos “Aulas de arquitetura com Mies van der Rohe”
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Fonte: Bauhaus-shortcuts, 2019 (adaptação e tradução livre da autora)

Em janeiro de 1933, Adolf Hitler se proclama chanceler da Alemanha e, no mesmo

ano, as mulheres começam a ser expulsas de seus trabalhos e das Universidades. Meses

depois, Mies dissolve a Bauhaus por decreto do regime nazista. Como bem colocado por

Hervás y Heras (2014, p. 22): “A Bauhaus acabou exatamente como começou, de mãos dadas

com a República”. Há registros de vários ex-integrantes que morreram nos campos de

concentração, assim como vários outros conseguiram se exilar fora do país. Os nomes mais

famosos, como Gropius e Mies, se refugiaram nos Estados Unidos e por lá divulgaram os

ideais bauhausianos, que alcançaram boa parte do mundo - se não todo - desde então.
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3.3. O papel da mulher na Bauhaus

Com a questão de gênero em relevância atualmente, os fragmentos do discurso de

Gropius durante a abertura da Bauhaus de Weimar, em 1919, se encontram ressaltados em

inúmeros artigos científicos, pesquisas e dissertações no meio acadêmico, além de reportagens

e notícias na mídia comum. Dentre eles, um em especial chama bastante atenção quando se

tem uma mínima ideia do que era o contexto na época: “Qualquer pessoa de boa reputação,

sem distinção de idade ou sexo, cuja educação prévia seja considerada adequada pelo Comitê

de Professores, será admitido até onde o espaço nos permitir” (GROPIUS apud FLÓREZ,

2017, p. 3). Uma fala como essa sendo dita e ouvida no início do século XX era algo

surpreendente, já que, como visto, a mulher estava apenas começando a conquistar seu espaço

perante a sociedade. É indiscutível o fato de que a Bauhaus foi ousada, mas ela não foi a única

das escolas de arte alemãs a aceitar alunas mulheres, visto que essa isonomia estava decretada

na Constituição da recente República de Weimar; a principal novidade ali era a possibilidade

da convivência entre os estudantes de ambos os gêneros nas oficinas, cafeteria, dormitórios e

outras dependências da instituição.

Figura 24 - Estudantes na balaustrada da residência estudantil, 1931

Fonte: OTTO, RÖSSLER; 2019, p. 9

A igualdade de gêneros era uma ideia inovadora e, por vezes, não muito bem vista

pelos olhos daqueles que seriam mais afetados negativamente por ela: os homens. Mas o

arquiteto explicou, já no seu primeiro discurso voltado aos estudantes da Bauhaus, o que seria
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essa não-distinção: “sem tratamento especial para as mulheres, todos os artesãos ao trabalho”,

“igualdade absoluta de status e, portanto, igualdade absoluta de responsabilidades”

(GROPIUS apud DROSTE, 1998, p. 38). Sabe-se que a fala do fundador realmente fez efeito,

já que o número de mulheres que realizaram sua matrícula superou o de homens no primeiro

ano de funcionamento da instituição. Segundo Droste (1998), isso surpreendeu os diretores,

que, logo em 1920, preocupados com a possibilidade do nome Bauhaus se associar a uma

instituição “excessivamente” feminina, decidiram tornar o processo seletivo mais rigoroso

para as candidatas mulheres, com a justificativa de que elas já estavam mais do que

suficientemente representadas no corpo discente. O resultado disso foi, em suma, uma “cota”

feminina - de mais de 50% iniciais, as mulheres seriam no máximo 30% dos alunos da

instituição nos anos seguintes.

Entre 1919 e 1933, segundo dados da iniciativa Bauhaus-shortcuts (2019), das 1253

pessoas que passaram pela instituição como estudantes, 462 eram do gênero feminino, o que

corresponde a cerca de 37%. Desse número, 281 foram estudantes de curto prazo (dois

semestres ou menos), correspondendo a 41,7% do total de 674 pessoas; e 143 foram

estudantes regulares, o que equivale a 36% de 397 alunos. O cenário muda quando se trata

daqueles que deram continuidade aos seus respectivos cursos até serem diplomados pela

escola: somente 38 de um total de 182 eram mulheres, ou seja, aproximadamente 21%.

Figura 25 - Gráfico “Quem estudou na Bauhaus?”

Fonte: Bauhaus-shortcuts, 2019 (adaptação e tradução livre da autora)

Inúmeros historiadores (ver DROSTE, 1998; OTTO, RÖSSLER, 2019; HERVÁS Y

HERAS, 2014) afirmam que, logo após completarem o Vorkurs, as alunas eram induzidas
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para uma única opção de oficina: a tecelagem, que a princípio era até conhecida como

“departamento feminino”. Nos anos iniciais, elas ainda tinham a chance de eleger a

encadernação ou a cerâmica, mas a primeira foi descontinuada já em 1922 e a segunda, por

decisão do diretor Gerhard Marcks, deixou de aceitar mulheres “pelo bem delas e da oficina”

(MARCKS apud FLÓREZ, 2017, p. 4). Essas afirmações podem ser fundadas em dados

como a enorme quantidade de mulheres que passaram por tal atelier, contra o número ínfimo

de alunas nos demais (fig. 26). Com essa exclusão, a estrutura curricular concêntrica era

quebrada: elas não poderiam passar por todos os workshops até chegarem no fim último, que

seria a construção. Somente aquelas que possuíam um patrono (como Marianne Brandt teve

Lazlo Moholy-Nagy) ou estavam dispostas a superar uma forte resistência conseguiriam ter

acesso aos demais ateliers.

Figura 26 - Gráfico “Qual era a proporção de homens e mulheres nas oficinas da Bauhaus?”7

Fonte: Bauhaus-shortcuts, 2019 (adaptação e tradução livre da autora)

7É importante ressaltar que o gráfico desconsidera o tempo que cada pessoa passou em cada oficina, além de não
levar em conta o fato de que somente algumas delas foram operadas durante toda a existência da Bauhaus.
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Toda essa segregação tinha como base os ideais - hoje em dia, ultrapassados - dos

fundadores quanto aos dois gêneros e suas particularidades. Segundo Droste (2013), Gropius

afirmou em um manuscrito que a forma do triângulo se relacionava ao vermelho, à mente e à

virilidade; o quadrado ao azul, à matéria e à feminilidade; e ao círculo restou se associar à

mistura de mente e matéria, que seria amarela. Muitos dos mestres da Bauhaus, como Itten,

Kandinsky, Schlemmer e Van Doesburg, possuíam ideias parecidas. Klee, em uma das edições

da revista bauhaus, chegou a dizer que o gênio era “obviamente masculino”. Até as próprias

mulheres reproduziam falas com o mesmo conteúdo polarizado, como percebe-se na

publicação da bauhäusler Helene Nonné-Schmidt, de 1926:

A mulher que se dedica a trabalhos do tipo artístico atua em geral e com maior êxito

no âmbito das superfícies bidimensionais. Isso se deve sem dúvida ao fato de que lhe

falta a força da representação espacial, que é peculiar no homem. Naturalmente,

existem diferenças individuais e de gosto, da mesma forma que a natureza dos dois

sexos raramente é masculina ou feminina totalmente. (...) A capacidade da mulher de

se aprofundar nos detalhes, seu gosto pelo jogo com as superfícies, a predestinam

para esse trabalho, no qual também encontra expressão, na riqueza das nuances, seu

sentido cromático. (NONNÉ-SCHMIDT apud HERVÁS Y HERAS, 2014, p. 20, em

tradução livre da autora)

A tecelagem realmente era muito mais praticada pelas mulheres do que pelos homens,

especialmente porque ambos acreditavam que esse tipo de atividade era algo naturalmente

feminino, enquanto outros tipos, que demandavam maior força física ou “genialidade”, eram

vistos como masculinos. A falta de representatividade feminina no campo da arquitetura pode

ser justificada por esse e outros discursos comuns naquele tempo, como os que pregavam que

a mulher não era apta a tarefas que carecessem de uma visualização espacial/tridimensional,

possuindo maior facilidade com superfícies planas/bidimensionais. Existiam ainda alguns,

como o do médico contemporâneo à época Gregorio Marañón (citado por Hervás y Heras em

sua tese de doutorado), que tentavam provar de maneira científica que uma “grande mulher”

era, na verdade, um ser que mesclava majoritariamente características masculinas, como a

capacidade criativa, inventiva e espacial, com uma parcela menor de traços femininos - ou

seja, não era uma mulher, era “um cérebro dentro de um corpo que não lhe pertencia”

(HERVÁS Y HERAS, 2014, p. 337).
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Figura 27 - Desenho do bauhäusler Ludwig Hirschfeld-Mack, no qual atribuía formas e cores aos
gêneros, sem data

Fonte: DROSTE, 2013, p. 28

Uma outra vertente desses pensamentos pode ser encontrada nas declarações de Gunta

Stölzl: a então aluna reforçava a ideia da tecelagem ser a área de trabalho da mulher, porém

com a justificativa de que elas possuem uma destreza na bidimensionalidade e na atuação com

cores e formas que os homens não conseguiriam alcançar, o que se constitui em uma enorme

vantagem frente a eles. Essa “autoafirmação” era de certa forma enviesada, pois se

relacionava também à necessidade dela e das demais alunas do atelier têxtil em marcar seu

território perante Georg Muche, que estava como diretor do workshop e, para elas, não estava

fazendo um bom trabalho - almejavam a autogestão o quanto antes e o reconhecimento de

Stölzl como diretora.

O tecido é, sobretudo, o campo de trabalho da mulher. O manejo de cores e formas,

uma elevada sensibilidade material fortemente intuitiva e com uma grande

capacidade de adaptação, um pensamento mais rítmico do que lógico. Tudo isso são

atributos do caráter feminino e está especialmente preparado para infundir

criatividade no âmbito têxtil. (STÖLZL apud HERVÁS Y HERAS, 2014, p. 341, em

tradução livre da autora)

Nos primeiros anos da Bauhaus, ainda não existia um departamento de arquitetura e

apenas alguns estudantes, considerados excepcionais, eram convidados a participar de

43



projetos com Gropius. Apesar da marginalização das mulheres para as artes consideradas de

menor valor na época, esse grupo seleto incluiu as meninas da tecelagem em projetos mais

abrangentes, como a casa Sommerfeld (1920-1921) e a Haus am Horn (1923). A participação

delas nesta última foi o primeiro passo rumo ao sucesso estrondoso das produções têxteis da

Bauhaus, já que demonstrou aos visitantes a alta capacidade de integração entre arte e técnica

que fazia parte da tecelagem. Quando a sede foi transferida para Dessau, Gropius incumbiu

aos alunos o desenvolvimento de diversos itens necessários para se estabelecer um novo lar;

nesse caso, a contribuição das alunas se deu por meio de desenhos de padrões têxteis,

mobiliários e luminárias, entre outros. Na gestão de Meyer, houve uma campanha de novas

matrículas voltada principalmente às potenciais candidatas mulheres e a abertura de algumas

brechas para que as estudantes conseguissem participar de outros ateliers, mas ainda

insuficientes para aumentar o número de alunas no departamento de construção. Nos anos

finais da escola, quando Mies van der Rohe assumiu, restavam poucas estudantes femininas e,

como ele direcionou o ensino para a arquitetura e o design de interiores, elas tiveram uma

oportunidade um pouco maior de adentrar nesses meios. Ainda assim, pouquíssimos diplomas

foram emitidos por Mies para mulheres arquitetas.

De acordo com Flórez (2017), mesmo com a segregação e a desigualdade de gêneros

na prática, a presença da mulher foi uma constante durante toda a existência da Bauhaus, do

dia em que foram convocadas a se matricularem ao fechamento da escola, onde Lilly Reich

estava representando todas as demais que já haviam passado por lá. O maior expoente disso

foi o atelier de tecelagem, que se manteve funcionando do primeiro ao último ano de

existência da escola, sobrevivendo a todas as mudanças curriculares. Composto em sua

grande maioria por mulheres, a oficina têxtil também foi a que mais se aproximou de um dos

principais objetivos da Bauhaus: a produção artística em escala industrial.
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4. MULHERES QUE FIZERAM HISTÓRIA

4.1. Lilly Reich: arquiteta e designer na fase final da Bauhaus

Lilly Reich nasceu em Berlim, em 16 de junho de 1885, filha de uma abastada família

alemã. Na sua cidade natal, foi educada em uma escola para meninas até aproximadamente

seus dezoito anos de idade. Previamente ao seu trabalho como designer de móveis e arquiteta,

Reich se envolveu com a moda e a produção têxtil, aprendendo e se utilizando de máquinas de

costura - uma das maiores inovações para os tradicionais trabalhos manuais femininos da

época - e de técnicas típicas do movimento Jugendstijl8, o qual viria a influenciar no

surgimento da Deutscher Werkbund, entidade de grande relevância na carreira da arquiteta.

Trabalhou com Josef Hoffmann como costureira industrial, em 1908, no Wiener Werkstätte

(associação produtiva de arquitetos, artistas e designers de Viena), e teve sua primeira

comissão de móveis documentada já em 1911, aos vinte e seis anos. Foi também nesse ano

que ela fundou seu próprio estúdio de design de interiores, artes decorativas e moda. No ano

seguinte, Reich passou a integrar a Deutscher Werkbund, onde foi membro do Freie Gruppe

für Farbkunst (grupo independente pela arte colorida) e, em 1920, se tornou a primeira

mulher no Conselho de Diretores da mesma instituição.

Figura 28 - Lilly Reich (à frente) e Annemarie Wilke em passeio com ex-alunos da Bauhaus, 1933

Fonte: OTTO, RÖSSLER; 2019, p. 338

8O Jugendstijl foi um estilo de arquitetura e design análogo ao famoso Art Nouveau, à época reconhecido como o
movimento das “artes decorativas”, e se popularizou nos países germânicos entre os séculos XIX e XX.
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Em 1924, encerrou as atividades de seu estúdio e viajou para a Inglaterra e Holanda

com o arquiteto Ferdinand Kramer, ex-bauhäusler e nome relevante do movimento Neue

Sachlichkeit (Nova Objetividade), a fim de estudar habitações modernas. Finalizada sua

temporada de viagens, fundou um novo estúdio em Frankfurt, no qual trabalhou como

designer de exposições para as feiras de comércios locais até 1926. Nesse ano, conheceu Mies

van der Rohe por meio da Werkbund e, com ele, colaborou no design de um apartamento (Die

Wohnung) e outros projetos para a exposição da Federação de 1927, em Stuttgart. Devido a

isso, Reich conseguiu comissões lucrativas e voltou a morar em Berlim ainda no ano da

exposição, retomando seu estúdio na cidade.

Em meados de 1928, junto de Mies van der Rohe, ela foi nomeada diretora artística do

pavilhão alemão para a Exposição Mundial de Barcelona, que ocorreu em 1929, e introduziu

ao mundo a icônica cadeira Barcelona, de autoria conjunta dos dois arquitetos citados - fato

que poucas vezes foi reconhecido pela historiografia ao longo dos anos. Na mesma época, a

dupla também trabalhou no design de interiores da Casa Tugendhat, que foi concluída em

1930, na cidade tcheca de Brno - nome dado a outra ilustre cadeira que foi fruto da

cooperação Reich-Mies van der Rohe. Recentemente, a pesquisadora alemã Christine Lange

apontou que a DayBed, mais um móvel famoso por carregar a autoria de Mies, foi

originalmente elaborada por Reich, já que o primeiro desenho existente da peça é datado de

1932 e possui a sua assinatura.

Figuras 29 e 30 - Cadeira Barcelona e Cadeira Brno, designs de Mies van der Rohe e Lilly Reich

Fonte: http://shorturl.at/kKNRU e http://shorturl.at/hkwN3. Acesso em: 12 mai. 2022.

46

http://shorturl.at/kKNRU
http://shorturl.at/hkwN3


Figura 31 - DayBed, design atribuído a Mies van der Rohe, cujo primeiro desenho existente carrega a

assinatura de Reich

Fonte: http://shorturl.at/rGLT2. Acesso em: 12 mai. 2022.

Em meio a tantos sucessos derivados da parceria entre os dois, há quem diga que

Reich era a única pessoa a quem Mies van der Rohe dava ouvidos e admitia dividir seus

projetos. Segundo García (2020), Albert Pfeiffer, que foi vice-presidente de design e gestão da

empresa moveleira Knoll e também estudioso da carreira de Reich, afirma que “está se

tornando mais do que uma coincidência que o envolvimento e sucesso de Mies no design da

exposição começa ao mesmo tempo que sua relação pessoal com Reich”. Pfeiffer ainda

ressalta um fato curioso: quase nenhum dos designs de mobiliário feitos por Mies van der

Rohe antes ou depois de sua parceria com a arquiteta obteve sucesso.

Em Dessau, em 1932, quando Mies já estava havia dois anos na direção da Bauhaus,

ele a nomeou como diretora do departamento de construção/acabamento e também do atelier

têxtil, que passou pelo comando interino de Anni Albers e depois Otti Berger desde a saída

forçada de Gunta Stölzl. Como Reich não era uma tecelã treinada, e também por acreditarem

que sua entrada havia expulsado a amada professora Berger, os alunos da tecelagem não

aceitaram muito bem a decisão de Mies van der Rohe e apresentaram certa resistência, por

vezes se considerando melhores do que ela. O contexto da época também não colaborou, já

que a escola estava cada vez mais perto de acabar devido à ascensão do nazismo e restavam

poucas esperanças aos seus integrantes.

Quando Lilly chegou à Bauhaus, todo mundo no atelier de tecidos fazia o que

queria. Isso porque, em um ano escasso, ela não foi capaz de cumprir com suas
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próprias diretrizes. Também falhou porque um padrão têxtil não se pode criar tão

rápido quanto um desenho. Um requisito para o desenvolvimento de tecidos próprios

é a experiência em tecer. Para ganhar experiência, não obstante deve-se

experimentar. Isso é o que Lilly Reich denominava “jogar um pouco”. (ROSE, Katja

apud HERVÁS Y HERAS, 2014, p. 309, em tradução livre da autora)

Reich direcionou a oficina para o mesmo rumo que Mies conduziu a escola enquanto

foi diretor: a concepção de padrões têxteis para tecidos estampados era seu objetivo ao

lecionar. Ela era considerada por muitos apenas a parceira do diretor, mesmo tendo rejeitado

diversas e importantes oportunidades de emprego para estar na Bauhaus. Apesar de não ter

feito uma graduação em arquitetura, ela praticava a profissão com muita competência, bem

como fez com o design de moda e industrial. Infelizmente, sua fase bauhäusler durou pouco,

uma vez que em 1933 a escola, cuja sede estava em Berlim, foi fechada definitivamente pelos

nazistas.

Figura 32 - Lilly Reich (ao centro) e Ludwig Hilberseimer (à sua esquerda) com estudantes da
Bauhaus de Berlim, em 1933

Fonte: DROSTE, 2013, p. 87

Reich teve seus designs elegantes reconhecidos pela Alemanha nazista, o que a levou

a ser nomeada como responsável pela seção de vidro, cerâmica e porcelana na exibição

Deutsche Volk - Deutsche Arbeit (Povo alemão - Trabalho alemão), de 1934. Ela se separou

de Mies van der Rohe quando este foi para o exílio nos Estados Unidos e, embora o tenha

visitado em Chicago em 1939, não permaneceu, retornando a Berlim rapidamente a pedido
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dele. Desde então, eles nunca mais se viram, mas continuaram trocando correspondências

enquanto viveram, mesmo porque foi ela quem cuidou dos negócios deixados por ele na

Alemanha.

Seu estúdio foi destruído em um bombardeio Aliado em 1943, ano em que foi

empregada no escritório de padronização de Ernst Neufert. Após a 2ª Guerra, entre 1945 e

1946, Reich deu aulas de design de interiores e teoria da construção na Universidade de Artes

de Berlim, além de dirigir um estúdio de arquitetura, design, têxteis e moda na mesma cidade

até sua morte em 1947, aos 62 anos. Um de seus últimos atos diz muito sobre a importância

da Deutscher Werkbund em sua vida: ajudou a começar o restabelecimento da instituição, que

se concretizou três anos após sua partida, em 1950.
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4.2. Marianne Brandt: a criadora do bule MT49, ícone do design moderno

Marianne Brandt nasceu Marianne Liebe, em 1º de outubro de 1893, filha da classe

média alta da cidade alemã de Chemnitz. Iniciou seus estudos na Escola de Belas Artes de

Weimar, em 1911, e finalizou o curso em 1918, adquirindo o título de pintora. Na Escola,

conheceu Erik Brandt, pintor norueguês que viria a se tornar seu marido em 1919, e, com ele,

viajou pela França e pela Noruega em busca de aprofundar seus conhecimentos sobre arte. De

volta a Weimar em 1921, ela começou a estudar esculturas, mas seu foco mudou ao visitar a

exposição da Bauhaus de 1923. De acordo com Otto e Rössler (2019), Brandt chegou a

escrever mais tarde que foi “atraída para a Bauhaus quase magicamente”, e fez sua matrícula

já em janeiro de 1924.

Figura 33 - Marianne Brandt, sem título (auto-retrato com dupla exposição), 1930-1932

Fonte: OTTO, RÖSSLER; 2019, p. 145

No Vorkurs, antes de escolher o atelier de metal, teve aulas com Josef Albers e Laszlo

Moholy-Nagy, este último sendo quem a “enxergou” como talento nato para a metalurgia e

um de seus maiores incentivadores na carreira. Segundo Hervás y Heras (2014), a artista

explicou sua decisão anos mais tarde, em uma carta direcionada a Eckhard Neumann em

outubro de 1966: “A forma de pintar que se fazia naqueles dias… era muito estranha para

mim… e estava muito interessada na pintura de murais. A atmosfera no atelier têxtil não era
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realmente do meu agrado (não me convencia) e a madeira que poderia ter sido mais meu

estilo, demandava um forte esforço físico que eu não tinha. Discuti isso com Moholy-Nagy e

ele me animou a me dirigir ao metal. Isso é tudo.”.

Figura 34 - Estudantes no atelier de metalurgia, com Marianne Brandt abaixo da janela à esquerda

Fonte: DROSTE, 2013, p. 24

Segundo Otto e Rössler (2019), Brandt sofreu uma certa rejeição por parte de seus

colegas de atelier, majoritariamente homens, que a instruíam a realizar tarefas repetitivas e

banais. No entanto, ela conseguiu passar por cima do boicote dos companheiros e criar seu

próprio espaço ao obter sucesso muito rapidamente com seus designs emblemáticos, como as

chaleiras e outros utensílios domésticos, em especial depois da “reorientação” da ideologia da

escola (do expressionismo para o funcionalismo). Moholy-Nagy, diretor da oficina de metais,

a considerava sua melhor e mais genial aluna e, em pouco tempo, elevou-a ao posto de sua

assistente.

No período de transição da Bauhaus de Weimar para Dessau, em 1926, Brandt ficou

nove meses afastada e viajou com seu marido para Paris, onde desenvolveu suas já existentes

habilidades de fotógrafa e produziu fotomontagens que retratavam temáticas contemporâneas

51



de forma bem distinta e complexa. Uma dessas colagens, chamada Pariser Impressionen

(impressões de Paris) e datada de 1926, representa a “nova mulher”, também conhecidas

como melindrosas: aparecem referências de arte, filmes, showgirls, mulheres se

movimentando - seja de ônibus, carro ou mesmo a pé -, tendo como pano de fundo a Torre

Eiffel. Um belo par de pernas femininas também marca presença, simbolizando a

sexualização do corpo feminino e, ao mesmo tempo, seu potencial de movimento.

Figura 35 - Pariser Impressionen, por Marianne Brandt, colagem de 1926

Fonte: OTTO, RÖSSLER; 2019, p. 153

Mesmo depois de retornar à Alemanha, Brandt continuou elaborando fotomontagens e

exercendo a fotografia, em especial imagens do dia a dia na Bauhaus, autorretratos e

naturezas mortas. Seus autorretratos eram marcados pela presença de espelhos ou reflexos em

metais, que foram seu principal instrumento de trabalho enquanto fez parte da instituição. Já

seu acervo do cotidiano na escola compõe o arquivo fotográfico da Bauhaus juntamente com

as imagens tiradas por outros alunos, sendo de grande importância documental e artística.
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Com a transferência da escola para a nova sede em Dessau, o atelier de metalurgia

ficou responsável por executar a parte de iluminação do prédio e Brandt participou da criação

de praticamente todas as luminárias utilizadas. O modelo ME 78b, desenvolvido por ela e

Hans Przyrembel, estava presente em vários ambientes da sede e contava com um design

claramente funcional, prático e moderno, podendo ter sua altura ajustada por meio de um

sistema de polias ponderadas (OTTO, RÖSSLER; 2019).

Figura 36 - A luminária ME 78b, produzida por Marianne Brandt e Hans Przyrembel, na oficina de

tecelagem da Bauhaus de Dessau em fotografia de 1926

Fonte: OTTO, RÖSSLER; 2019, p. 149

Foi ela também quem assegurou grandes contratos de colaboração entre a indústria e a

escola, como as firmas Schwinzer & Gräff de Berlim e Körting & Mathiesen de Leipzig, que

foram essenciais para angariar fundos para a instituição. Uma vez que as casas estavam cada

vez mais conectadas à rede de energia, o mercado da iluminação doméstica era emergente,

abrindo portas para o crescimento e a popularização dos designs da Bauhaus. Hoje em dia, por

exemplo, é muito comum encontrarmos nos lares em geral aquelas luminárias de mesa de

base redonda, acendedor aparente e “cabeça” em formato que remete a uma lanterna (fig. 37).
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Um design atual e presumivelmente moderno, mas que foi pensado no final da década de 20

por Brandt e seus colegas de atelier.

Figura 37 - A luminária de cabeceira Kandem, design de Marianne Brandt feito em aço laqueado,

1928

Fonte: http://shorturl.at/djAP7. Acesso em: 28 abr. 2022.

Considerando a relevância de sua participação, nada mais justo que, em 1928, ela

tenha sido indicada como sucessora de Moholy-Nagy na direção da oficina de metais, se

tornando uma das poucas mulheres oficialmente ocupantes de um cargo de liderança na

Bauhaus. Sua regência, todavia, não foi duradoura: sua vontade de trabalhar integralmente

com o design junto à pressão interna dos alunos homens a fizeram renunciar apenas um ano

após ter assumido o cargo. Ao sair, em 1929, Brandt recebeu seu diploma do atelier

metalúrgico - o único concedido a uma mulher em todos os anos de existência da oficina.

Nos primeiros meses de sua vida pós-Bauhaus, a designer trabalhou no escritório de

arquitetura de Gropius, em Berlim. Já em 1930, teve suas produções em metal expostas na

Exibição da Werkbund de Paris e foi chefe do departamento de utensílios domésticos

metálicos na Ruppelwerk, fábrica de metais de Gotha. Em meio à Grande Depressão, perdeu

seu emprego no ano de 1932 e assim permaneceu durante a ascensão do regime nazista. Se

divorciou em 1935 e passou os anos seguintes em sua cidade natal, Chemnitz. Ao final dos

anos 40 e início dos 50, foi professora na Faculdade de Artes e Ofícios de Dresden e na
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Faculdade de Artes Aplicadas de Berlim. Morreu em 1983 na cidade de Kirchberg, aos 89

anos.

Seu trabalho na Bauhaus foi reconhecido já no final de sua vida, começando a integrar

exposições e discussões relevantes no mundo artístico. Suas obras em metal se destacam pela

simplicidade de formas e praticidade, características condizentes com os princípios da

instituição da qual fez parte, como o racionalismo, o funcionalismo e o design para

massificação. Atualmente, suas produções originais valem quantias na casa dos milhares - o

bule MT 49, de sua autoria, foi vendido em 2007 por 361.000 dólares -, foram premiadas

internacionalmente e algumas até voltaram a ser fabricadas.

Figura 38 - Jogo de chá em prata e ébano, por Marianne Brandt, 1924

Fonte: http://shorturl.at/hlADL. Acesso em 01 mai. 2022.
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4.3. Gunta Stölzl: a primeira a ser aluna, professora, mestre e diretora de ateliê

Adelgunde Stölzl, mais conhecida pelo apelido Gunta, nasceu em Munique, em 5 de

março de 1897. Sua família, em especial seu pai, era engajada na causa da reforma

educacional e seu bisavô havia sido um mestre tecelão, o que mostra que tanto o ideal

reformista quanto a tecelagem já faziam parte de sua vida mesmo antes da criação da escola.

Figura 39 - Gunta Stölzl na Bauhaus de Dessau, 1927-1928

Fonte: OTTO, RÖSSLER; 2019, p. 36

Em 1913, começou a estudar na Kunstgewerbeschule (Escola de Artes e Ofícios) de

Munique, onde teve aulas de pintura decorativa, pintura em vidro, cerâmica e história da arte.

Deixou a escola em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, para servir como enfermeira na

Cruz Vermelha até o fim do conflito, em 1918. No ano seguinte, retomou seus estudos na

referida escola e participou da reforma curricular da mesma, até descobrir e se encantar pelo

Manifesto de Gropius.
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Figura 40 - Gunta Stölzl (de branco) como enfermeira da Cruz Vermelha, 1917

Fonte: http://shorturl.at/diIW7. Acesso em: 07 mai.2022.

Matriculada na Bauhaus desde o outono de 1919, Stölzl deixou bem claro em seus

diários a empolgação que sentiu ao integrar a fase inicial da escola, assim como ressaltado por

Otto e Rössler (2019): “Nada está no caminho da minha vida exterior; eu posso moldá-la do

jeito que quiser. Oh, quantas vezes eu sonhei com isso, e agora se tornou realidade; ainda não

consigo acreditar”.9 A artista nutria desde criança uma paixão pela escrita e seus diários e

cartas ainda hoje servem como fontes documentais bem detalhadas sobre o cotidiano e as

relações na famosa instituição. Ela foi também uma das primeiras a externar críticas aos

conflitos envolvendo anti-semitismo que ocorriam nos primeiros momentos da Bauhaus.

Em 1920, devido ao número elevado de matrículas femininas na escola, os mestres

decidiram criar uma classe apenas para mulheres, que ficou sob responsabilidade de Helene

Börner. Em suas escritas, como consta em Otto e Rössler (2019), Stölzl definiu Börner como

ultrapassada, uma “professora de bordado do mais antigo estilo”, o que permitiu que a então

aluna se destacasse na Frauenklasse pela liderança e pelos trabalhos inovadores. Assim, em

um curto espaço de tempo - apesar de já agir como tal, foi oficialmente apontada como líder

em 1922 -, Gropius a convidou a assumir esse departamento, que depois se tornou o atelier de

tecelagem. Seus estudos em Munique foram essenciais para que ela conquistasse um

conhecimento vasto, que pôde transmitir às mulheres que estavam sob sua tutela na oficina.

9 OTTO, RÖSSLER; 2019, p. 37-38, em tradução livre da autora: “Nothing stands in the way of my outer life; I
can have a hand in shaping it however I want. Oh, how often I’ve dreamt of it, and now it’s really come true; I
still can’t believe it.”
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Figura 41 - Cadeira Africana, por Marcel Breuer (carpintaria) e Gunta Stölzl (têxtil), 1921

Fonte: MOREIRA, 2019, p. 25

Em 1921, quando Paul Klee se juntou ao corpo docente da instituição, Stölzl teve

aulas de teoria da forma artística com o mesmo e o considerava um de seus melhores

professores teóricos da arte. No mesmo ano, com o aumento da cooperação entre a tecelagem

e as demais oficinas, ela e Marcel Breuer desenvolveram a conhecida Cadeira Africana, feita

em madeira laqueada e coberta por um tecido têxtil colorido. Realizou um curso de

tingimento na cidade de Krefeld, junto de sua amiga Benita Otte, em 1922, e, ao retornar para

Weimar, criou instalações de tingimento no atelier têxtil, difundindo a técnica aprendida. Foi

também nessa época que a artista teceu tapetes de grandes dimensões para a casa-modelo

Haus am Horn, a exposição da Bauhaus de 1923, e lá eles foram rapidamente vendidos. Após

ser aprovada em um exame específico, ela se tornou a primeira mulher assalariada a integrar a

oficina de tecelagem da escola.

Já na sede de Dessau, em 1925, Stölzl iniciou sua atuação como Werkmeister e logo

assumiu o atelier têxtil como Jungmeister (jovem mestre), após a saída de Georg Muche em

1927. As tentativas do diretor da escola e demais mestres de manter as estudantes femininas

longe do que eram consideradas “artes masculinas” acabaram sendo até bem aceitas por Stölzl

e outras colegas, já que se utilizaram dessa política segregacionista para criar um ambiente

mais livre, onde podiam se expressar sem serem “vigiadas” pelos homens. Nesse sentido, a

tecelã revolucionou seu nicho de atuação ao introduzir padrões têxteis abstratos - clara
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influência das aulas que teve com Paul Klee e Wassily Kandinsky -, com técnicas inéditas,

que podiam ser reproduzidos industrialmente em larga escala e, por isso, se aproximavam da

ideia primária da instituição. Paradoxalmente, mesmo sendo responsável pela oficina mais

rentável da Bauhaus, Stölzl ainda recebia um salário menor do que o de seus colegas homens

e não tinha direitos que os mesmos possuíam, tais como pensão e cátedra na escola.

Figura 42 - Tapete produzido por Gunta Stölzl, 1923

Fonte: DROSTE, 2013, p. 21

Se casou com o arquiteto palestino e também bauhäusler Arieh Sharon em 1929,

perdendo o direito à sua cidadania alemã, e no mesmo ano deu à luz sua primeira filha Yael;

permaneceram casados até 1936. Após se tornar mãe e esposa, a artista continuou se

empenhando em sua carreira, o que não foi muito bem visto por alguns de seus companheiros

da escola. Além de suas inclinações políticas de esquerda, seu companheiro era judeu em um

momento de forte ascensão dos ideais nazistas e, por isso, Stölzl sofreu com o antisemitismo

durante seus últimos anos de Bauhaus: ela chegou até mesmo a encontrar o desenho de uma

suástica na porta do seu estúdio no Prellerhaus (residência estudantil). Ademais, a tecelã

passou por situações que hoje poderiam ser consideradas assédio moral por parte de alguns

estudantes, que criticavam sem muitas justificativas toda a sua atuação na oficina que dirigia.

Até mesmo professores (incluindo Walter Peterhans, parceiro de Reichardt na época)

se envolveram fortemente e Stölzl pessoalmente suspeitou que Kandinsky estava

manipulando a situação. Nem mesmo o caráter e a vida privada de Stölzl estavam

fora dos limites. Em carta de 28 de outubro de 1930, suas acusações se tornaram

uma campanha de difamação: “Sra. Sharon fracassou totalmente em questões

pedagógicas, artísticas e organizacionais. Ela é absolutamente incerta e ignorante em

relação a todas as questões técnicas: em teoria material, por exemplo, ela não

consegue distinguir lã de algodão… Questões importantes relacionadas à
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organização da oficina são vistas apenas por Sra. Sharon tomando chá e café.”

(OTTO, RÖSSLER, 2019, p. 44-45, em tradução livre da autora)

Todas as pessoas que poderiam apoiá-la naquele momento já não faziam parte da

escola, a não ser pela Facção de Estudantes Comunistas que a defendeu. Mies van der Rohe,

recém chegado ao posto de diretor da instituição, tomou algumas atitudes a favor de Stölzl,

mas insuficientes se comparadas aos ataques que a mesma estava recebendo. Tudo isso

culminou na sua renúncia forçada da direção do atelier têxtil, em 1931, deixando a Bauhaus

de uma vez por todas.

Figura 43 - Arieh Sharon, primeiro marido de Gunta, e Yael, filha deles, em 1930

Fonte: https://www.ariehsharon.org/Archive/Bauhaus-and-Berlin/Family/i-MdMfM7j. Acesso em: 09 mai. 2022.

Findada sua carreira como bauhäusler, ela se uniu a outros dois ex-colegas da escola,

Gertrude Preiswerk e Heinrich-Otto Hürlimann, e fundou a oficina de tecelagem manual

S-P-H Stoffe em Zurique, na Suíça, ainda em 1931. A empresa alcançou bons resultados

iniciais, mas teve de ser fechada apenas dois anos depois devido a problemas financeiros.

Continuou a trabalhar com Hürlimann na então chamada S+H Stoffe, onde eram produzidos

revestimentos de parede, cortinas, estofados e tecidos para roupas. Em 1937, quando seu sócio

se afastou da diretoria, Stölzl passou a dirigir a oficina por conta própria sob o nome de Flora,

a qual participou de várias exibições na Feira Nacional da Suíça em 1939. A partir de então,

seu trabalho começou a ser reconhecido ao redor da Europa por meio de jornais, museus,

exposições, etc, recebendo até mesmo prêmios internacionais.

Casou-se novamente em 1942, com o jornalista Willy Stadler, e recebeu cidadania

suíça por isso. Sua segunda filha, Monika, nasceu em 1943. Continuou com a oficina de
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tecelagem até 1967, quando encerrou as atividades da mesma e dedicou-se a tecer tapeçarias

por conta própria. Entre 1976 e 1977, ganhou sua própria exibição no Bauhaus-Archiv de

Berlim. Morreu no ano de 1983, aos 86 anos de idade, em Küsnacht, uma pequena cidade

próxima a Zurique onde vivia desde que se casou com Stadler.

Figura 44 - Tapete de autoria de Gunta Stölzl, 1927-1928

Fonte: https://www.bauhauskooperation.com/knowledge/the-bauhaus/people/biography/1254/. Acesso em: 09

mai. 2022.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A criação da Escola de Artes e Design Bauhaus, na Weimar de 1919, se deu em um

contexto histórico bastante peculiar, onde seu país de origem acabava de sair de uma guerra

mundial com incontáveis prejuízos, sob um regime político imperial, e entrar em uma nova

era democrática - a República de Weimar - que carregava consigo um sentimento de rejeição e

vingança, uma forte polarização política e ideológica e, ao mesmo tempo, uma efervescência

cultural e científica. Em meio às adversidades, esse desenvolvimento na cultura e na ciência

possibilitou que os preceitos da Bauhaus fossem colocados em prática.

Como relatado ao longo desta pesquisa, o período em questão também foi de grandes

mudanças na situação das mulheres alemãs perante a sociedade, podendo ser considerado um

ponto de inflexão na jornada delas rumo a uma (muito) futura independência. De direitos civis

e políticos a vestimentas mais livres e inserção na indústria, a mulher da República de Weimar

já estava anos-luz à frente da mulher do Império Alemão. A própria Constituição decretava

que as escolas de ensino superior alemãs deveriam possibilitar e estimular o ingresso de

estudantes femininas em seu corpo discente, o que garantiu a entrada delas no meio

acadêmico e, posteriormente, no mercado de trabalho, um marco de independência de seus

pais ou maridos. Mas será mesmo que elas estariam desvinculadas da figura masculina assim

tão “facilmente”?

Foi visto que o discurso de Gropius na abertura da escola em Weimar era inclusivo,

convocava todos e todas a se unirem em prol da causa maior que seria a junção do artesanato

e da indústria, com o fim último da construção. No entanto, percebe-se que a prática era bem

diferente da teoria: as mulheres, que atenderam numerosamente ao chamado, eram induzidas

a escolherem entre três oficinas, que depois se afunilaram em apenas uma - a tecelagem. Isso

porque tanto o fundador da escola quanto os demais mestres acreditavam que certas atividades

não cabiam às mulheres, que elas não eram capazes física ou intelectualmente de exercer

determinadas tarefas. Ainda assim, algumas foram extremamente resilientes e conseguiram

fazer parte de outros workshops, como foi o caso de Marianne Brandt na metalurgia; outras

simplesmente aceitaram o que lhes foi relegado ou, por vezes, quiseram mesmo estudar

tecidos e concentraram seus esforços em tornar aquela classe e sua produção as mais

emblemáticas da instituição, como fez Gunta Stölzl durante sua passagem pelo atelier têxtil.

Independentemente do caminho profissional que cada uma resolveu seguir, o fato é

que a Bauhaus recebeu mulheres com talentos notáveis, cujas carreiras não foram tão

reconhecidas ao longo dos anos quanto às de seus colegas homens. Em resposta ao

questionamento inicial, sobre atribuir à historiografia ou à própria escola a invisibilidade
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feminina, entende-se que ambas tiveram sua parcela de responsabilidade. A primeira pela

dificuldade em encontrar fontes confiáveis sobre a vida das mulheres bauhausianas,

especialmente na língua portuguesa, o que restringe o acesso a essas informações apenas às

pessoas que tiveram a oportunidade de estudar idiomas estrangeiros. Além disso, as

publicações existentes, que inclusive foram usadas como referência nesta pesquisa, datam de

anos muito recentes se comparados ao início do século XX. Já a segunda, como destacado nos

tópicos anteriores, foi responsável por canalizar as mulheres em uma única oficina,

independente de suas habilidades naturais serem ou não no campo têxtil, impossibilitando que

possíveis talentos pudessem emergir e se desenvolver a ponto de alcançarem o

reconhecimento profissional. Ademais, ainda que o contexto seja bem inicial na questão dos

direitos femininos, a instituição deve se responsabilizar por não ter tomado providências a

favor das mulheres enquanto estas sofriam o que poderia ser considerado hoje como assédio

moral por parte de alguns colegas homens.

Todo esse contexto demonstra o longo e árduo caminho percorrido pelas mulheres e

pela arte voltada à produção industrial. Os avanços obtidos pela presença feminina nas

oficinas de trabalho, assim como a não inferioridade criativa, produtiva, espacial ou

emocional perante os homens, se refletem nos padrões têxteis abstratos que são referências até

os dias atuais; no bule MT49, ícone do design moderno, vendido em leilão por USD

361.000,00 em 2007; nos admiráveis mobiliários de Lilly Reich em parceria com Mies van

der Rohe, apesar das controvérsias; entre inúmeros outros feitos relevantes de autoria de

diversas mulheres da instituição estudada. Essa laboriosa jornada feminina, que ainda segue

em marcha atualmente, pode ser percebida e analisada não apenas do ponto de vista da

arquitetura e do design, como foi feito nesta pesquisa, mas também de várias outras

disciplinas, uma vez que de quase todas as oficinas da Bauhaus (que abriram espaço, é claro)

formaram-se mulheres notáveis.

De forma geral, mesmo que o assunto esteja em alta de alguns anos para cá,

percebe-se a necessidade de se discutir e valorizar ainda mais o trabalho da mulher nos

diversos campos de atuação, uma vez que elas enfrentam desafios específicos apenas por

serem mulheres, além das dificuldades usuais que qualquer profissional precisa superar. É

preciso não apenas discutir, mas também colocar em prática medidas que atenuem esses

obstáculos, que muitas vezes não são válidos para os homens, como a falta de empatia

(durante a gravidez ou período menstrual, por exemplo), a disparidade salarial, o preconceito

e os julgamentos no âmbito profissional. Lugar de mulher é onde ela quiser, desde que as

condições básicas necessárias a isso sejam fornecidas.
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