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Introdução
Esta pesquisa analisou como as transformações políticas, culturais e
urbanas ocorridas com a Belle Époque alteraram as representações de gênero
na cidade do Rio de Janeiro entre os anos de 1910 e 1920.
Como objeto de estudo escolheu-se o periódico carioca Illustração
Brasileira, o qual circulava na capital federal de então.
Por Belle Époque entende-se o período da história francesa com início
no fim do século XIX e fim na Primeira Guerra Mundial. Período considerado de
grande efervescência cultural e de inovações tecnológicas, como: telefone,
cinema, automóvel. Neste contexto, Paris é o modelo a ser seguido.
No Brasil, houve a mudança do regime político imperial para a
democracia e um aspecto a ressaltar foi que a capital federal passou por uma
série de transformações urbanas e sanitárias que visavam adequá-la, segundo
o padrão parisiense. Para tanto, promoveu-se uma expulsão da população
carente do centro da cidade e uma ruptura com os velhos hábitos coloniais.
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Como ressalta N.Sevcenko: “(...) tratava-se da definitiva implantação do
progresso e da civilização. Somente oferecendo ao mundo uma imagem de
1 NEEDELL, Jeffrey D. Belle Époque tropical. São Paulo: Companhia das Letras, 1993, p.68.
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plena credibilidade era possível drenar para o Brasil uma parcela proporcional
da fartura, conforto e prosperidade em que já chafurdava o mundo civilizado”.2
O desenvolvimento dos novos meios de comunicação e de transporte
colaborou para o dinamismo e houve ainda transformações no âmbito social,
que motivaram uma nova preocupação para as pessoas: o cuidado maior com
a aparência física. Como exemplo, podemos citar o vestuário usado pelos
homens da elite, que incluía formas sutis de afirmação social como chapéus,
bengalas e charuto. Conforme observa Needell:
“O Rio passa a ditar não só as novas modas e comportamentos, mas
acima de tudo os sistemas de valores, o modo de vida, a sensibilidade”3.
Surgiram então condições urbanas e sociais para as mulheres se inserirem no
espaço público. Acompanhadas por amigas, parentes ou cônjuges, elas
passeavam ao fim de tarde. Circunstâncias nas quais, são observadas em
relação ao modo como se vestiam, gesticulavam e se comportavam. Conforme
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encaminhamento da carreira política ou econômica de seus pais ou maridos.4

Imagem 1: Instantâneos na avenida Central”, Illustração Brazileira, 15/06/1909, Rio de Janeiro, 1º ano, n.2,

As sessões “Correio da moda” e “A sociedade e as modas” descreviam
as vestimentas femininas: saias, vestidos, tailleurs, decotes. Descreviam
também os penteados, bordados, sapatos, meias, bolsas, chapéus, jóias e as

2 SEVCENKO, Nicolau. “A inserção compulsória do Brasil na Belle Époque”.

In: Literatura como missão. Tensões

sociais e criação cultural na primeira república. São Paulo: Brasiliense, 1985. p. 46 - 47.

3 Idem,p. 522.
4 COSTA, Jurandir Freire. Ordem médica e norma familiar. Rio de Janeiro: Graal, 1979. p. 108.
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cores que eram sinônimos de elegância. Além disso, ensinavam as leitoras a
adequar o traje, acessórios e jóias, conforme a ocasião e a hora do evento.

Imagem 2: “ Correio da Moda”, Illustração Brazileira 15/ junho/1909, anno 1, no 2, p.37

As imagens propagadas da mulher a associavam às pretensões de
progresso e cosmopolitismo. Os produtos divulgados vão de marcas de cigarro
a modelos de automóvel. Nestes casos, pode-se observar que além das
vestimentas e comportamentos, também os objetos marcavam a distinção
social.

Imagem 3: Propaganda automóvel Studebaker, Silhueta Inconfundível, Illustração Brasileira, Rio de Janeiro, setembro de 1929,
anno 10, no 109.

Definição dos objetivos
Compreender se as transformações ocorridas durante a Belle Époque
alteraram as representações de gênero no Brasil de então. Se sim, analisar-se3

ia as imagens propagadas sobre mulheres naquele momento e os sentidos
sugeridos por tais imagens.
Relevância da pesquisa
A pesquisa pretende contribuir para a compreensão da história das
mulheres no Brasil. A análise dos textos e representações visuais poderão se
revelar uma contribuição para os estudos sobre a Belle Époque carioca e sobre
os papéis sociais esperados para o gênero feminino.
Metodologia
A pesquisa foi realizada através de visitas semanais ao centro de
documentação Alexandre Eulálio, situado na Universidade Estadual de
Campinas. O levantamento de dados foi realizado a partir da observação de
fotos, ilustrações e textos do periódico supracitado.
Conclusão
Através da pesquisa realizada, podemos concluir que a moda constituíase como um importante meio de ensinamentos morais e sociais para as
mulheres cariocas, e aparecia no periódico como uma forma de educar as
mulheres e expressar distinção entre classes, na medida em que a adoção de
vestimentas “legítimas” e de comportamentos “corretos” eram compreendidos
como símbolos de civilidade.
No entanto, pode-se apontar certa incongruência. Pois, embora o
periódico proponha a moda como expressão de modernidade, uma análise dos
editoriais torna nítida certa intenção (de flagrante conservadorismo) de manter
as leitoras enquadradas num padrão de recato e simplicidade, como por
exemplo, a constante opinião da cronista de moda de que as mulheres
deveriam tomar cuidado para não cometerem extravagâncias ao se vestirem.
De acordo com conceitos de Pierre Bourdieu, constatamos que a moda
pode ser considerada como um tipo específico de capital cultural; seguir as
“boas” tendências, os modelos legítimos, é um modo de demarcação ao
pertencimento de um grupo socialmente privilegiado.

4

As diversas formas de cultivar a aparência e a estética apresentadas no
periódico constituíam-se como elementos de indicação de um capital cultural
feminino. Este era constituído por diversos cosméticos, maquilagem,
adequação ao se vestirem, etc. É importante ressaltarmos que a construção
desse capital cultural feminino estava acoplada a uma complementação da
carreira profissional masculina, isto é, o papel social que a esposa
representava nessa época.
No que tange ao trânsito por diferentes espaços, a representações
femininas suscitam uma dicotomia: no espaço público a mulher deveria
apresentar sinais de modernidade enquanto que no espaço privado do lar ela
deveria honrar com as exigências expressas pelo tripé: mãe, esposa e dona de
casa. Assim, podemos ainda ressaltar que a moda, longe de ser uma esfera
social menor (ou fútil, como se acredita no senso comum), é na verdade uma
força social fundamental, capaz de contribuir na separação dos grupos sociais
em termos de classe e gênero. Na Belle Époque carioca, a moda estampada
na revista Illustração Brasileira, mais do que pregar “que roupa usar”, contribuía
para a disciplinarização dos corpos femininos, para a sua adequação a
comportamentos e espaços sociais conservadores; trata-se, portanto, de um
discurso cuja função maior seria da manutenção da ordem, ainda que o fizesse
em nome da “modernização dos costumes”.
Referências bibliográficas
BAUDELAIRE, Charles. Sobre a Modernidade. Rio de Janeiro: Editora paz e
Terra, 1997.
BERGER, Modos de ver. São Paulo: Martins Fontes, 1972.
BESSE, Susan. Modernizando a desigualdade. Reestruturação da ideologia de
gênero no Brasil 1914- 1940. São Paulo: EDUSP, 1999.
BONADIO, Maria Claudia. Moda e sociabilidade. Mulheres e consumo na São
Paulo dos anos 1920. São Paulo: Senac, 2007.
BOURDIEU, Pierre. Contribuição para uma economia dos bens simbólicos.
São Paulo: Zouk, 2002
5

_______________. Gostos de classe e estilos de vida. In: Bourdieu: sociologia
(Renato Ortiz, org). São Paulo: Editora Ática.
________________. O costureiro e sua grife. In: A produção da crença. São
Paulo: Zouk, 2002.
________________. A dominação masculina. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,
1999
_______________.

Contribuição para uma economia dos bens simbólicos.

São Paulo: Zouk, 2002
BUITONI, Dulcília H.S. Mulher de papel. São Paulo: Edições Loyola, 1981.
CHARTIER, Roger. Diferenciação entre os sexos e a dominação simbólica
(nota crítica). In: Cadernos Pagu Campinas: (4) 1995. pp. 37-47.
FERRON, Wanda Marelonka. Fazer roupa virou moda. Um figurino de
ocupação da mulher (São Paulo 1920-1950). São Paulo. Editora Senac. 2007.
LAVER, James. A roupa e a moda. Uma história concisa. São Paulo:
Companhia das Letras, 1989.
MALUF, Marina e MOTT, Maria Lúcia. Recônditos do mundo feminino. In:
História da vida privada no Brasil: República: da Belle Époque à era do rádio /
(coordenador-geral da coleção Fernando A. Novais, organizador do volume
Nicolau Sevcenko). São Paulo: Companhia das Letras, 1998.
NEEDELL, Jeffrey D. Belle Époque Tropical. São Paulo: Companhia das
Letras, 1993.
OLIVEIRA, Claudia. A “Vênus Moderna”: Mulher e sexualidade nas Ilustradas
cariocas Fon-Fon!, Selecta e Para Todos..., entre 1900-1930. Disponível em
http:// www.seol.com.br/mneme
PONTES, Heloísa. A paixão pelas formas: Gilda de Mello e Souza. In: Novos
Estudos 74, p.87-105, março 2007.
_______________. Modas e modos: uma leitura enviesada de O espírito das
roupas. Cadernos Pagu, jun. 2004, no 22, p.1

In:
6

http://www.unicamp.br/pagu/cadernos22.html.
PRIORE, Mary Del (org.).

História das mulheres no Brasil. São Paulo:

Contexto, 1997.
RAINHO, Maria do Carmo Teixeira. A cidade e a moda: novas pretensões,
novas distinções – Rio de janeiro, século XIX. Editora UNB. Pp. 111-154.
RODRIGUES, Antônio Edmilson M. João do Rio. A cidade e o poeta - olhar de
flanêur na Belle Époque tropical. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2000.
SALIBA, Elias Thomé. A dimensão cômica da vida privada na república. In:
História da vida privada no Brasil: República : da Belle Époque à era do rádio
(coordenador-geral da coleção Fernando A. Novais, organizador do volume
Nicolau Sevcenko). São Paulo: Companhia das Letras, 1998.
SANT’ANNA, Denise Bernuzzi de. Cuidados de si e embelezamento feminino:
fragmentos para uma história do corpo no Brasil. In: Políticas do corpo. São
Paulo: Estação Liberdade, 2005.
SEVCENKO, Nicolau. A inserção compulsória do Brasil na Belle Époque. In:
Literatura como missão. Tensões sociais e criação cultural na primeira
república. São Paulo: Brasiliense, 1985.
SIMMEL, Georg. Da psicologia da moda: um estudo sociológico. In: Simmel e a
modernidade (Jessé Souza e Berhold Oelze orgs.). Brasília: Editora da UNB,
2005.
SOIHET, Rachel e PEDRO, Joana Maria. A emergência da pesquisa da
história das mulheres e das relações de gênero. In: Revista Brasileira de
História, São Paulo,V. 27, no 54, p. 281-300 – 2007.
SOUZA, Gilda de Mello e. O espírito das roupas. A moda no século dezenove.
5ª edição. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.
STRATHERN, Marilyn. O gênero da dádiva. Campinas: editora da Unicamp,
2006.

7

VEBLEN, Thorstein. O vestuário como expressão da cultura pecuniária. A
teoria da classe ociosa. Um estudo econômico das instituições. São Paulo:
Abril Cultura, 1983.

8

