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Existem vários pontos de vista quando você fala com algumas pessoas sobre o que é 
o Designer.

Mas o grande conceito que ronda essa palavra e esses profissionais é que eles foram 
feitos para quebrar ou criar “padrões”.

Isso porque eles têm a liberdade de estarem desenvolvendo seus projetos seja da 
forma mais simples ou da mais complexa que possam pensar, simplesmente para dar 
a sua mensagem.

Mas ele não está só trazendo a sua mensagem, porque o designer não está limitado 
à categoria artística, mas também a empresarial, de solucionar problemas.

Muitos clientes, de arquitetos por exemplo, podem chegar até eles, descrever uma 
casa dos sonhos e simplesmente querer que eles “materializem” para trazer o sonho 
para a realidade. São desafios que nem todo profissional é capaz de assumir.

Esta é a primeira edição de várias que iremos lançar sobre algumas dessas pessoas 
que trilharam esse caminho complexo, porém que as ficaram na história do nosso 
mundo. Começando pelo casal Charles e Ray Eames.

Então por que existem tantas pessoas com o desejo de se tornar um designer? 
Porque quando você, na posição desse profissional, entende o peso que esse 
trabalho tem para as pessoas que o solicitam e o grau de crescimento profissional a 
ponto de se tornar uma referência (como por exemplo, Oscar Niemeyer é para a 
arquitetura), você passa a agradecer esses “desafios impossíveis” de cada dia.

SER DESIGNERSER DESIGNER



Quando começaram a trabalhar juntos no design de móveis, ocorreu uma fusão de 
vários aspectos diferentes da cultura e da sociedade que refletiram na 
funcionalidade e na inovação de seus produtos.

Bem no início de sua trajetória, os Eames perceberam a necessidade de móveis de 
alta qualidade e ainda assim acessíveis para a população e decidiram atender essa 
exigência da sociedade. Segundo eles, o design tinha potencial para melhorar a vida 
das pessoas e era isso que eles se propunham a fazer.



Você certamente já deve ter visto no dia-a-dia algum móvel que foi desenhado por 
esta dupla entre os anos de 1940 até a década de 70. Simplesmente visionários, 
suas obras continuam vivas até hoje e devem persistir por muitas décadas, talvez 
até mesmo séculos! 

 

 
Mais de meio século depois, você ainda consegue encontrar uma poltrona 
desenhada pelos Eames na casa de um parente, ou então consegue ver uma 
banqueta do casal na sala daquele seu amigo que não tem o menor gosto por artes 
de um modo geral. O fato é que o casal Eames foi muito além do que o design 
inicialmente propunha: se a beleza, antes, ficava obsoleta, Charles e Ray 
perduraram suas criações até os dias atuais.

Mas quem foi o Casal Eames?

- Vamos começar por Charles

Charles Ormond Eames Jr nasceu na cidade de St Louis, estado do Missouri, nos 
EUA. Ele era sobrinho do arquiteto William S. Eames.

HISTÓRIACHARLES E RAY EAMES



 

No período de sua adolescência, por volta dos seus 14 anos de idade, Charles 
trabalhou na empresa Laclede Steel Company, onde adquiriu conhecimentos de 
engenharia, desenho e arquitetura, que, por consequência, deram a ele a inspiração 
de um dia vir a ser arquiteto.

Charles, após conseguir uma bolsa de estudos, foi para a Universidade Washington 
e ficou lá por dois anos até que finalmente desistiu de sua graduação. Conta-se que 
não se adequou à universidade por defender Frank Lloyd Wright, e ainda por 
defender arquitetos “modernos demais”.

Já outras fontes que, apesar de menos frequentes vale-se notar, diziam que Charles 
Eames, ao mesmo tempo que estudava, era também funcionário do gabinete de 
arquitetura Trueblood and Graf. Por conta de já estar trabalhando, as exigências de 
tempo por parte deste emprego a par das aulas, levaram à privação do sono e à 
diminuição da sua dedicação acadêmica.

Porém, enquanto estudante na Universidade de Washington, deu tempo para ele 
conhecer aquela que viria a ser sua primeira mulher, Catherine Woermann, com 
quem casaria em 1929. Um ano mais tarde tiveram uma filha, Lucia.



- Inspiração e mudanças

Charles sempre teve bastante influência pelas obras do arquiteto finlandês Eliel 
Saarinen, cujo filho Eero viria a ser sócio e amigo de Charles.

Ainda em 1930, Charles Eames deu início ao seu próprio gabinete de arquitetura em 
St. Louis, em parceria com Charles Gray. Mais tarde, um terceiro sócio se juntaria a 
empresa, Walter Pauley.



Em 1941, em uma parceria com Eero Saarinen, desenharam alguns móveis para a 
competição "Organic Design in Home Furnishings" (Design Orgânico em Mobiliário 
Doméstico) no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque.

A convite de Eliel, o senhor Eames mudou-se com a sua família em 1938 para o 
estado de Michigan para prosseguir com os estudos de arquitetura na Academia de 
Arte de Cranbrook, onde mais tarde se tornaria professor e responsável pelo 
departamento de design industrial.



Também em 1941, Charles e Catherine divorciaram-se e futuramente ele casou-se 
com a sua colega de Cranbrook e esposa até o fim da vida, Ray Kaiser.

O trabalho da dupla foi premiado e exibia a nova técnica de moldagem de madeira 
que originalmente foi concebida por Alvar Aalto. Técnica essa que futuramente 
Eames aplicaria em inúmeros produtos de contraplacado moldado, incluindo 
cadeiras e outros mobiliários domésticos, além de macas para a Marinha norte-
americana durante a Segunda Guerra Mundial.

- Ray e a Eames House



O casal mudou-se então para Los Angeles, onde viveriam permanentemente. No fim 
da década de 40, foi quando Charles desenhou e construiu para ambos a pioneira e 
marcante Eames House, integrada no programa "Case Study Houses" da publicação 
Arts & Arhitecture.

A famosa casa está localizada numa colina com vista para o Pacífico e foi construída 
à mão numa questão de dias, com base em peças de aço pré-fabricadas destinadas à 
produção industrial durante a Segunda Guerra Mundial. 



Charles, na concepção da casa, sempre teve a intenção de que ela tivesse um estilo 
moderno e fosse feita de materiais pré-fabricados, que seriam fáceis de construir e 
não precisassem modificar muito o terreno. Ela possui um pé direito bem alto, com 
paredes e algumas divisórias em vidro que proporcionam uma iluminação natural 
ótima para o interior da casa. Além disso, o piso era na maior parte de madeira para 
“quebrar o gelo” dos materiais metálicos da estrutura e para gerar um ar mais 
confortável ao lugar.



A Eames House ainda é um marco da arquitetura moderna e inspiração para muitos.



Durante a juventude, Ray viveu em várias cidades dos Estados Unidos, até que 
permaneceu em Millbrook para estudar no Colégio Bennett até em 1933 quando 
conseguiu sua graduação. Depois disso ela se mudou para Nova Iorque, onde se 
especializou em pintura expressionista abstrata com Hans Hofmann.

Charles se despediu do nosso mundo no dia 21 de agosto de 1978 por conta de um 
ataque cardíaco durante uma viagem à sua terra natal.

Eames dizia que o seu grande sonho era: “ter pessoas trabalhando em coisas 
inúteis”. Isso porque ele acreditava que era nessas situações que se encontravam 
novos conceitos e por isso toda a sua equipe era encorajada a fazer experimentos.

- Ray Kaiser

Ray-Bernice Alexandra Kaiser (Futuramente com o sobrenome Eames também) 
nasceu no dia 15 de dezembro de 1912 e faleceu 10 anos após seu marido Charles, 
na mesma data de 21 de agosto. Ela nasceu em Sacramento, estado da Califórnia. 
Era filha de Alexander e Edna Burr Kaiser, e tinha um irmão chamado Maurice.

- O adeus...



Já mostrando que era um grande talento, Ray Kaiser se tornou parte dos 
fundadores do grupo American Abstract Artists em 1936, 3 anos após sua formação 
na faculdade, tendo exibido obras na sua primeira exposição um ano mais tarde no 
Riverside Museum em Manhattan. Uma das suas telas está na colecção permanente 
do Museu Whitney de Arte Americana.

Ambos se viram pela primeira vez durante a preparação de desenhos e maquetes 
para a competição "Organic Design in Home Furnishings" que Charles logo venceria 
ao lado de seu amigo Eero. Um ano depois desse evento os dois iriam se casar.

Não demorou muito para Ray se mostrar um fenômeno da arte abstrata, e em 
setembro de 1940 ela iniciou estudos na Cranbrook Academy of Art, no estado de 
Michigan, para adquirir mais conhecimento da área e foi onde conheceu Charles 
Eames.

Durante a juventude, Ray viveu em várias cidades dos Estados Unidos, até que 
permaneceu em Millbrook para estudar no Colégio Bennett até em 1933 quando 
conseguiu sua graduação. Depois disso ela se mudou para Nova Iorque, onde se 
especializou em pintura expressionista abstrata com Hans Hofmann.



Grande nome da revista Arts & Architecture

Em 1943, 1944 e 1947, Ray Eames realizou desenhos de várias capas para a 
publicação de referência da revista americana Arts & Architecture. Foi justamente 
nessa década, com a direção de John Entenza e publicações de Ray, que a California 
foi colocada no mapa dos designs.

Ao lado dela, outros grandes artistas ajudaram na revista como seu mentor Hans 
Hofmann e seu marido Charles Eames. Além deles outros nomes fortes são: Craig 
Ellwood, Raphael Soriano, Margaret DePatta, George Nakashima, Bernard 
Rosenthal, Thomas Church e muito mais.

Ao final da década de 40, Ray criou vários padrões têxteis, sendo dois deles 
produzidos pela Schiffer Prints, empresa que também produziu tecidos da autoria 
de Salvador Dalí e Frank Lloyd Wright. Peças originais destes trabalhos podem ser 
vistas em várias coleções de museus e no próprio trabalho de Ray com seu marido 
Charles.



OBRASSUAS OBRAS
Foi muito falado aqui sobre a importância do casal para o Design Moderno em 
várias vertentes, mas quais foram suas contribuições em termos de criação e não só 
de ideias?

Para começar, o Estúdio Eames (Eames Studio) foi o pioneiro no uso de vários 
materiais para o design mobiliáro, como cadeiras modeladas em madeira 
compensada, malha de metal e resina plástica, além do trabalho com fibra de vidro. 
Seguem alguns exemplos icônicos:



 Cadeira Plywood/Eames DCW (Plywood Chair)

O que a criação do casal trazia como grande diferencial das cadeiras que já existiam 
no mercado até o momento era na fabricação, onde era possível que encosto e 
cadeira fossem uma única peça moldada.

Já em 1940, toda a parte teórica do trabalho do casal saiu para a prática com o 
desenvolvimento das cadeiras Molded Plywood (na tradução, Madeira Compensada 
Moldada). Essa nova peça foi considerada inovadora principalmente pelos materiais 
com os quais era confeccionada. E depois da versão de madeira inteiriça, vieram 
outros modelos dessa mesma cadeira com utilização de fibra de vidro e plástico 
moldado.



A partir daí, ampliaram-se as possibilidades possíveis para a elaboração de uma 
cadeira. A ideia pode soar quase banal para os dias de hoje, mas, na época, foi uma 
inovação que marcou a história do design.

Nos anos 40 foi a época em que Charles e Ray passaram muito tempo 
desenvolvendo e refinando a técnica de moldagem de madeira compensada em 
peças tridimensionais, gerando vários móveis e esculturas.

- Banco Elephant (Eames Elephant)

E 5 anos depois da Cadeira Plywood, veio outra criação, o Eames Elephant. O banco 
Elephant também possui uma versão em polipropileno hoje em dia e pode ser 
utilizado tanto em área externa como interna, seja como um banco para as crianças 
(às vezes até um brinquedo) ou fazendo parte da decoração no quarto dos 
pequenos.

Apenas dois protótipos originais foram feitos, um deles foi dado de presente à filha 
do casal, Lucia Eames, e depois foi emprestado para exibição no Museu de Arte 
Moderna de 1945 até 1946. Hoje, essa peça ainda está na posse da família Eames. 
Foi por essa dificuldade que surgiu uma nova ideia que pudesse expandir o legado, 
agora os Bancos Elephant são produzidos em uma versão de polipropileno, no 
mesmo processo das Cadeiras Eames DSR e DSW que serão mostradas mais a 
frente, possibilitando a fabricação em massa e de alta qualidade.

A razão da criação desse banco é porque tanto Charles quanto Ray eram fascinados 
por elefantes. A prova disso está em documentos pessoais do casal onde se 
encontravam muitas imagens de esses gigantes gentis da cultura indiana e do 
mundo do circo.

O primeiro banco desenvolvido pelo casal no contraplacado moldado, por mais que 
fosse belíssimo, exigia métodos de fabricação complexos e eles nunca conseguiriam 
colocar em produção. Era um problema que viria em projetos futuros do casal.



Cadeira La Chaise

O sucesso da 
inovação anterior 
cada vez mais dava 
ao casal a vontade 
de ir além. O design 
minimalista das 
peças se tornou 
surpreendente 
dentro do mercado 
de decoração da 
época e eles sabiam 
disso, tanto que logo 
depois vieram com a 
Cadeira La Chaise.

Charles e Ray criaram a cadeira para a competição internacional de móveis de baixo 
custo do Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA), em 1948, e ela teve como 
inspiração uma obra chamada Nu Reclinado, do escultor americano Gaston Lachaise, que 
teve muitas obras feitas no início do século XX.



O chamativo dessa peça desenvolvida pelo casal, é que ela possibilita diversas posições 
para a pessoa se sentar e reclinar, como se a cadeira se adaptasse ao corpo da pessoa de 
forma que a mesma se “encaixaria” perfeitamente no móvel. Essa criação foi aclamada 
pela inventividade e beleza, mas infelizmente não ganhou o concurso por ser 
considerada muito cara para fabricar, devido a usarem novamente o encosto de uma 
única peça, e essa peça possuía muitas curvas de forma que seria impossível na época (e 
até mesmo hoje em dia) colocar em um molde para fabricação.

Outra curiosidade sobre a La Chaise, é de que o casal não a viu ser produzida para o 
público, porque a cadeira só foi fabricada e distribuída no mercado de móveis no ano 
de 1990.



Cabideiro Hang-it-all

Esse cabideiro, conhecido também por Cabideiro Eames ou Cabideiro Bolinha, foi 
inspirado em modelos de moléculas de átomos, uma “química perfeita”, que mesmo 
hoje em dia ainda é uma peça incrivelmente moderna, clássica, que garante 
praticidade e muito estilo para o ambiente.

Após algumas reclamações de ter produtos muito caros, os Eames trouxeram 
funcionalidade, estética e modernidade para as casas norte-americanas após a 1ª 
Guerra Mundial a um preço acessível com seus novos cabideiros chamados “Hang 
ti-All” (Que na tradução seria algo próximo a “pendure-de-tudo”).

É claro que sabendo de seu talento e de todo o trabalho para criação da peça, eles 
não deixaram de lado a valorização desse produto. Afinal, mesmo os leigos eram 
capazes de saber do tempo dedicado dos criadores, sua bagagem cultural que 
estava por trás daquele item, dos conceitos pensados e dos estudos dedicados a 
elaboração de algo inteiramente novo.



Cadeira Eames DSW (Dining Height Side Chair Wood Base)

 
Como de praxe, a parte de encosto e assento da cadeira é uma peça única em 
formato de concha, concebida no princípio da adaptabilidade, oferecendo inúmeras 
configurações para servir uma vasta variedade de aplicações e ambientes. É o que 
faz da cadeira um clássico digno de museus, coleções, salas de estar, lavanderias, 
lobbies e cafés.

O mercado buscava algum móvel que fosse simples, gracioso, que caiba todo o 
corpo e se adaptasse a qualquer ambientação. Foi então que os Eames deram uma 
resposta universal para essa necessidade: A Dining Height Side Chair Wood Base.

É o que faz com que seja uma grande primeira peça de mobiliário. Além das conchas 
de formato comum, foram desenvolvidas outras de cores transparentes, materiais 
variados como acabamento de madeira, tecido patchwork... E bases de formato 
similar, porém totalmente de aço. Essas são chamadas Dining Height Side Chair 
Rod Base, ou Cadeira Eames DSR.



Com relação à essa cadeira, Charles Eames 
disse uma das suas mais famosas frases: "O 
papel do designer é de um muito bom 
acolhimento, pensando e antecipando as 
necessidades de seus hóspedes."

O grande charme dessa cadeira está 
justamente nessa seleção personalizada de 
opções para concha, base, cor e acabamento 
permite que você crie sua cadeira perfeita. 
Dessa forma, cada cadeira tem uma história

Poltrona e Puff Charles Eames (Eames Lounge)

Talvez o maior sucesso da carreira de Charles e Ray. O casal, quando desenvolveu 
a Poltrona Charles Eames (Em inglês, Eames Lounge Chair), queria um foco, acima 
de tudo, no conforto. E o mundo logo perceberia que o objetivo de seus 
idealizadores foi atingido, no ano de 1956.

A primeira poltrona criada por eles foi um presente de aniversário para um amigo 
do casal chamado Billy Wilder, um diretor de cinema vencedor do Oscar.

Um tempo depois, eles decidiram levar sua 
obra ao grande público. E a estreia foi em 
nada mais nada menos do que na televisão. 
Em um programa de TV chamado Home, da 
famosa rede de TV americana NBC (National 
Broadcasting Company).



Alguns dos motivos: ela era mais leve que as outras poltronas concorrentes, como a 
Cadeira Club, mais elegante e mais moderna. Porém, o fato dela ser leve não tirava o 
seu conforto ou a tornava frágil, essa era a grande conquista do casal Eames.

A apresentação já serviu como o grande lançamento da poltrona para o mercado de 
móveis. Não demorou muito e a Eames Lounge Chair logo se tornou uma referência 
no mercado americano de design de móveis e criou padrões a serem seguidos.

Por conta de todas as qualidades citadas, a Poltrona Charles Eames, consequentemente, 
tornou-se um dos projetos mais famosos de Charles e Ray Eames. Ela atingiu o status de 
um clássico do século XX e, certamente, um marco na história do mobiliário moderno.



Cadeira Eames Esteira Diretor (Eames Aluminum Group Management Chair)

 

A grande conquista técnica de Ray foi a suspensão do assento da cadeira e 
representou o afastamento do conceito do próprio casal feito na DSR de cadeira 
como uma concha sólida.  Maravilhosamente confortáveis, fortes, ainda leves, as 
cadeiras se tornaram a base para vários outros projetos dos Eames, incluindo as 
Cadeiras Eames Soft, pertencente ao mesmo grupo.

 

No caso da Eames Management Chair (em português, Eames Esteira Diretor), sua 
silhueta senta-se igualmente bem em todos os tipos de interiores, tanto em casa como 
no local de trabalho. Existe uma ampla paleta de cores e opções de revestimento, 
permitindo ao público criar a cadeira que deseja.

As cadeiras pertencentes ao "Aluminium Group" foram originalmente desenvolvidas 
no ano de 1958 como um projeto especial de Ray Eames para uma residência privada 
que estava sendo desenhada pelo amigo de Charles, Eero Saarinen, junto com 
Alexander Girard. Na época, ela chamou seu conjunto de cadeiras de "grupo de lazer", 
ou "grupo interior-exterior", já que eles criaram para suprir a falta de mobiliário de 
exterior de qualidade no mercado.



MÍDIANA MÍDIA

Uma exibição totalmente dedicada a trajetória deles

É claro que tamanho sucesso no mundo do design não iria parar por lá. Todos 
precisavam e precisam até hoje conhecer mais sobre a vida e obra de Charles e Ray e 
existem dois grandes símbolos na mídia da conquista do casal.

“The World of Charles and Ray Eames”, na tradução, “O mundo de Charles e Ray 
Eames”, foi o nome dado à uma exibição britânica totalmente dedicada às obras do 
casal, feita em 1999.

A exibição oferece um insight de toda a contribuição que o casal pôde proporcionar 
para a área de design com um conjunto de 380 trabalhos realizados por eles que vão de 
simples cartões de visita até móveis e esculturas extremamente detalhistas.



Para os fãs de móveis e arquitetura é um colírio para os olhos sem dúvidas. Modelos 
de escalas e moldes dos mais variados, indo da clássica madeira compensada até fibra 
de vidro e recursos de metal.

A exibição tem como foco mostrar a habilidade dos Eames de mostrar suas ideias para 
o mundo com uma extensa variedade de técnicas. Isso inclui desenhos e modelos não 
só de móveis como da própria casa desenvolvida por eles onde o casal viveu a vida 
toda. É nítido o gosto extremamente eclético do casal por inspirações, algo que foi 
ótimo para inovar o mercado americano.

The World of Charles and Ray Eames continua sendo exibido, tendo sua última 
aparição sido feita no Barbican Art Gallery em 21 de outubro de 2015.

O Alto Design também no audiovisual
Em 2011 a trajetória do casal também foi registrada em filme, no documentário 
“Eames: O arquiteto e a pintora” (originalmente “Eames: The Architect and the 
Painter”).





O documentário produzido pelo diretor Jason Cohn e por Bill Jersey, que já havia sido 
indicado ao Oscar pelo documentário “Super Chief: The Life and Legacy of Earl 
Warren”, registra os principais fatos da vida de Charles e Ray, não só no trabalho feito 
pelo casal, mas sobre seus projetos dentro de grandes empresas como IBM, 
Westinghouse, e Herman Miller.

O documentário é narrado pelo ator James Franco, ator que já participou de filmes 
como “127 Horas” e a trilogia “Homem-Aranha” de Sam Raimi, e lá é trazido todo 
arquivo visual filmado do casal, além de fotografias, cartas e entrevistas com pessoas 
próximas e da família de Charles e Ray.



DESIGNETERNIZADOS NO DESIGN
O trabalho de Charles e Ray permanece não só como valiosos móveis do alto design 
americano, mas como um ideal no mercado.

A luz que eles trouxeram se tornou guia de muitos designers e arquitetos que 
desejam trazer algo mais fora da curva, criando estilos de vida em seus projetos. 
Seja nos Estados Unidos, Europa, Ásia, a assinatura Eames hoje é quase onipresente 
no mercado de móveis. E para que você se inspire ainda mais nas criações de 
Charles e Ray Eames, deixo agora uma série de fotografias de como suas obras são 
usadas em variados tipos de decoração, que um dia pode ser a sua.



“Eventualmente tudo se conecta – pessoas, ideias, objetos. A qualidade das 
conexões é a chave para a qualidade em si.”

                                                                                                                                      Charles Eames
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