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"Moda não é algo que existe apenas em roupas. 

Moda está no céu, nas ruas, tem a ver com ideias, 

com o modo como vivemos e com o que está 

acontecendo.”  

Coco Chanel 
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PREFÁCIO 

 

 

 

O uso de revistas como fonte privilegiada para se 

alcançar um conhecimento histórico mais amplo dos 

processos de produção e recepção de textos literários 

vem se mostrando um caminho de pesquisa acertado e 

bastante promissor. Revistas de arte e cultura, sobretudo 

aquelas ilustradas, dos séculos XIX e XX, oferecem um 

riquíssimo manancial de recursos verbais e 

iconográficos que nos auxiliam a repensar o fenômeno 

literário no contexto da cultura moderna.  

As zonas de intersecção entre registros escritos e 

formas diversas de expressão convivendo no interior das 

publicações seriadas reforçam o interesse em considerá-

las matrizes relevantes para o conhecimento não apenas 

das condições de criação textual, como também de 

leitura dos gêneros que ajudaram a difundir. Sendo um 

dos principais suportes da literatura, as revistas 

permitem que vislumbremos nexos de sentido entre 

palavras e elementos visuais que supomos terem sido 

estabelecidos pelos leitores no passado.  

A abrangência e a natureza desse tipo de 

impresso, abrigo de múltiplas linguagens artísticas e, 
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simultaneamente, veículo de comunicação direta com o 

público na fase anterior à hegemonia conquistada pelo 

audiovisual é o que favorece constantes releituras e 

redescobertas. 

         A pesquisa de Heloísa Leite Imada confirma o 

quanto ainda é possível depreender do estudo de 

periódicos ilustrados. O trabalho dela revisita a 

sofisticada revista Kosmos, que havia sido 

cuidadosamente analisada por Antônio Dimas em estudo 

pioneiro intitulado Tempos Eufóricos, no qual o 

pesquisador ressaltou pela primeira vez a presença 

significativa da literatura em todos os 64 números 

publicados entre 1904 e 1909.  Dentre os colaboradores, 

Antônio Dimas enumerou os escritores Olavo Bilac, 

Medeiros e Albuquerque, Artur Azevedo, Alberto de 

Oliveira, José Veríssimo, Afonso Arinos, Manoel 

Bonfim e Gonzaga Duque. Na Kosmos intercalavam-se 

seções em prosa, poesia e crítica, além de matérias sobre 

história, geografia, matemática e textos de assuntos 

diplomáticos ou militares.  

Ricamente ilustrada, a revista teria surgido, 

segundo sugestão de Dimas, para atuar como porta-voz 

do governo do presidente Rodrigues Alves (1902-1906), 

enaltecendo o projeto de modernização da capital 
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federal, convertida em cartão postal do país após as 

intervenções executadas pelo prefeito Pereira Passos.   

Lançada em 1904, em plena execução das 

reformas de reurbanização do Rio de Janeiro, a Kosmos 

que veio à luz em papel cuché, extremamente luxuosa, 

impressa com alta qualidade gráfica e recheada de 

imagens fotográficas, algumas vezes a cores, foi tomada 

como sinônimo da modernização que a elite do país tanto 

desejava. O apoio da parcela enriquecida da população 

às reformas ganhou expressão no famoso mote O Rio 

civiliza-se criado pelo cronista Figueiredo Pimentel, em 

cujas colunas mundanas se projetavam os sonhos de 

ordem e progresso. Os flagrantes da gente elegante 

procuravam detectar as formas de uma nascente 

sociabilidade urbana.  

Nas páginas da revista Kosmos também ganhou 

expressão a euforia com o novo regime republicano, que 

gerou toda a atmosfera de otimismo em face à 

reconstrução da região central. Esperava-se que a cidade 

se tornasse uma metrópole compatível com a riqueza do 

país e que sua nova arquitetura assegurasse a imagem do 

futuro, espelhando-se nas reformas bem-sucedidas de 

Paris. A certeza da prosperidade que a economia cafeeira 

produzira, aliada ao momento favorável para os negócios 

e ao crescimento econômico mundial, que precedeu a 
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Primeira Grande Guerra, dava o tom do período, 

identificado pela historiografia como a “bela época” 

afrancesada. 

No Brasil, de acordo com os historiadores da 

imprensa, a Belle Époque coincidiu com a organização 

empresarial do setor, fase marcada pelos investimentos 

capitalistas e pela profissionalização das redações. 

Jornais e revistas constituídos legalmente por meio de 

registros de empresas comerciais buscavam lucrar com a 

venda dos impressos, diferentemente das iniciativas de 

associações anteriores, motivadas em grande medida por 

questões políticas ou afinidades de pensamento. As 

revistas de caráter comercial recorriam aos textos e às 

imagens que veiculavam com o objetivo de conquistar e 

entreter seus assinantes.  O desejo de agradar ao público 

diz muito sobre a relação que buscavam conservar com 

os leitores, a quem ofereciam informação útil aliada a um 

divertimento leve, ingredientes capazes de alimentar o 

imaginário de modernidade a ser compartilhado. 

  Heloísa Leite Imada, guiando-se por uma 

abordagem que combina conceitos da história cultural e 

da história da leitura, tal como propôs Roger Chartier, 

reexamina a revista Kosmos no intuito de questionar 

justamente o papel que a publicação exerceu enquanto 

formuladora de representações da chamada Belle 
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Époque carioca. Para melhor observar as representações 

sociais forjadas pela revista, elegeu a figuração da 

mulher como foco de sua análise, procurando rastrear 

nas fotografias, nas matérias publicitárias, assim como 

nas crônicas e contos de Gonzaga Duque, as variadas 

formas de manifestação de um imaginário de mulher 

moderna, que a magazine tratou de disseminar junto aos 

leitores fiéis. Vale lembrar que Ana Luiza Martins em 

seu livro Revistas em Revista dera ênfase à contribuição 

que as publicações seriadas da Primeira República 

trouxeram para a construção do imaginário da 

modernidade tão fortemente almejada pela camada mais 

alta da sociedade.  

Publicações comprometidas com o ideário de 

progresso cultivado pela elite traziam, segundo afirma 

Martins, versões matizadas pelo olhar dos redatores e 

dos editores responsáveis pelas mensagens postadas, não 

raro, a serviço dos símbolos daquela edificação 

civilizatória. É bem o caso da Kosmos, que além do 

apoio camuflado ao governo, dando testemunho e 

enaltecendo os avanços conquistados pela nação, 

produziu conforme indicou Antônio Dimas uma 

representação do grupo que a patrocinava. Seja nos 

temas abordados, seja no modelo estético adotado em 

suas páginas é possível captar um empenho na 
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divulgação dos novos critérios de gosto e opinião. 

Notamos o padrão de modernidade transplantado da 

Europa nos adornos Art Nouveau, vinhetas e formas 

florais que enfeitam os textos emoldurando poemas e 

crônicas. 

         O estudo de Heloísa Imada, ao tentar estabelecer 

paralelos entre os signos de modernidade veiculados nas 

diversas seções da revista, vem preencher uma lacuna 

deixada nas análises da literatura na Kosmos. A despeito 

da clara associação entre a estética Art Nouveau e a 

figuração da mulher, nenhum trabalho acadêmico havia 

sido realizado sobre a representação feminina, o que 

talvez indique uma falha na assunção de que o público 

consumidor fosse formado exclusivamente por homens. 

Até aqui os intérpretes a tomaram pelo ângulo das 

colaborações masculinas, vendo no periódico apenas 

preocupações ligadas ao universo masculino. Heloísa 

Imada, em contrapartida, lançou um olhar bem distinto 

sobre o impresso, buscando sinais da figuração da 

presença feminina nos espaços públicos da cidade 

reurbanizada. Não se trata de pensar o material pela ótica 

de um feminismo contestador ou de alinhar o periódico 

com as publicações produzidas por mulheres e para 

mulheres, mas de avaliar as representações da nova 

visibilidade feminina forjada pelos escritores, fotógrafos 
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e críticos. Verificar a exposição da mulher, que passava 

a transitar nos eventos sociais ao lado dos homens, e 

depreender os sentidos de sua representação permitiu-lhe 

desvendar a formulação dos padrões que autorizaram a 

participação feminina na vida pública.   

Avaliar de que maneira as representações da 

sociabilidade moderna foram veiculadas na Kosmos, em 

especial a partir de descrições e imagens relativas aos 

trajes e comportamentos da mulher, sintetizaria, em 

poucas palavras, a instigante tarefa que Heloísa Imada 

empreendeu. Propondo uma análise da prosa ficcional de 

Gonzaga Duque em consonância com a atenção 

conferida aos flagrantes jornalísticos da vida 

contemporânea e à contemplação de telas reproduzidas 

na Kosmos, sua obra procurou aproximar a criação 

literária da dimensão midiática que a leitura de 

periódicos ilustrados instituiu na virada do século XX. 

 

    Orna Levin 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

A reflexão apresentada neste livro é em parte 

decorrência do meu projeto de Iniciação Científica, 

intitulado “Por Paus e Por Pedras e Revista de Domingo: 

um estudo das crônicas de Luís Guimarães Jr. no Diário 

do Rio de Janeiro (1870 a 1872)” (PIBIC/CNPq), 

desenvolvido com a orientação da Profa. Dra. Orna 

Messer Levin no IEL/UNICAMP em 2016. O 

levantamento dos principais assuntos abordados pelo 

cronista carioca Guimarães Jr. em suas crônicas 

mundanas apontou para o interesse em descrever 

detalhadamente as toilettes femininas usadas nos bailes 

e salões frequentados pela elite do Rio de Janeiro. Essa 

constatação sobre a importância da moda nas crônicas 

despertou a minha atenção para a necessidade de estudar 

mais a fundo a questão do figurino das estrelas do teatro 

e da ópera e do papel da moda na sociabilidade das 

mulheres em relação com a literatura. 

Em vista disso, o período da Belle Époque 

carioca foi selecionado como recorte temporal devido às 

grandes mudanças na sociedade fluminense e de 

abundância de recursos financeiros, condições propícias 
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para o aumento da importância do vestuário, em um 

contexto de expansão da produção e comercialização, 

além da presença mais recorrente da mulher nos espaços 

públicos da cidade. Delimitado o período, optei pela 

análise da moda por intermédio do estudo de caso de 

uma revista de variedades. A escolha da revista Kosmos, 

publicada entre 1904 e 1909 sob a propriedade de Jorge 

Schmidt, foi motivada por se tratar de uma revista 

importante do período e representativa dos valores da 

Belle Époque e da sociabilidade mundana que se 

estabelecia no Rio de Janeiro daquele momento. 

A argumentação proposta nesta obra foi 

organizada em quatro capítulos. No primeiro capítulo, 

são tratados os estudos acadêmicos feitos sobre as 

intersecções entre a moda e a imprensa brasileira do 

século XIX e do início do XX e são respondidas 

perguntas sobre a Kosmos, pouco conhecida atualmente, 

apesar de sua importância para a história literária da 

imprensa. É apresentado seu principal público leitor, as 

suas circunstâncias de publicação bem como os 

principais temas da revista e as análises desses assuntos 

feitas no âmbito da academia. Ainda em termos de 

características da imprensa e do imaginário de seu 

público, é delineado um breve panorama de novas 

práticas culturais baseadas no avanço das técnicas de 
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reprodução de imagem, como a fotografia e o cinema. 

Tal levantamento compõe um detalhado cenário para se 

esboçar o entendimento parcial da civilização do jornal 

e como ela mediava a temática da moda. 

 O segundo capítulo é iniciado pelo contexto 

histórico-social do Rio de Janeiro, que passava por um 

processo de reformas urbanas, engendrado pelo então 

prefeito, Pereira Passos. São também elencados e 

comentados os mais notáveis espaços de circulação da 

mulher na Belle Époque fluminense, com o intuito de 

proporcionar uma caminhada atenta pela cartografia da 

cidade do Rio de Janeiro e como ela era representada 

pela linguagem literária. Com base nessa conjuntura, são 

analisadas as imagens e as descrições das mulheres da 

elite, exemplos de aparência. Essas mulheres são 

divididas em dois grupos: as da nobreza, como princesas 

e rainhas, e as esposas de homens de destaque na 

política, que apareciam nos eventos sociais da cidade. 

Esse recorte teve como eixo o material encontrado na 

imprensa, que privilegia o retrato das figuras femininas 

da elite em detrimento de mulheres da classe 

trabalhadora. 

No terceiro capítulo, é apresentado o 

levantamento da presença das artistas da cena cultural do 

início do século XX nas páginas da revista Kosmos. A 
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partir dessa premissa, as estrelas foram divididas de 

acordo com aproximações de gêneros, trajetórias e os 

cronistas de expressão que se devotaram à elaboração 

dos perfis das personalidades. A diversidade de estrelas 

selecionadas para integrar a representação feminina é 

relativamente grande. Como eram constantemente vistas 

nas páginas dos hebdomadários e revistas ilustradas, sua 

imagem e suas escolhas sartorialistas são interpretadas 

como princípio impulsivo do movimento mimético 

estabelecido na tensão entre moda e literatura. 

Por fim, o quarto capítulo é dedicado a produção 

literária de Gonzaga Duque. Um dos principais 

colaboradores da revista Kosmos, teve uma extensa 

produção textual publicada na revista durante os seus 

seis anos de veiculação. A centralidade da figura 

feminina, suas críticas de arte, crônicas e contos chamou 

imediatamente minha atenção pela riqueza desse 

material para a composição da mise-en-scène da imagem 

da mulher no campo da arte. A partir da análise dos 

escritos de Gonzaga Duque procurou-se avaliar a 

importância de se investigar a moda feminina em um 

periódico plural como a Kosmos. 

 A partir do percurso argumentativo aqui 

apresentado nesta breve introdução, acredito que a 

leitura da obra proporcionará ao leitor um panorama das 
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relações estabelecidas entre a moda, a literatura e a 

imprensa durante a Belle Époque. Além disso, penso que 

o exame interdisciplinar dessas três perspectivas 

possibilita concluir sua relevância na construção de 

sentidos na sociedade, visando a mostrar, por meio da 

mediação da Kosmos, a consolidação de uma nova urbe 

e de novas possibilidades de espelhamento para as 

mulheres da elite. 
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1.1 O diálogo entre a moda e a imprensa no Brasil 

 

 

Entre 1904 e 19091, período selecionado para o 

recorte desta pesquisa, a imprensa de variedades já 

estava estabelecida no cotidiano da sociedade do Rio de 

Janeiro. Enquanto espaço de divulgação não apenas de 

fatos noticiosos, mas também de crítica literária e teatral, 

opiniões políticas e culturais, e de produção ficcional, as 

revistas eram um importante recurso para a difusão de 

informações, ideias e costumes. No período conhecido 

como Belle Époque brasileira, a imprensa periódica vive 

uma expressiva expansão de seu público leitor. Com a 

modernização das técnicas de impressão e da tipografia, 

ela passa a circular mais intensamente em outras 

províncias, além da concentração em seus locais de 

publicação. 

Na primeira década do século XX, com o 

progresso do transporte nacional, os jornais e revistas 

publicados nos centros culturais, políticos e econômicos 

do país, como Rio de Janeiro e São Paulo, eram enviados 

e comercializados em outras cidades do país e, 

                                                
1 Período em que a Revista Kosmos, objeto deste estudo, foi 

publicada. 
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consequentemente, lidos por um número bem maior de 

pessoas.  

Em decorrência desse avanço, os 

acontecimentos, as ideias, as opiniões, as críticas e as 

modas – conceito aqui empregado no sentido geral de 

costumes, produtos e interesses que estavam em voga em 

um determinado círculo e em um plano temporal 

específico – eram apropriados e ressignificados para 

fazer sentido às diferentes pessoas em outros espaços. 

Lembrando, é claro, que essa transferência cultural não 

é uma via de mão única: a circulação dos impressos 

promove a difusão e a incorporação de ideias para ambos 

os lados envolvidos na troca. 

Como exemplo de aumento do acesso e do 

consumo das publicações, assim como de sua ampla 

disseminação, pode-se apontar o caso da revista Kosmos. 

Assim que foi publicada, no Rio de Janeiro, a revista se 

esgotou.  O público solicitou a reimpressão das primeiras 

edições que se esgotaram rapidamente. Na edição de 07 

de julho de 1904, o editorial declarava o interesse dos 

leitores pelos números reimpressos: 

 

Atendendo aos múltiplos e 

constantes pedidos que nos têm 

sido dirigidos de vários pontos do 
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país, resolvemos fazer uma nova 

edição do número de Kosmos, 

relativo ao mês de janeiro, devendo 

ficar pronta no decorrer do próximo 

mês de agosto. Desde já aceitamos 

as encomendas que forem 

acompanhadas do seu custo -em 

vale postal ou ordem. 

 

O preço das reedições da Kosmos mais do que 

dobra, em comparação com as edições vendidas em seus 

respectivos meses de publicação. De dois mil réis, as 

reedições passam a custar cinco mil réis, caracterizando 

o resultado positivo na comercialização da revista e o 

interesse dos leitores que residiam em territórios 

distantes da Capital Federal. 

Além do sucesso de público, a circulação da 

revista ainda atesta o movimento de expansão do acesso 

à leitura, ao publicar, na folha de rosto, os locais de seus 

correspondentes comerciais, onde os exemplares 

poderiam ser adquiridos:  
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Disponibilidade da Revista Kosmos publicada na página 6 da edição 

07 do ano 1904. 

 

O cruzamento destas duas informações indica 

uma ampliação interligada. A disponibilidade da revista 

em um número maior de províncias e o aumento de 

leitores podem ter resultado no esgotamento da tiragem 

originalmente impressa, o que demonstra o fascínio da 

sociedade da Belle Époque pela luxuosa revista Kosmos. 

Simultaneamente ao desenvolvimento da capacidade de 

transporte, a modernização dos recursos tipográficos e 

dos materiais usados na produção jornalística, tais como 

o papel e a tinta, embasou o processo de refinamento das 
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publicações, conforme explica o historiador brasileiro 

Nicolau Sevcenko: 

 

Novas técnicas de impressão e 

edição permitem o barateamento 

extremo da imprensa. O 

acabamento mais apurado e o 

tratamento literário e simples da 

matéria tendem a tornar obrigatório 

o seu consumo cotidiano pelas 

camadas alfabetizadas da cidade. 

Esse ‘novo jornalismo’, de par com 

as revistas mundanas, intensamente 

ilustradas e que são o seu produto 

mais refinado, torna-se mesmo a 

coqueluche da nova burguesia 

urbana, significando o seu 

consumo, sob todas as formas, um 

sinal de bom-tom sob a atmosfera 

da Regeneração. Cria-se assim uma 

‘opinião pública’ urbana, sequiosa 

de juízo e da orientação dos homens 

de letras que preenchiam as 

redações.2  

                                                
2 Nicolau Sevcenko apub Negreiros, Oliveira, Gens, p. 12 
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Na Belle Époque brasileira, não houve 

regeneração da monarquia, como no caso francês citado 

por Nicolau Sevcenko. No Brasil, o consumo das 

revistas ilustradas estava ligado à República e ao desejo 

de civilização que acompanhava o progresso político. A 

atuação da imprensa como veículo de propagação de 

moldes da sociabilidade urbana intensifica-se no Brasil 

republicano. Com ilustrações e papel de alta qualidade, 

as revistas passam a ser símbolo de status, de 

concordância com a avant-garde e com o pensamento 

intelectual da época. A pluralidade de assuntos 

abordados nas páginas dos periódicos apresenta ao leitor 

novas possibilidades de olhar para si e para o mundo ao 

seu redor. 

 Em meio a novidades relacionadas ao contexto 

político e econômico da República e do mundo, 

principalmente nas revistas, destacam-se temas 

diversificados, como comentários cotidianos sobre a 

vida nas grandes cidades, resenhas literárias, críticas 

teatrais e, entre outros assuntos, questões mundanas, 

como a preocupação com a representação de figurinos e 

com o vestuário das mulheres na esfera pública. Entre 

essas revistas, pode-se destacar publicações como a 

Kosmos, a Fon-Fon! E a Careta.  



29 

 

O lugar da moda como instrumento de 

comunicabilidade, de apropriação cultural e de eixo de 

construção de identidades das mulheres nas revistas 

dedicadas ao público feminino já foi tema de estudos 

anteriores na academia. Na obra Revistas em Revista, a 

pesquisadora Ana Luiza Martins realiza um 

levantamento da produção de revistas no Brasil, entre 

1890 e 1922. Dentro desse recorte temporal, ela 

categoriza os periódicos de acordo com as condições de 

produção, com os principais assuntos tratados e o 

público ao qual se destinavam. No capítulo dedicado às 

revistas femininas, a autora desembaraça as temáticas 

mais recorrentes. As publicações voltadas ao público 

feminino são descritas por seus:  

 

(...) escopos precisos, trazendo a 

marca da educação da mulher com 

ênfase na higiene, na atividade 

filantrópica, no comportamento 

moralizante, fazendo incursões pela 

moda, decoração, ensaiando a 

literatura e atrevendo-se a arroubos 

de criatividade técnica (...)3 

                                                
3 MARTINS, Ana Luiza. Revistas em Revista: imprensa e práticas 

culturais em tempos de república, São Paulo (1890-1922). São 

Paulo: Edusp: Imprensa Oficial do Estado, 2001. p.372 
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O estudo das revistas destinados ao leitorado 

feminino mencionado parte, sobretudo, de um interesse 

incontestável pelo mapeamento da participação das 

mulheres na redação dos periódicos, como um sinal de 

contraversão da submissão feminina em uma sociedade 

ainda fundamentalmente patriarcal. A partir deste 

movimento de afirmação, atrelado a alterações na 

sociabilidade e nas práticas de consumo, na passagem do 

século XIX para o século XX, as quais serão expostas no 

capítulo seguinte, começa a ser definido um novo 

modelo de mulher, com interesses cosmopolitas: 

“Escolarizada, atenta às modas e figurinos de seu tempo, 

a leitora encontrou nas revistas alternativa de consumo 

do impresso”4. Além de compor mais intensamente o 

público consumidor e leitor de periódicos, a mulher 

passou a ser vista pela imprensa não apenas como leitora, 

mas também como uma potencial consumidora dos mais 

diversos produtos anunciados em suas páginas, 

fenômeno explicado por Martins: 

 

Sociedade que passava a redesenhar 

sua imagem a partir daquela 

sugerida pelo então espelho da 

moda – as sedutoras revistas da 

                                                
4 Ibid, p. 377. 
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época. O comando de tudo vinha do 

surto publicitário, que descobria no 

periodismo o veículo ideal 

enquanto seu alvo recaía na mulher, 

estimulando-lhe condutas e 

procedimentos, abrindo-lhe amplo 

espectro de posturas, em compasso 

afinado com as tantas mudanças 

daquele desabrochar do século.5 

 

Assim, a mulher começava a enxergar a 

possibilidade de ultrapassar a imagem tradicional de 

rainha do lar e de poder passar a ser vista nos bulevares 

reformados aos moldes de Haussmann, como se verá no 

capítulo 2. Aos olhos de Ana Luiza Martins, esta 

mudança não aparece totalmente resolvida nas páginas 

da imprensa, principalmente, na imprensa paulista. A 

imagem da mulher aparece dividida entre dois meios de 

representação, o texto e a iconografia. A produção 

textual ainda correspondia à continuidade dos costumes 

e tradições oitocentistas, veiculados para a mãe-esposa, 

com traços de uma moralidade católica.  

Em oposição, as ilustrações e as propagandas 

estavam ligadas ao modelo da mulher moderna, baseado 

                                                
5 MARTINS, op. cit. p. 378/379 
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em uma concepção estrangeira, que valorizava o 

requinte e as vaidades, fundamentalmente ligadas ao 

crescimento do consumo. A dicotomia é, inclusive, 

social. A mulher moderna costumava ser apresentada por 

revistas lidas pela elite, “com maior poder aquisitivo 

para consumo das modas e das viagens” enquanto a 

decência, a apreciação da família e a economia 

doméstica eram voltadas às leitoras de classe média, em 

revistas que proporcionaram uma ideia de ascensão 

social, por meio de moldes de figurinos para serem 

executados em casa, enquanto sua condição financeira 

não lhes permitia comprar nos grandes magazines que 

importavam as modas francesas.  

Em termos de análise mais específica dos 

assuntos publicados pelas revistas femininas e dos 

debates que, por vezes, envolvem os contextos de 

publicação, é incontornável a citação do estudo “Moda e 

Literatura: o caso da revista A Estação” 6, da 

pesquisadora Ana Cláudia Suriani, publicado na IARA: 

revista de moda, cultura e arte. Nesse artigo, Suriani 

compara a revista de moda alemã Die Modenwelt, 

publicada pela primeira vez em 1865, na cidade de 

Berlim pela editora Lipperheide, e A Estação, que 

                                                
6 SILVA, A. C. S. ; Moda e literatura: o caso da revista A Estação. 

Iara: Revista de Moda, Cultura e Arte , v. 2, p. 1, 2009. 
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começou a circular no Brasil em 1879, editada por 

Lombaerts e que reproduzia as mesmas ilustrações, 

legendas, editoriais e moldes da correspondente 

germânica. Com a colaboração de diversos escritores da 

imprensa e da literatura brasileira, compunha-se um 

suplemento literário produzido no Brasil por autores 

nacionais, como Machado de Assis, Artur Azevedo e 

Júlia Lopes de Almeida, juntamente com instruções de 

vestimenta, de costura e de bons modos. Segundo 

Suriani,  

 

Não podemos nos esquecer que as 

revistas de moda, em geral, mesmo 

hoje em dia, promovem um desejo 

de ascensão social. Na verdade, as 

revistas de moda transformaram-se, 

desde o século XIX, num ótimo 

guia de camuflagem, uma vez que 

propagam os preceitos da moda – 

lançada normalmente por um grupo 

de prestígio – pelas camadas 

inferiores da sociedade.7 

 

A publicação dialogava com dois públicos social 

e economicamente distintos: as mulheres da elite 

                                                
7 SILVA, Ibid. p. 16 e 17. 
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enxergavam no conteúdo da revista uma “fantasia de 

identificação com a Europa” 8, enquanto para as leitoras 

pertencentes às classes médias, A Estação ilustrava um 

desejo de ascensão social e de integração com as práticas 

da elite. Vale destacar, portanto, que a atenção dos 

escritores e editores em relação à representação das 

roupas, tanto em termos de texto, quanto de iconografia, 

nasce no século XIX, perpassa a virada do século e chega 

à Belle Époque, período do qual se ocupa essa 

monografia. 

Na maioria dos casos, as questões relacionadas à 

moda não figuravam nas revistas de forma isolada. 

Constantemente, apareciam envolvidas em textos de 

gêneros híbridos, como as crônicas e os folhetins. Por 

esse ângulo, as relações entre a prosa ficcional veiculada 

na imprensa e a moda foram estudadas no Novo Correio 

das Modas por Ana Laura Donegá. Esse periódico, 

impresso no Rio de Janeiro e que circulou também pelo 

interior do país entre 1852 e 1854, abarcava um conjunto 

temático vasto, incluindo a moda e a beleza feminina, 

matérias sobre economia doméstica, conduta da mulher 

no interior da família, relatos históricos e de viagens. 

Tendo em vista o foco da revista na defesa da instituição 

                                                
8 Ibid. p. 21. 
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familiar, a Donegá analisou a presença dos moldes e das 

novidades do vestuário enquanto instrumento de atração 

da mulher, que precisava conquistar um marido para 

constituir uma família e cumprir o que era considerado, 

naquela época, o seu dever.  

Isso não impede, contudo, de observar as roupas 

como forma de expressão. Segundo Donegá, uma das 

soluções encontradas pela revista para abordar o assunto 

foi mesclá-lo à ficção. Em crônicas, contos e folhetins, 

suportes essencialmente literários, pode-se notar a 

incorporação de descrições de vestidos, chapéus, jóias e 

laços às narrativas. Os trajes e os adereços compõem a 

caracterização das personagens, de modo a indicar 

fatores relevantes para o ambiente das narrativas, assim 

como para a construção física e psicológica das mulheres 

fictícias. O corte e a modelagem das saias e dos corpetes, 

o tamanho dos adornos para a cabeça e o tipo de 

penteado auxiliam na contextualização da narrativa, em 

um tempo e espaço historicamente determinados.  

A obra de Machado de Assis se revelou muito 

rica para exemplificar a vantagem do recurso de 

descrição dos adereços, como indicado pela 

pesquisadora de Ana Laura Donegá. Como escritor de 

folhetins e contos publicados na imprensa, Machado dá 

mostras de que as relações entre moda, imprensa e 
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literatura perpassam suas narrativas. Na tese de 

doutorado intitulada “Salão de Poses: retrato, moda e 

fotografia em Machado de Assis”, Victor da Rosa volta-

se para os aspectos da moda na ficção machadiana.  

O interesse do autor oitocentista pelo vestuário 

perpassa a documentação histórica dos trajes e vai além 

dessa função. No capítulo “Desfile de Moda”, Rosa 

mobiliza diversos conceitos de moda que permitem 

compreender seu papel dentro da literatura de Machado 

de Assis. Um destes explora o deslocamento do sujeito 

em relação ao tempo, no conto “Uma visita de 

Alcebíades”, por intermédio dos trajes. Na narrativa em 

torno de Alcebíades e do desembargador, o conflito que 

se desenvolve a partir da dicotomia estabelecida entre o 

traje antigo e o moderno mostra de que maneira o autor 

constrói um “sistema de moda” 9, criando uma 

sobreposição entre moda e história.  

 A relevância das relações entre a moda, imprensa 

e literatura para os estudos literários é, portanto, 

incontornável. Porém, a análise dos pontos de 

convergência entre esses três pólos não se reduz apenas 

ao material encontrado nas revistas femininas, como será 

visto adiante.  

                                                
9 Ver: BARTHES, Roland. Sistema da moda. Lisboa: Edições 70, 

1999. 353 p.  
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1.2 A Kosmos na imprensa 

 

 

A revista Kosmos, propriedade de Jorge Schmidt, 

foi publicada mensalmente na cidade do Rio de Janeiro 

entre janeiro de 1904 e abril de 1909, integrando um total 

de 64 números.10 Dirigida por Mario Behring, foi 

considerada em sua época, e continua sendo pela crítica 

atual, como uma revista elegante, de aspirações 

modernas. No levantamento realizado por Ana Luiza 

Martins, já citado no item anterior, a revista é descrita 

como: 

 

Em outras palavras, desde então, as 

revistas em geral matizaram a 

realidade, veiculando imagens 

conciliadoras de diferenças, 

atenuando contradições, destilando 

convenientes à maior circulação e 

ao consumo daquele impresso. Ou 

seja: expressavam o 

comprometimento apriorístico com 

aquilo que o leitor queria ler e 

                                                
10 Todas as edições estão disponíveis na Hemeroteca Digital 

Brasileira em: http://bndigital.bn.br/acervo-digital/kosmos/146420. 

Acesso em 18 de setembro de 2017. 

http://bndigital.bn.br/acervo-digital/kosmos/146420
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‘ouvir’. Nesse sentido, é oportuno o 

exemplo da revista Kosmos, na 

Capital da República. Emblemática 

no gênero, de rico projeto gráfico, 

lançada em 1904, no calor dos 

preparativos para a construção da 

Avenida Central, no Rio de Janeiro 

(...)11 

 

O subtítulo, “revista artística, científica e 

literária”, tem muito a dizer acerca dos assuntos que o 

impresso pretendia tratar, bem como o que o seu público 

– formado majoritariamente pela elite e por seus 

aspirantes – desejavam encontrar, em sintonia com o que 

afirma Martins.  Parte do seu sucesso junto ao público, 

seja no Rio, seja em outras províncias nas quais era lida, 

pode ser atribuído aos colaboradores, nomes importantes 

do meio letrado, como Olavo Bilac, Coelho Neto e João 

do Rio. Entusiastas das artes e da literatura, os escritores 

jornalistas discorriam sobre a vida social, a política e a 

cultura da capital. Por sua fama e reconhecimento, 

atraiam leitores e conferiam credibilidade ao impresso. 

A leitura cuidadosa da Kosmos permite afirmar 

que a abordagem dada às artes, à ciência e à literatura 

                                                
11 MARTINS, Ibid., p. 22. 
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revela um evidente vínculo com o panorama social no 

qual estava inserida, panorama notável por seu anseio de 

modernidade simbólica, na virada do século, aos moldes 

da Belle Époque europeia e, sobretudo, da parisiense, 

como declara o Antônio Dimas, em seu estudo sobre a 

revista: 

 

Da leitura integral de Kosmos o que 

emerge, em última instância, é o 

exemplo concreto de um tempo 

dilacerado e ambíguo. Kosmos é a 

casca vistosa de modernidade que 

queria impor-se à custa de notícias 

ficcionalizadas como recurso de 

abrandamento; de concessões 

regionalistas alambicadas; de 

cronistas empenhados, mas 

cautelosos; de poesias moralizantes e 

edificantes, tudo isso envolto em 

vinhetas florais.12 
 

Uma das principais preocupações modernas que 

a revista pretendia transmitir aos seus leitores era com o 

progresso da técnica produtiva, com a invenção e a 

disseminação de novas máquinas e produtos 

industrializados. Essa temática é sublinhada na Kosmos 

por intermédio da cobertura que dava às exposições dos 

                                                
12 DIMAS, Antonio. Tempos eufóricos: (analise da revista 

Kosmos, 1904-1909). São Paulo, SP: Ática, 1983. p. 137. 
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trabalhos industriais das grandes nações, que surgiram a 

partir de 1851, em Londres, no Reino Unido. Entre 1904 

e 1909, a revista fez a cobertura de duas dessas 

exposições. A Exposição Universal em St. Louis, em 

1904, que contou com a presença de diversos países, 

incluindo o Brasil, e Exposição Nacional, que aconteceu 

no Rio de Janeiro, em 1908, em comemoração ao 

centenário da abertura dos portos. O evento contou com 

pavilhões dos estados nacionais, que foram temas de 

revista extensa.  

O objetivo inicial e primário das exposições era 

apresentar os produtos manufaturados e a evolução 

industrial, como se faz até os dias de hoje. Contudo, as 

mostras não se limitavam a esse escopo; seu 

acontecimento era central para o desenvolvimento 

social, cultural e comercial das nações envolvidas, e, em 

especial, das nações-sede. A aura de modernidade era 

amplamente difundida em torno do evento, conforme se 

depreende do anúncio da Exposição Nacional de 1908, 

publicado na Kosmos e assinado por com o pseudônimo 

X: 

 

(...) até as verdejantes coxilhas do 

Rio Grande do Sul, todos os 

Estados da Federação concorreram 

com os seus produtos próprios, qual 
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mais perfeito e atraente, mostrando 

uma feição nova de nosso 

«progresso aos povos concorrentes 

à Exposição de S. Luiz. E com justo 

e legítimo orgulho recebemos a 

inumerável série de prêmios, 

destinados à recompensa e estímulo 

do nosso trabalho, do nosso 

progresso, da nossa fecunda 

atividade. 13 

 

Outro ponto central para a impressão de 

civilização cosmopolita é o aprimoramento da estética 

arquitetônica, marcada pelo uso frequente de colunas, 

janelas amplas e escadarias suntuosas. No âmbito das 

exposições são cultivados a magnitude e o luxo, que se 

manifestam nos projetos arquitetônicos dos pavilhões 

representativos dos países participantes. A 

grandiosidade dos ambientes e a riqueza dos objetos 

decorativos, como lustres, cortinas e estátuas, são 

símbolos do progresso, conforme exalta José Carlos de 

Carvalho, em artigo comemorativo à inauguração do 

Pavilhão do Brasil na Exposição de St. Louis, em junho 

de 1904: 

 

                                                
13 Revista Kosmos, ed. 3. Março de 1908. p. 7.  
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No dia 24 de maio foi oficialmente 

inaugurado o pavilhão do Brasil na 

Exposição de S. Luiz, revestindo-se 

o ato da maior solenidade. O edifício, 

profusamente adornado, abriu as 

suas portas a tudo quanto de bom e 

distinto se acha atualmente na cidade 

americana. Todos se assombravam 

diante dos priores da construção 

interna do nosso pavilhão, trocando 

exclamações entusiásticas ante o 

apuro e bom gosto das 

ornamentações e alfaias.14 
 

Os elogios às qualidades arquitetônicas do 

Pavilhão do Brasil em St. Louis são acompanhados por 

imagens, as quais ilustram o esplendor da técnica e 

enfatizam o progresso da civilização brasileira para 

todos os visitantes da exposição e para os leitores da 

revista que, eventualmente, não puderam atender à 

exposição. 

Além de valorizar o avanço técnico e 

arquitetônico da Capital Federal, o editorial da Kosmos 

propunha o envolvimento do corpo social nas mudanças 

em direção ao progresso. Uma cidade moderna, com ruas 

largas inspiradas nos bulevares franceses, onde 

aconteciam as descobertas científicas as frequentes 

                                                
14 Revista Kosmos, ed. 6. Junho de 1904. p. 17.  
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visitas aos cinematógrafos, exigia um público 

cosmopolita, entusiasmado com as transformações. E, 

acima de tudo, disposto a romper com as antigas 

tradições coloniais. Esse posicionamento contrário aos 

resquícios dos antigos costumes da Cidade Velha, 

relacionados ao atraso e à vergonha pode ser observado 

nas práticas do então prefeito do Rio de Janeiro, Pereira 

Passos. Além de condenar “as ruas estreitas e imundas”, 
15 as fachadas degradadas da região central e os hábitos 

rurais, vestígios do passado colonial, Pereira Passos era 

contrário ao bárbaro e inculto Carnaval, que, no seu 

entender, atravancava o processo civilizatório. Segundo 

Jeffrey Needle, Olavo Bilac critica a prática social 

carnavalesca em uma crônica para o importante 

periódico da época, o Jornal do Comércio: 

 

(...) com seus entrudos e cordões, o 

Carnaval expressava em parte uma 

cultura afro-brasileira da qual a 

elite afinada com os padrões 

europeus se envergonhava. No 

mesmo número da revista da moda 

em que celebrou a construção da 

                                                
15 NEEDELL, Jeffrey D. Belle époque tropical: sociedade e 

cultura de elite no Rio de Janeiro na virada do século. São Paulo, 

SP: Companhia das Letras, 1993. p. 71. 
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avenida [Central, projetada pelo 

próprio Pereira Passos], Bilac 

atacou os ‘abomináveis cordões’, 

como ‘essa antiga usança de 

procissões báquicas’, ‘Creio que’, 

escreveu ele, ‘de todas as cidades 

civilizadas, o Rio de Janeiro é a 

única que tolera essa vergonhosa 

exibição [...] é revoltante que essas 

orgias transbordem para as ruas, em 

cortejos eróticos [...]16 

 

Como consequência da reforma, de certo modo, 

higienista, de Pereira Passos, as “exibições vergonhosas” 

da festa popular passam a ser deslocadas para os morros 

e periferias, zonas afastadas da paisagem urbana 

civilizada. Enquanto isso, na região central, as 

celebrações passaram a buscar inspiração no carnaval de 

máscaras veneziano que, por sua vez, seguia a tradição 

da Commedia Dell´Arte. O modelo é seguido na tentativa 

de elevar o status social conferido à festividade. Em 

meio às fachadas elegantes que envolviam o vasto 

bulevar, pierrôs e colombinas desfilam em duplas pela 

recém-inaugurada Avenida Central, símbolos do 

progresso e do cosmopolitismo à europeia.  

                                                
16  Ibid., p. 71. 
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Sob a perspectiva da Kosmos, a modernidade 

transparece nas escolhas editoriais. Como já foi 

mencionada no item anterior, a imprensa, na passagem 

do fim XX, ficou conhecida pelo aperfeiçoamento dos 

materiais e das técnicas gráficas. Enquanto revista 

mundana e de propaganda, a Kosmos era impressa em 

um tipo de papel brilhoso, mais sofisticado, em 

comparação com a maioria dos periódicos 

contemporâneos.  

O sobregasto decorrente desse recurso luxuoso se 

justificava pelo aumento do valor que agregava à revista, 

tornando-a mais atraente aos leitores, ansiosos pela 

integração nos parâmetros de civilidade. Ainda no que 

tange às questões editoriais, a Kosmos se sobressai 

devido ao seu rico projeto gráfico. As vinhetas, as 

ilustrações, as fontes e as capitulares representam a 

escolha estética pelas linhas curvas e pelos adornos 

florais, característicos do movimento artístico Art 

Nouveau, que ilustra a transição das artes e da sociedade, 

do século XIX para o XX.   
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Ornamentos florais no sumário e na crônica de abertura, 

escrita por Olavo Bilac, publicadas na edição 02 da Revista Kosmos 

do ano 1905 (p. 2 e 3). Disponível na Hemeroteca Digital Brasileira.  

 

A imagem da flor dialoga com a proposta da 

revista, pois “cheira, embeleza e purifica o ambiente”.17 

Nesse sentido, reafirma a argumentação em torno da 

necessidade de civilizar o Rio de Janeiro, construindo 

novas e primorosas fachadas e escondendo as tradições 

e os costumes opostos aos padrões provenientes da 

Europa. A associação entre as flores e o seu perfume é 

interessante nesse contexto, pois se relaciona com a 

proposta higienista das reformas urbanas, que tinha 

como propósito esconder mazelas urbanas, como o mau 

                                                
17 DIMAS, Ibid., p. 137 
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cheiro, causado pela precariedade da rede de esgotos e 

pela falta de higiene.  

Assim como os motivos botânicos, linhas curvas 

do Art Nouveau relacionam-se com o material 

apresentado pela Kosmos. Além da tipografia, as linhas 

curvas também são notadas nas fotografias de 

arquitetura, a exemplo das imagens dos pavilhões das 

grandes exposições. O Art Nouveau, como uma arte 

completa, é percebido em vários pontos da revista e, 

assim como os assuntos e os recursos gráficos e 

editoriais, contribuiu para revelar ao leitor a sofisticação 

da publicação, cuja feição cosmopolita mostrava o 

desejo de estar em total sintonia com o panorama no qual 

se inseria.  

Em termos de estudos acadêmicos a respeito da 

Kosmos, é preciso citar o levantamento das produções 

literárias publicadas na revista que o pesquisador 

Antônio Dimas empreendeu. A sua investigação parte de 

um olhar crítico sobre o contexto de publicação da 

Kosmos. O estudioso afirma não ter provas suficientes 

para comprovar sua hipótese, mas acredita que o 

impresso atuou como porta-voz do programa de 

modernização de Rodrigues Alves e, consequentemente, 

como veículo de propaganda de uma administração 
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voltada para o delineamento de uma sociedade 

cosmopolita, aos moldes da Belle Époque europeia: 

 

Como que convertido em órgão de 

sustentação e de apoio da 

empreitada governamental, Kosmos 

cumpria, paralelamente, uma 

função de justificativa e de endosso, 

espalhando pelo país uma imagem 

que interessava ao poder público, 

empenhado em fazer do Rio um 

cartão de visitas.18 

 

Tal suposição levantada por Dimas no volume 

Tempos Eufóricos explicaria o interesse constante da 

comissão editorial e dos colaboradores da Kosmos em 

documentar e enaltecer o desenvolvimento técnico, as 

descobertas científicas, e em fazer o acompanhamento 

minucioso da reforma da Avenida Central e da 

edificação dos pavilhões dedicados às Exposições. O 

emprego de ornamentos gráficos Art Nouveau, a 

cobertura dada aos salões de pintura, organizados pela 

Escola de Belas Artes, bem como as resenhas teatrais e 

cinematográficas, teriam contribuído para formar um 

                                                
18 DIMAS, Ibid., p. 132. 
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novo critério estético na sociedade brasileira que passava 

por tantas transições sociais, econômicas e políticas.  

O sucesso mercadológico que as revistas 

mundanas conquistaram estava indissociavelmente 

ligado ao surgimento de novas formas de consumo. 

Impulsionado por uma indústria crescente e por uma 

rede de distribuição mais eficiente, o consumo cresceu. 

Os preços dos produtos foram reduzidos e seu acesso se 

tornou mais fácil nos grandes magazines, localizados na 

Rua do Ouvidor e na Avenida Central. As mercadorias 

produzidas passaram, portanto, a estar disponíveis não 

apenas para os membros da elite, mas para as camadas 

burguesas em ascensão. É neste contexto consumidor, a 

ser explorado no decorrer desta monografia, que a 

Kosmos surge como um ícone de modernidade e 

requinte. 

Contudo, a imagem de requinte não é a única 

apontada pelo estudo de Antônio Dimas. A revista, ele 

mostra, é também um espaço de representação de grupo. 

Na segunda parte do estudo, Dimas apresenta dois 

índices: o índice geral dos textos publicados por edição, 

divididos em assuntos, e um índice dos colaboradores da 

revista. O autor dividiu a Kosmos em 32 seções 
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temáticas19. Apesar da abrangência da classificação, 

Dimas não inclui alguns assuntos relevantes, a exemplo 

da moda. Apesar de estar contemplada nas crônicas, nos 

contos e nas imagens, a moda não ganhou destaque nos 

tópicos temáticos mais recorrentes na Kosmos, segundo 

a classificação proposta por Dimas. Uma análise desse 

material relativo ao figurino feminino é uma lacuna que 

esta pesquisa pretende preencher, focalizando as 

representações da indumentária e do comportamento 

feminino e assinalando sua correspondência com a 

função distintiva que a moda adquiriu na conjuntura 

urbana. 

Cumpre dizer que a Kosmos não pode ser 

considerada uma revista feminina, porque não se dedica, 

prioritariamente, a propor às leitoras moldes de 

indumentária e parâmetros de comportamento. Porém, 

pode ser pensada como uma revista essencialmente 

publicitária, de divulgação do progresso urbano que 

propunha divulgar, junto com imagens de inovações 

arquitetônicas e de formas novas de sociabilidade, 

imagens e descrições da mulher moderna. Nesse sentido, 

                                                
19 As 32 seções selecionadas por Dimas são: prosa, poesia, crítica, 

ilustração, história, sociologia, música, filosofia, geografia, 

engenharia, matemática, noticiário, publicidade, política, 

arquitetura, tradução, filologia, educação, medicina, teatro, 

etnografia/arqueologia, oceanografia, dança. 
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o material a revista se constitui em objeto rico para a 

análise da moda e do comportamento feminino na Belle 

Époque. 

 

 

 

1.3 As imagens na imprensa 

 

 

Com o desenvolvimento da técnica fotográfica e 

a prosperidade financeira, no início do século XIX, os 

registros iconográficos (gravuras, ilustrações e 

fotografias) tornaram-se acessíveis à indústria 

jornalística. Os periódicos puderam incorporar imagens 

para ilustrar suas páginas, nas quais predominavam, até 

então, os textos. A documentação textual dos costumes e 

da vida cotidiana, originalmente registrada por meio 

exclusivo das letras, passou a dividir espaço e autoridade 

com as imagens. Essa nova organização dos periódicos 

afetou não só a imprensa, como as expectativas do 

público leitor. A presença constante de figuras alterou a 

relação dos leitores com os impressos. A leitura se 

tornou rápida, porque não dependia do tempo disponível, 

e, de certo modo, ganhou objetividade. A imagem 

fotográfica ou a ilustração de um prédio ou de um estilo 
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de chapéu recém-lançado, por exemplo, deixava menos 

à imaginação, se comparada à leitura do texto, que 

requeria a criação da imagem na imaginação de cada 

leitor. 

  As mudanças no modo de representação social da 

Belle Époque carioca na imprensa foram avaliadas na 

tese de Fernando Gralha de Souza, sob o título de “A 

Belle Époque: Imagens da modernidade na obra de 

Augusto Malta. (1900-1920)”. A observação do 

desenvolvimento do conceito de moderno e seus 

contrapontos visão de mundo na realidade da Capital 

Federal é feita a partir das fotografias de Augusto Malta. 

O fotógrafo foi escolhido por Pereira Passos para 

documentar o avanço das reformas. Os retratos 

operavam como material publicitário das novidades no 

compasso dos tempos modernos. 

Na pesquisa, Gralha de Souza levanta questões 

relacionadas à formação de uma cultura fotográfica e 

destaca a importância deste recurso enquanto fenômeno 

capaz de cristalizar, por meio das lentes, as 

transformações do período: 

 

A coleção de imagens geradas pelas 

lentes de Malta tentou captar em 

instantâneos a substituição do antigo 

pelo novo, potencializar a absorção 

do modo de vida estrangeiro e a 
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construção de uma nova autonomia 

identitária do carioca que se forjava 

naquele momento, explicitando em 

suas chapas sua íntima relação com o 

projeto de mobilização nacional, um 

Brasil pujante e até então excluído do 

mundo moderno, metonimizado na 

figura da sua capital, porém sem 

deixar escapar de suas imagens, de 

sua narrativa fotográfica, além do 

citado projeto de futuro, a presença 

recorrente de contradições, 

resistências e hibridações, 

principalmente culturais como 

componentes inevitáveis do contexto 

social e político.20 
 

O caminho percorrido por Gralha de Souza 

mostra a importância da fotografia, em especial da 

produção de Malta, na definição da ideia de uma 

modernidade carioca inspirada na remodelação dos 

costumes, das reformas arquitetônicas e do saneamento. 

Instaura-se uma nova visão de mundo a partir do diálogo 

entre as imagens e os periódicos, repletos de mensagens, 

                                                
20  SOUZA, F. G.; A belle époque carioca: imagens da 

modernidade na obra de Augusto Malta. (1900-1920). 2008. 162 f. 

Dissertação (Mestrado) - Curso de História, ICH – Instituto de 

Ciências Humanas, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de 

Fora, 2008. Disponível em: 

<http://repositorio.ufjf.br:8080/xmlui/handle/ufjf/2922>. Acesso 

em: 13 nov. 2017. p. 52 



54 

 

intenções e representações da sociedade em processo de 

civilização. 

Em sintonia com a expansão da iconografia 

dentro dos periódicos, nota-se a disseminação dos 

cinematógrafos por todo o perímetro urbano da capital 

federal, entre o fim do século XIX e o início do XX. No 

mesmo período de efervescência da modernidade, as 

imagens ganham movimento. A princípio, o 

estabelecimento de uma nova instância de 

entretenimento e de documentação divide as opiniões, 

tanto do público quanto da crítica. Por um lado, há o 

fascínio por parte dos espectadores em face à sucessão 

de planos que constroem uma narrativa. Ainda 

silencioso, o cinema desenvolve uma linguagem própria, 

sem a necessidade de se comunicar por meio de palavras. 

Por outro lado, a independência das fitas em relação à 

linguagem textual, seja ela oral ou escrita, era recebida 

como uma ameaça à produção de jornalistas e cronistas. 

Essa dicotomia apresenta-se, principalmente, nas 

crônicas da época. Entre os jornalistas brasileiros que se 

detiveram na questão, encontram-se colunistas da 

Kosmos como, por exemplo, João do Rio e Olavo Bilac. 

A pesquisadora Miriam Gárate discute os elos entre a 

literatura veiculada na imprensa e as produções 

cinematográficas em seu ensaio Entre a letra e a tela: 
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literatura, imprensa e cinema na América Latina (1896-

1932). Ao argumentar sobre a presença dos cronistas nas 

cadeiras do cinematógrafo, salienta o receio de Bilac de 

que os registros iconográficos substituíssem o domínio 

das letras na função de difusora de práticas sociais e 

culturais: 

 

Ora, se por volta de 1880 para o 

mexicano Justo Sierra o jornal 

podia aparecer como o assassino do 

livro, para Olavo Bilac, em finais 

do século XIX, “desenhistas, 

caricaturistas ilustradores” e seus 

prolongamentos na era da 

fotografia e do cinematógrafo 

podiam ser imputados como 

responsáveis pela futura morte do 

cronista-escritor, denúncia expressa 

em um artigo da Gazeta de 

Notícias, datado de 13 de janeiro de 

1901, que leva o título de 

“Fotojornalismo”: “Vem perto o dia 

em que soará para os escritores a 

hora do irreparável desastre e da 

derradeira desgraça. Nós, os 

rabiscadores de artigos e notícias, já 

sentimos que nos falta o solo 
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debaixo dos pés... Um exército rival 

vem solapando os alicerces em que 

até agora assentava a nossa 

supremacia: é o exército dos 

desenhistas, dos caricaturistas e dos 

ilustradores. O lápis destronará a 

pena. Ceci tuera cela. (...) Já 

ninguém mais lê artigos. Todos os 

jornais abrem espaço às ilustrações 

copiosas, que [***] pelos olhos da 

gente com uma insistência 

assombrosa. As legendas são curtas 

e incisivas: toda a explicação vem 

da gravura, que conta conflitos e 

mortes, casos alegres e tristes. É 

provável que o jornal-modelo do 

século XX seja um imenso 

animatógrafo, por cuja tela vasta 

passem reproduzidos 

instantaneamente, todos os 

incidentes da vida cotidiana”. 21 

 

  

                                                
21 GÁRATE, Miriam. Entre a letra e a tela: literatura, imprensa e 

cinema na América Latina (1896-1932). Rio de Janeiro: Papéis 

Selvagens Edições, 2017. p. 44. 
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Muito embora os temores de Bilac não tenham se 

concretizado completamente, é inegável o 

estabelecimento de novos parâmetros a partir do 

fortalecimento de uma cultura em torno da imagem. Para 

os objetivos desta pesquisa, interessam principalmente 

as transformações na percepção e na visão estética da 

sociedade carioca, no início do século. Com a 

estruturação e os avanços da indústria, com a diversidade 

dos espaços de sociabilidade urbana e a consolidação de 

uma elite economicamente favorecida, elevada não por 

títulos de nobreza, mas pelo poder das fazendas cafeeiras 

e da burguesia ascendente, a vida na cidade 

(especialmente no Rio de Janeiro e em São Paulo) 

começa a ser sentida como se passasse mais rápido. A 

sensação é de falta de tempo; acredita-se que não haja 

tempo para “leituras demoradas, nem reflexões 

profundas”.  

Quanto às vestimentas, a percepção estética, de 

acordo com Gilda de Mello e Souza, é definida 

predominantemente pela elite. Na Belle Époque, essa 

percepção é impulsionada por certa democratização no 

acesso e consumo das roupas, graças ao surgimento de 

novos magazines e ao crescimento da produção têxtil. A 

população em ascensão econômica pode ter acesso, ou 

ao menos conhecimento dos produtos e passa desejá-los. 
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Nesse contexto, o emprego de imagens que façam 

referência à indumentária nas páginas dos periódicos é 

inquestionável. Tanto no papel de material publicitário 

para modistas, magazines e lojas de tecidos, quanto na 

orientação de comportamentos e aparências, a 

iconografia se mostra fundamental, permitindo que o 

consumo de moda exerça sua função: a diferenciação 

individual e a expressão da subjetividade na esfera da 

vida metropolitana. 

As revistas femininas eram o principal espaço de 

veiculação das imagens de moda. O conteúdo dessas 

revistas era, muitas vezes, importado. Seja em sua 

totalidade, como no caso de A Estação, já mencionada 

ou apenas em recortes pontuais, cuja iconografia trazia à 

leitora brasileira as últimas tendências da moda em Paris 

Em meio a crônicas, anúncios e partituras de piano 

voltadas para o público feminino, revistas como A Vida 

Elegante: Jornal das Senhoras (1909) e O Brasil 

Elegante: Jornal de Modas das Famílias Brasileiras 

(1904) traziam seções dedicadas à moda. Só estão 

disponíveis para consulta dois exemplares de ambas na 

Hemeroteca Digital Brasileira, o que dificulta a 

definição de sua periodicidade. Apesar da dificuldade 

em determinar as condições de publicação, é possível 

analisar o conteúdo e formular hipóteses sobre a 
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presença de imagens nessas revistas femininas 

brasileiras da Belle Époque. 

Nelas, eram publicados modelos de peças de 

indumentária, reproduzidos em detalhes, para que 

pudessem ser enviados às costureiras e confeccionados. 

As modistas e figurinistas, no entanto, não eram as 

únicas favorecidas pela exposição. Os lojistas teriam 

interesses na circulação dessas imagens. As revistas 

estampavam anúncios publicitários de fazendas e 

acessórios. 

 

 
Páginas da revista Brasil Elegante dedicadas aos modelos e à 

publicidade de moda. Brasil Elegante: Jornal das Modas da 

Família Brasileira, ed. 1, ano 1904, p. 3 e 4, respectivamente.22 

                                                
22 A capa da revista digitalizada pela Hemeroteca Digital 

Brasileira está manchada, o que impossibilita identificar a sua data 

de publicação.  
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A presença das ilustrações, todavia, não substitui 

as letras na representação da moda. Na página 14, do 

mesmo volume das referências à indumentária, os trajes 

são detalhadamente descritos, inclusive com instruções 

de costura: “Descrição da toilette da quarta página. 1. 

Bolero para senhora e mocinha. Chapéu Rèjane. Bolero 

forrado de cetim coberta de uma gola redonda e bordada 

de visão. Esta gola é segura sobre a frente por alguns 

motivos de passamanaria. Mangas blusa. Chapéu Rèjane 

muito elegante. Este vestido pode-se fazer igualmente de 

fazenda leve”.23 Além da indicação do tecido e da 

construção do traje, alguns relatos chegam a informar 

quantos metros de tecido e de aviamentos era preciso 

para a execução da peça, seguindo os moldes da revista.  

Na revista Kosmos, a representação do vestuário 

e dos figurinos das atrizes e cantoras diferencia-se do que 

havia nas revistas femininas. Conforme o levantamento 

feito por Dimas confirma, não há uma seção 

independente dedicada à moda. O propósito da revista 

não englobava o fornecimento de materiais para a 

produção de roupas, nem pretendia ditar padrões de 

vestuário, característicos das ilustrações e descrições 

contidas nas revistas femininas, que devotavam imensa 

                                                
23  Brasil Elegante: Jornal de Modas para Famílias Brasileiras. 

Ano 1904, ed. 01, p. 14. 
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atenção aos detalhes e às regras de moda, essenciais para 

a cópia dos moldes. Por outro lado, é possível notar que 

as fotos e gravuras, a princípio selecionadas para ilustrar 

o progresso civilizacional, veiculavam um material rico 

para se avaliar as aspirações das mulheres cariocas em 

relação à moda na Belle Époque. Nas páginas da Kosmos 

foram publicadas fotografias de damas da aristocracia 

mundial, como a esposa do ministro do Japão e a 

imperatriz da China e retratos de artistas do teatro e da 

ópera, como Eleonora Duse e Rèjane. As gravuras de 

mulheres acompanhavam, por vezes, contos e crônicas, 

assinados por autores de peso no cenário literário da 

época. 

Apesar de a Kosmos não publicar anúncios de 

magazines, nem descrições e moldes para orientar a 

confecção dos vestidos da moda, “A aquisição de 

figurinos era o primeiro passo para a produção dessa 

nova mulher, atenta aos ditames da vida, via Paris”24. A 

imagem de mulheres consideradas cosmopolitas (e, 

claro, membros da elite) influenciava, indiretamente, o 

modo de vestir, de se comportar e de consumir das 

leitoras, que ansiavam por fazer parte daquela dinâmica. 

                                                
24 MARTINS, Ana Luiza. p. 382.  
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2.1. As reformas urbanas no Rio de Janeiro de 

Pereira Passos 

 

 

No início do século XX, o Rio de Janeiro era uma 

cidade multifacetada, cheia de contrastes. Enfrentavam-

se as antigas tradições coloniais e o anseio da elite em 

modernizá-la nos moldes das grandes metrópoles 

europeias. De um lado, o resquício de uma sociedade 

rural, cujos membros mantinham residência na capital 

para acomodarem-se durante viagens a negócio, para a 

educação dos filhos mais velhos ou para temporadas de 

veraneio. Do outro, uma elite que sonhava com uma 

capital semelhante a Paris, elegante e cosmopolita, de 

acordo com os ideais da belle époque europeia. 

Apesar da proclamação da República ter ocorrido 

em 188925, manteve-se a hierarquia social do Império, 

desenvolvida desde os tempos do Brasil colônia. O poder 

político e econômico estava concentrado nas mãos dos 

donos das grandes fazendas, no interior do país, a 

industrialização brasileira ainda era atrasada e muitos 

produtos manufaturados eram importados. Contudo, a 

importação não se limitava a artigos vindos das fábricas, 

                                                
25 Ver mais em: FAUSTO, B.; História do Brasil, EDUSP, 2012. 
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importavam-se também bens e práticas culturais. A 

literatura, os espetáculos, os cinematógrafos e a moda, 

considerados de qualidade, eram europeus, sobretudo, 

franceses. 

O Rio de Janeiro está no centro das 

transformações que deram origem ao que se costuma 

designar por Belle Époque tropical. Marcado pelo 

crescimento da população urbana26, que afluía em busca 

de melhores condições de vida, e pelo surgimento de 

novas oportunidades, interesses e empreendimentos, a 

cidade e seu povo ansiavam pela civilização. O 

confronto entre o passado colonial e o potencial do novo 

período foi acirrado pelo “afrancesamento desse porto 

tropical, empreendido por um filho de cafeicultor que 

havia estudado em Paris” 27, que ambicionava converter 

a capital dos trópicos em uma metrópole cosmopolita. 

Nomeado pelo presidente Rodrigues Alves, 

Pereira Passos foi prefeito do Rio de Janeiro entre 1902 

e 1906, período no qual empreendeu as reformas na 

cidade. A sua formação francesa e documentos da época, 

segundo Needell, acentuam a importância das Grandes 

                                                
26 Estima-se que mais de um milhão de pessoas já habitavam a 

Capital Federal até 1920.  
27 NEEDELL, J. D.; Belle époque tropical: sociedade e cultura de 

elite no Rio de Janeiro na virada do seculo. São Paulo, SP: 

Companhia das Letras, 1993, p. 52. 
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Obras de Georges-Eugéne Haussmann28, em Paris, como 

inspiração para o seu planejamento arquitetônico e 

higienista. Velhas fachadas foram demolidas, ruas 

estreitas e escuras foram alargadas e iluminadas para 

facilitar a fluxo de pessoas, num claro processo de 

embelezamento da cidade.  

O principal símbolo do Rio de Janeiro como 

metrópole civilizada era a recém-inaugurada Avenida 

Central, tida como carro-chefe das reformas de Pereira 

Passos. “A avenida, como a Belle Époque, que 

simbolizava, pulsava entre dois pólos: a realidade 

colonial e o dinamismo da metrópole, em constante 

contraponto” 29. O bulevar procura representar as 

aspirações de progresso e civilização do Brasil. Os novos 

edifícios tinham como finalidade valorizar a circulação 

e suavizar a transição do modo como os indivíduos 

vivenciavam as edificações, a experiência de conforto e 

de espetáculo. A arquitetura externa dos prédios 

construídos nas importantes ruas e avenidas deveria 

expressar sua função. Ao mesmo tempo, era preciso 

seguir a ordem subjacente. Ordem essa que desejava 

alcançar a harmonia entre as fachadas, contribuindo para 

                                                
28 De acordo com Needel, foram feitos três programas integrados 

de demolição e construção, entre 1853 e 1870.  
29 NEEDELL, Ibid., p. 67. 
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uma imagem esteticamente prazerosa dos bulevares aos 

passantes. 

A disponibilidade de novos materiais, como o 

vidro e o ferro fundido, colaborou para a expressão do 

ecletismo francês, consagrado pela École de Beaux-Arts, 

na reforma da capital. O grande expoente desse estilo 

urbanístico é a Ópera de Garnier, em Paris.  

 

As pinturas, colunas, motivos e 

estátuas são românticos e clássicos, 

em sua exibição de policromia e 

distintas fases históricas dos estilos 

clássicos. Ela é soberanamente 

barroca no uso dos contrapontos 

entre a verticalidade de seus 

pavilhões com domos e 

horizontalidade da sua imponente 

estrutura principal em retângulos 

cruzados. Embora o vidro não 

desempenhe papel de destaque, o 

ferro fundido adorna luminárias, 

portões e balaústres.30 

 

No Rio, dois edifícios construídos na Belle 

Époque demonstram a estética característica da École, 

                                                
30 NEEDELL, Ibid, p. 62 e 63. 
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em sintonia com o projeto da Ópera de Garnier: a 

Biblioteca Nacional e o Teatro Municipal. O projeto 

original da biblioteca, escrito em francês, pode indicar 

sua origem especificamente francesa. Essas influências 

se intensificam no projeto do Teatro Municipal, 

projetado por Francisco de Oliveira Passos, filho do 

então prefeito. Claramente inspirado pela Ópera de 

Garnier, o arquiteto manteve a maioria dos recursos 

usados na construção do modelo, adaptando apenas seu 

plano às limitações de espaço e ao formato do terreno, 

que é triangular.  

Entretanto, as modificações não pretendiam estar 

meramente ligadas às aparências dos espaços públicos e 

privados. Pretendia-se mudar os hábitos da população e 

afastar os costumes considerados vergonhosos e 

atrasados, para regiões distantes da zona central da 

capital. Entre as medidas que ilustram esse objetivo estão 

a proibição do comércio ambulante de alimentos, da 

criação de animais não domésticos dentro dos limites 

urbanos, da exposição das carnes penduradas nas portas 

dos açougues e da postura “grotesca” de cuspir no chão 

dos bondes. Os membros das classes menos favorecidas 

foram realocados aos bairros distantes do centro. Como 

o sistema de transporte público não era muito eficiente 

e, muitas vezes, nem atendia a essas regiões afastadas, as 
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camadas populares foram excluídas dos benefícios 

proporcionados pelas reformas. Além de embelezar e 

tornar a área central do Rio de Janeiro mais moderna e 

higiênica, as reformas contribuíram para o aumento da 

estratificação social e para a manutenção da 

concentração de renda. Logo, quem se beneficiou das 

mudanças foi a elite. 

Conforme mencionado no capítulo anterior, a 

revista Kosmos foi um importante veículo de propagação 

e de apoio às reformas urbanas do Rio de Janeiro. Os 

supostos avanços do processo civilizatório foram 

repetidamente reportados pela publicação, tanto por 

meio de crônicas e artigos sobre a situação das 

renovações, quanto por intermédio de material 

iconográfico. No segundo número da revista, publicado 

em fevereiro de 1904, Alfredo Lisboa tece longa reflexão 

sobre as obras no porto para explicar ao público leitor, 

sobretudo, quais eram os objetivos das reformas e de que 

modo representavam a modernidade: 

 

Os melhoramentos que o porto do 

Rio de Janeiro reclama, consistem 

na construção de cais, de 

preferência contínuos, aos quais 

possam atracar, carregando e 

descarregando com facilidade, as 
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maiores naus, que cruzam o 

Oceano; ao longo dos cais, no 

assentamento de linhas de trilhos, 

ligando-se diretamente as ferrovias 

que se internam pelo país, e na 

construção de uma série de 

entrepostos para o depósito e 

guarda das mercadorias, quer de 

importação, quer de exportação. 

Também releva estarem os novos 

cais resguardados contra os ventos 

reinantes e a refrega do mar e 

comunicarem facilmente com os 

bairros centrais da cidade. 31 

 

A possibilidade de carregamento e 

descarregamento das maiores naus e as linhas ligadas às 

ferrovias de abastecimento do país são exemplos do 

progresso técnico do Rio de Janeiro. A segurança contra 

as intempéries do tempo e a fácil comunicação também 

reafirmam o propósito político de Rodrigues Alves e 

Pereira Passos. Um porto reformado simboliza, mesmo 

que figurativamente, um caminho mais curto para a 

civilização moderna do outro lado do Atlântico. 

                                                
31 Revista Kosmos, ed. 2. Fevereiro de 1904, p. 43. 
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É importante acentuar o plano da Kosmos em 

divulgar as reformas urbanísticas do Rio de Janeiro 

porque, pensando em termos de circulação dos 

impressos, o periódico levou a províncias e leitores 

distantes o retrato da construção de uma nova capital 

afrancesada. O aval da revista legitimava as ações 

políticas aos olhos do público leitor. A elite, juntamente 

com segmentos médios da população que lutavam pela 

ascensão social, celebrava a reestruturação do Rio. Para 

acompanhar o progresso estético da cidade, a sociedade 

carioca buscou validar aquela modernidade, adotando 

novos costumes e assimilando novas instituições. 

 

 

 

2.2. A nova visibilidade da mulher 

 

 

Em meio a tantas mudanças de ordem política e 

econômica, o espaço ocupado pela mulher no corpo 

social também se alterou durante a Belle Époque. Até a 

segunda metade do século XIX, a mulher da elite quase 

não podia frequentar locais públicos. E quando podia, 

precisava ser acompanhada por um homem da família. A 

sua vida social estava limitada a eventos religiosos ou 
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aos encontros nas residências das pessoas de seu núcleo 

social mais próximo, sempre entre familiares e amigos. 

A educação feminina ainda era muito restrita. A 

referência era o Còllege de Sion, organizado por freiras 

francesas, focado no ensino moral, religioso e social das 

mulheres. Aprendiam a tocar piano, bordar, desenhar e a 

se comportarem no seio da sociedade abastada, em busca 

de um bom partido para um casamento vantajoso. Para 

isso, as jovens, assim como os moços da elite, não eram 

apenas educadas, mas também europeizadas. Essa 

educação era alienante, motivando o desprezo pelo seu 

próprio meio cultural e pelas massas brasileiras. 

Na primeira década do século XX, pode-se dizer 

que essa mulher passou por certo processo de 

emancipação32. Pôde circular pelos bulevares recém-

reformados e frequentar uma agenda repleta de eventos 

sociais. No contexto da Belle Époque tropical, as 

mulheres também se modernizam. Começam a 

frequentar exposições de pintura, inaugurações, teatros, 

bailes, magazines e as próprias ruas da cidade. Ser 

                                                
32 Claro que era uma emancipação relativa, em comparação com as 

décadas anteriores. As mulheres da elite continuavam impedidas 

de trabalhar e tinham como principal objetivo a manutenção da 

família. Apesar de poderem frequentar mais espaços públicos, 

ainda não garantiam sua independência financeira, ficando 

submetidas aos mandos dos pais e maridos.  



72 

 

moderno não era o suficiente. Era imperativo mostrar-se 

moderno. É a partir dessa necessidade que se 

intensificam a publicidade e o estabelecimento das 

relações de consumo. Além de atender às demandas 

utilitárias, um maior número de pessoas passa a adquirir 

produtos e, consequentemente, a acumular adornos e 

enfeites, a fim de demonstrar a sua condição econômica 

privilegiada, anteriormente restrita à aristocracia rural. 

No entanto, não é possível afirmar que grande parte da 

população carioca, ou mesmo brasileira, tivesse acesso 

ao consumo. A maioria limitava-se a desejar a ascensão 

social e a adoção dos hábitos da elite.  

A seguir, serão brevemente analisados alguns 

dos principais espaços frequentados pelas mulheres da 

elite, durante os primeiros anos do século XX. Foi 

possível detectar o aumento da visibilidade feminina, 

uma vez que tanto elas quanto os seus trajes eram vistos 

e comentados nesses ambientes.  

O grande núcleo da circulação feminina no Rio 

de Janeiro da Belle Époque era a Avenida Central e seus 

arredores, como não podia deixar de ser, tendo em vista 

sua centralidade no processo de modernização da capital. 

É nessa região que se concentra a maioria dos 

estabelecimentos comerciais e culturais que passam a ser 

frequentados pelo público feminino. As calçadas do 
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largo bulevar tornam-se um espaço inegável de encontro 

entre os membros da elite, que deixavam suas 

residências para ver e serem vistos.  

Apesar da inauguração da Avenida Central, a 

Rua do Ouvidor não perdeu completamente o prestígio e 

o grande número de passantes. Desde 1820 era o coração 

da cultura e da sociedade: “Em termos simbólicos, a Rua 

do Ouvidor (assim como Petrópolis e parte dos lares da 

elite) era a Europa”. 33 O mais importante centro 

comercial do Rio de Janeiro, até 1906, era o destino das 

mulheres que saíam em “expedições” de compras pela 

cidade. Naquele momento, de suposta adoção de 

costumes burgueses, o ato de comprar se estabelece 

como um passatempo para os ricos. Com sua infinidade 

de alfaiates, livrarias e pequenas boutiques que 

importavam os produtos em voga na Europa, a estreita 

Rua do Ouvidor era ponto indispensável das jornadas de 

consumo. Lojas como Notre Dame de Paris e Casa 

Wallerstein eram paradas obrigatórias para aquelas que 

procuravam artigos de luxo, como acessórios, roupas e 

perucas francesas. 

Os hábitos de consumo das mulheres da elite do 

início do século XX vão além desses dois endereços. Aos 

                                                
33 NEEDEL, Ibid.,. p. 193.  
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moldes da Printemps francesa e da Harrods inglesa, o 

Rio de Janeiro também tinha sua grande loja de 

departamento na belle époque: o Parc Royal. Localizada 

entre a Rua dos Andradas e o Beco do Rosário, era 

requintada e bem frequentada. Comprar em um grand 

magasin elevava o status da mulher carioca, 

aproximando-a dos bons costumes europeus: 

 

A atuação do Parc Royal no Rio de 

Janeiro ilustra esses aspectos de 

modo paradigmático – a edificação 

de um templo de consumo que era 

local de encontro e exibição da alta 

sociedade, um centro de produtos 

imbuídos de atributos simbólicos, 

capazes de exercer funções 

distintivas na esfera socio-cultural a 

partir de sua cobiça, aquisição, 

posse e exibição. No magazine 

encontrava-se a moda que 

corporificava o referencial europeu, 

ao qual eram atribuídas feições de 

Civilização e modernidade, além de 

acessórios e artigos para casa que 

acompanhavam os novos padrões. 

A loja anunciava reiteradamente a 

importação das “últimas novidades 
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de Paris”, uma seleção que indicava 

o quanto a elite carioca estava 

permeada pela fetichização de 

mercadorias baseada numa fantasia 

de identificação europeia.34 

 

Sinônimo de qualidade e elegância, a loja foi 

significativa para a busca por identificação individual 

com a sociedade metropolitana. Com o aumento da 

produção têxtil, a produção de roupas cresceu e os custos 

foram reduzidos, possibilitando o consumo das classes 

burguesas em ascensão, que se aproximavam, pelo 

menos na imagem, da aristocracia.  

Ao fim das tardes de compras, era usual as 

mulheres direcionarem-se para as sofisticadas 

confeitarias. O ritual do chá da tarde, importado da 

Inglaterra, passa a fazer parte dos costumes da elite na 

capital e cria um imaginário de elegância, viável 

exclusivamente no contexto de uma sociedade urbana. 

Dentre os diversos cafés, destacam-se dois: a Casa Cavé 

e a tradicional Confeitaria Colombo. Casa Cavé é a 

confeitaria mais antiga do Rio de Janeiro. Fundada em 

1860, no número 133 da Rua Sete de Setembro, era 

                                                
34 GORBERG, Marissa. Parc Royal: um magazine na 

modernidade carioca. 148f. Dissertação – FGV, 2013, p. 35. 
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considerado espaço elegante e constituiu-se, durante a 

belle époque, em um ponto de encontro da elite e da 

intelectualidade. De acordo com o que informa o site da 

casa, era famosa por seu sorvete e por sua arquitetura, 

inspirada em diversos países:  

 

Lustres, vitrais e vidros em geral 

eram franceses; as cadeiras e as 

mesas foram projetadas por Cólon, 

um espanhol que residia no Brasil; 

e as luminárias eram brasileiras. As 

linhas e formas também se 

aplicavam às famosas formas de 

sorvetes, cujos traços remetiam a 

galinhas, pirâmides e cestas de 

pêssego, por exemplo. 35 

 

A aparência cosmopolita e plural da confeitaria 

parece ter agradado o então prefeito. Segundo a mesma 

fonte, o prefeito Pereira Passos “era habitué da casa”. 36 

Uma visita à Confeitaria Colombo exigia trajes 

luxuosos. Os imigrantes portugueses Joaquim Borges de 

Meireles e Manuel José Lebrão fundaram a confeitaria 

                                                
35 Site da Casa Cavé. Disponível em: 

https://www.casacave.com.br/historia.htm. Acesso em 21 set 2017.  
36 Idem. 

https://www.casacave.com.br/historia.htm
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em 1894. Nomeada em homenagem a Cristóvão 

Colombo, descobridor da América, o estabelecimento 

tem as três caravelas – Santa María, Pinta e Niña – como 

símbolo até os dias de hoje. Os magníficos vitrais e a 

decoração Art Nouveau representavam o auge da 

civilidade. Entre xícaras de chá e os famosos pastéis de 

Belém, as moças da alta sociedade conversavam e 

exibiam as últimas tendências da moda parisiense em um 

local familiar, elegante e bem frequentado. 

A respeitabilidade da Colombo entre a classe 

abastada do Rio de Janeiro é enfatizada pelo fato de ter 

sido o ponto de encontro da crítica literária da Belle 

Époque. Os mais expressivos literatos da época 

(coincidentemente ou não, todos colunistas da Kosmos, 

como já foi mencionado) Olavo Bilac, Coelho Neto e 

João do Rio reuniam-se na confeitaria para discutir obras 

e ideias estéticas. “Até o próprio Olavo Bilac só se 

afastava da roda da Colombo quando ia – e isto era todos 

os anos – a Paris” 37. A presença das mulheres e dos 

cronistas no interior da confeitaria pode, portanto, 

apontar para a sintonia da imagem da mulher 

cosmopolita predicada nas páginas da Kosmos.  

                                                
37 BIANCHI, Silvia Soler. Entre o café e a prosa: memórias da 

Confeitaria Colombo no início do século XX. São Paulo, SP: 

Terceira Margem, 2008. p. 60. 
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Outro espaço de sociabilidade e de apropriação 

de novos parâmetros estéticos em termos de imagem 

feminina eram os teatros, em especial o Teatro Lírico, 

onde se representavam as óperas. Fundamental na 

sociedade europeia, o gênero musical é visto pela elite 

carioca como um ícone do refinamento. Apesar de seu 

edifício precário e instalações modestas, o Teatro Lírico 

se sobressaía por apresentar obras de grandes 

compositores de ópera e pela presença de diversas 

companhias internacionais. Em seu repertório, estavam 

as famosas La Gioconda, Otelo, Fausto e La Bohème, 

dentre outras. Esses espetáculos eram tão importantes na 

cena carioca que recebiam extensa cobertura por parte da 

imprensa. Os cenários e as atuações eram assunto regular 

das crônicas de variedades e cativavam o interesse do 

público leitor.  

De acordo com essa dinâmica, é relevante 

sublinhar o que estava subentendido na presença dos 

leitores no Teatro Lírico. Meio de sociabilidade da elite, 

o local simbolizava a elevada condição financeira 

daqueles que ocupavam as poltronas das noites mais 

concorridas. Para reafirmar tal condição, as mulheres 

vestiam seus melhores vestidos, muitas vezes, inspirados 

nos figurinos das grandes atrizes. Era a manifestação 

simbólica da alta sociedade carioca nos camarotes.   
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Ia-se ao teatro sabendo 

precisamente qual a poltrona de 

assinatura a ser ocupada por certa 

dama de destaque, e que ela estaria 

usando um vestido importado, 

confeccionado especialmente para 

a ocasião. Uma jovem dama 

recorda: 

“E, sobretudo, cuidava-se das 

toaletes. Diziam que certas damas 

da haute gomme ostentavam 

vestidos riquíssimos em 

competição que, infelizmente, 

nunca deixou de se repetir. As de 

origem mais humilde, que tinha 

acesso [à Sociedade] pelo dinheiro, 

eram verdadeiras vitrines 

ambulantes.” 38  

 

O teatro não era só um recinto de lazer 

proporcionado pelas atuações no palco. A circulação das 

mulheres na plateia era quase um desfile de modas. A 

riqueza dos trajes e o bom gosto das mulheres da elite 

eram criteriosamente avaliados, segundo o vigilante 

paradigma europeu. A intensa cobertura dos cronistas de 

                                                
38 NEEDEL, Ibid., p. 102-103 



80 

 

variedade reforça o papel social das toaletes usadas nos 

espetáculos como meio de conquistar diferenciação 

individual e, ao mesmo tempo, de identificação com o 

grupo social que frequentava aquele ambiente.  

Apesar disso, a cena cultural da Belle Époque não 

era dominada apenas por óperas e peças teatrais. É 

preciso assinalar o surgimento e a popularização, até 

certo ponto, do cinematógrafo. A agitação em torno 

desse programa que definiu um novo espaço de 

sociabilidade, relaciona-se diretamente com o 

aprimoramento da técnica cinematográfica.  

A possibilidade de filmagem e de exibição das 

imagens em movimento estabeleceu um novo 

procedimento de representação da sociedade, ainda que, 

na primeira década do século XX, os filmes fossem 

silenciosos, independentes da palavra escrita ou falada. 

A ida ao cinematógrafo constitui-se em programa 

preferido da população, instituindo um local de lazer e 

descontração para as mais diversas camadas da 

sociedade. As frequentes sessões, espalhadas por todo o 

Rio de Janeiro, compuseram um novo espaço de 

visibilidade feminina. “Ao lado do público infanto-

juvenil e objeto de preocupações análogas, as mulheres 

constituem o contingente de espectadores mais 
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numeroso (...)”. 39 O prestígio do cinema enquanto 

artifício moderno colabora para elevar a imagem 

feminina à altura da civilização cosmopolita. 

No contexto de surgimento dessa nova 

linguagem artística, manifestam-se as mais diversas 

críticas e argumentações. Aqui, será tomada como base 

uma questão decorrente dessa linguagem imagética: “a 

força mimética do cinema clássico e sua eventual 

incidência, prejudicial ou benéfica, no âmbito da vida 

social”, 40 isto é, o efeito de fidelidade ao real provocado 

pela ilusão que os filmes proporcionam. O espectador 

identifica-se com a ação cinematográfica e o fato de 

assistir à projeção torna viável a realização dos seus 

desejos, impossíveis na vida real. A crítica 

cinematográfica chilena, levantada e organizada por 

Wolfgang Bongers, María José Torrealba e Ximena 

Vergara na obra Archivos i letrados: Escrito sobre cine 

em Chile (1908-1940) aponta para a presença feminina 

nos cinematógrafos: “Já é assim e não só para indivíduos 

de certa idade, mas para aqueles de todas as idades; não 

para os de uma classe social, mas para todas as classes; 

                                                
39 GÁRATE, Miriam. Entre a letra e a tela: literatura, imprensa e 

cinema na América Latina (1896-1932). Rio de Janeiro: Papéis 

Selvagens Edições, 2017, p. 105. 
40 GÁRATE, Ibid., p. 95 
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não para um povo, mas para toda a humanidade.”* A 

linguagem do cinema era considerada, por muitos, 

universal e seu público era diverso.41 

Com fundamento nesta tese, inúmeras críticas ao 

cinema, publicadas por escritores-cronistas na imprensa 

periódica, abordam o potencial educacional dele 

enquanto prática cultural. Considerava-se que a 

concretização de sua capacidade poderia ser positiva, 

“como veículo de instrução, de formação moral e como 

escola de bom gosto” 42 ou negativa, como uma “escola 

do crime”, que incita os espectadores a aprender as 

manobras necessárias para cometer roubos e 

assassinatos. As lições dadas às mulheres não se limitam 

aos ideais dos filmes românticos, nos quais a donzela 

indefesa aguarda pela chegada do mocinho bom partido 

que vem em sua salvação. Além dos ensinamentos 

morais e sociais, instrui-se a mulher a consumir, desde 

bens materiais, como roupas, penteados, acessórios e 

cosméticos, até modos de ação, como jeito de gesticular, 

de fumar e de beijar o namorado. As estrelas são os 

                                                
*Todas as citações traduzidas estarão em sua forma original no fim 

do livro. 
41 Segundo estudos preliminares, a situação da mulher nas plateias 

dos cinematógrafos no Brasil parece ser muito similar ao caso 

chileno.  
42 GÁRATE, Ibid., p. 101. 
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modelos a serem seguidos em uma tentativa de 

materializar a ilusão do cinema. Quanto mais se 

aproximam da imagem das atrizes, comprando os 

produtos dos quais elas faziam publicidade nos anúncios 

das revistas, mais cosmopolitas eram consideradas pela 

sociedade. 

 

Não é incomum ver em cinemas 

jovens rapazes que vão lá para ver 

só a maneira de vestir do famoso 

autor Tal o Cual, conhecidíssimo 

por sua elegância refinada e por seu 

bom gosto em matéria de 

indumentária. (...) E não é só os 

homens estilizados jovens que eu 

me referi acima que estão 

procurando um mestre de estética 

no cinema, mas também mães 

dignas da família ou senhoras 

jovens que vão lá admirar e 

aprender como vestir os toilettes 

dos artistas mais renomados para 

sua elegância indiscutível, ou levar 

modelos para criações futuras que, 

como a falta atual de bons 
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costureiros, é absolutamente 

necessário.43 

 

Conforme visto, na Belle Époque as mulheres da 

elite passaram a transitar pelos espaços públicos. E é 

nesse meio social que desejavam mostrar sua 

modernidade à la parisiense. Privadas de um 

protagonismo efetivo e de maior influência nas esferas 

política e econômica da capital em transformação, elas 

encontraram nas roupas, nos acessórios e nos penteados, 

seus grandes aliados a fim de expressar a modernização 

e o requinte característicos do momento histórico em que 

viviam. 

 

 

 

2.3. A moda como distinção social: mulheres na 

esfera pública e política 

 

 

Em uma sociedade na qual a vida coletiva é 

permeada pelo culto ao luxo e ao moderno, a aparência 

feminina converte-se em instrumento de distinção social. 

                                                
43 BONGERS, W., TORREALBA, M. J., VERGARA, X; Ibid., p. 

42. 
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Estar vestida com as novidades da indumentária 

europeia, enquanto se passeia pelo bulevar central do Rio 

de Janeiro, era símbolo de pertencimento para as 

parcelas mais elevadas da sociedade. Não só pertencer a 

uma elite por meio da moda, mas ser por seu intermédio 

um modelo dos valores prezados na época, modelo de 

vanguarda e de sofisticação. Como afirma a 

pesquisadora Gilda de Mello e Souza, no estudo O 

espírito das roupas: 

 

Com efeito, ao mesmo tempo que 

traduz a necessidade do adorno, a 

moda corresponde ao desejo de 

distinção social. A maior parte das 

leis suntuárias atestam a intenção, 

entre os reis que a editavam, de 

manter as distinções de classe sobre 

as quais a sociedade repousava. As 

sedas, as peliças, as correntes de 

ouro, são privativas de certas 

camadas, encontrando-se interditas 

às demais. 44 

 

                                                
44 SOUZA, G. M.;. O espírito das roupas: a moda no século 

dezenove. 3. reimpr. São Paulo, SP: Companhia das Letras, 1996. 
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Em eras de opulência, como a primeira década do 

século XX, o emprego dos ornamentos como um modo 

de diferenciação intensifica-se. Os ditames da moda 

eram seguidos rigidamente. Fugir da norma era arriscar-

se ao ridículo social, ainda mais na sociedade carioca, na 

qual a busca pela ascensão burguesa estava em voga. 

Uma etiqueta parisiense era a aprovação definitiva do 

bom gosto e do status social. Por outro lado, as mulheres 

menos favorecidas quase nunca compravam roupas, 

contando com doações e trajes de segunda mão para se 

vestirem. A elite desencorajava a cópia de seus trajes 

pelas classes em ascensão, visando a manter o poder 

sobre vestuário como uma forma de diferenciação. 

Constrói-se, portanto, um abismo entre aquelas que têm 

acesso ao consumo de moda e as que dependem de 

outros mecanismos para delinear sua imagem visual. 

Apesar de novos espaços de sociabilidade 

feminina terem sido estabelecidos na Belle Époque, a 

presença das mulheres em eventos políticos e reuniões 

domésticas antecede esse momento, nos quais figuram 

como acessórios dos maridos. Em eventos sociais 

diplomáticos, sua principal função nas inaugurações, nos 

salões e nos bailes era exibir a posição econômica e 

social do cônjuge.  
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Sua aparência era fundamental, tanto para a 

demonstração de sua identidade em relação à camada 

social a que pertencia, como para a sua diferenciação 

individual. Sem voz ativa, era por meio dos trajes e dos 

ornamentos que as mulheres se comunicavam com o 

mundo ao redor. A escolha dos detalhes dos adornos e 

dos vestidos usados em eventos sociais era uma 

atribuição, em geral, das mulheres. A indumentária 

selecionada para esse tipo de ocasião constitui, portanto, 

um material abundante e valioso para se averiguar a 

construção da identidade feminina. Por meio das roupas, 

penteados e acessórios é possível rastrear a 

representação que elas construíram de si.  

A documentação iconográfica disseminada na 

Kosmos, aliada às descrições dos acontecimentos feita 

pelos cronistas é fundamental para a análise. Todo um 

retrato da sociedade era construído pela voz dos 

cronistas, que davam atenção aos detalhes das rendas, 

dos penteados e das joias.  

A revista Kosmos oferece meios para embasar 

um estudo no que diz respeito especificamente à 

veiculação do cosmopolitismo europeu presente na 

moda difundida nos trópicos. Quanto a isso, é inevitável 

observar as imagens fotográficas de mulheres 

internacionais que a Kosmos reproduzia como parte da 
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circulação e da apropriação de padrões europeus. As 

leitoras da Kosmos miravam-se nos vestidos das grandes 

maisons francesas e britânicas, como Doucet, Redfern e 

Worth, que vestiam as grandes estrelas da época, como 

Sarah Bernhardt e Rèjane, e se espelhavam nas mulheres 

que frequentavam os camarotes da Ópera de Garnier. 

Nas páginas das revistas mundanas brasileiras, as 

fotografias forneciam os modelos de aparência elegante 

para leitoras que pertenciam ou que desejavam pertencer 

à elite. 

Todavia, a teoria que defende a roupa como um 

espelho da mulher moderna concretiza-se apenas 

parcialmente na sociedade carioca. Elas passavam as 

tardes fazendo compras na Avenida Central ou tomando 

chá e ouvindo reflexões literárias na Colombo, 

aparentemente cosmopolitas e independentes. No 

entanto, quando chegavam em suas casas, deparavam-se 

com outra realidade: precisavam gerenciar a manutenção 

da residência e dedicar-se à família.  

A ampliação dos espaços de sociabilidade 

feminina na capital reformada e a apropriação da moda 

europeia indicam o desejo de modernização, mas não 

significam a ruptura total com o papel de esposa e mãe, 

determinado pelas antigas tradições coloniais. 
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Desse modo, estudar a imagem feminina 

mediada pela imprensa periódica implica tentar 

compreender a tensão entre quem aquela mulher da Belle 

Époque ambicionava ser e qual seria, supostamente, a 

sua realidade. Nessa tensão permanente, pode-se notar 

que a aparência importava sobremaneira: aparentar ser 

moderna mostrava-se um percurso viável para tornar-se 

moderna.  

Pressupõe-se que o vestuário tenha se convertido 

em instrumento de representação da identidade desejada 

e não necessariamente da identidade possuída. A 

inclinação da mulher pelas últimas novidades da moda, 

abarcando desde tecidos até os cortes, pode ser tomada 

como um passo rumo à mudança de seu lugar na 

sociedade, aquilo que lhe assegurou a possibilidade de se 

expressar (ainda que sem direito a palavras). 

 

 

 

2.3.1. Os retratos femininos: uma representação da 

elite 

 

 

Uma vez que a fotografia já estava consolidada 

como recurso da imprensa periódica, os ângulos de visão 
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possíveis para a captura de imagens eram vários. O 

recorte feito pela câmera fotográfica compreendia um 

foco pontual, no caso das poses milimetricamente 

planejadas no interior dos estúdios, ou cliques abertos 

em espaços abertos e amplos, no caso dos registros de 

grupos e coletividades. Todas as maneiras de capturar as 

imagens procuram representar a realidade, numa 

perspectiva mais ou menos fiel.   

Na Kosmos, predominam os retratos de homens. 

Tal predominância suscita questionamentos em torno 

das motivações que impulsionaram, por contraste, a 

presença de fotografias femininas. Apesar de não serem 

tão comuns, essas foram publicadas em quantidade 

expressiva, considerando o número de páginas e de 

edições da revista. Quem eram essas mulheres? Qual 

lugar ocupavam na estrutura social? Quais 

características do vestuário feminino as aproximam? E 

quais as distinguem?  

O levantamento realizado nesta pesquisa 

mostrou que os retratos femininos na Kosmos são 

predominantemente de mulheres da nobreza, sobretudo, 

rainhas e princesas. Apesar de o regime monárquico ter 

desaparecido com a declaração da República, em 1889, 

fica claro que o imaginário associado ao poder, à 

elegância e à legitimidade da aristocracia se manteve 
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enquanto referência de padrão elevado de costumes e 

aparências. A realeza japonesa foi privilegiada pelo 

editorial da revista, tendo aparecido em três edições.  

É possível que o interesse da imprensa brasileira 

pelo país oriental estivesse de algum modo vinculado à 

Guerra Russo-Japonesa, que aconteceu entre 1904 e 

1905. Apesar de a Kosmos evitar fazer menção explícita 

aos acontecimentos envolvendo o conflito, o assunto era 

de conhecimento geral do público-leitor da época. Os 

artigos, ricos em imagens, apontam para a existência de 

um grande fluxo cultural, estabelecendo um eixo 

profícuo de trocas entre Brasil e Japão. 

Na edição de agosto de 1904, o cronista O. L. 

publica o artigo intitulado “Vultos Japoneses”, no qual 

aborda o envolvimento dos príncipes da casa imperial 

japonesa na carreira militar, dado o valor do guerreiro na 

cultura do país. Junto aos três perfis masculinos – 

Príncipe Fushimi, Barão Komura e Príncipe Kwacho –, 

aparece a Princesa Kwacho, esposa do último. Na 

fotografia, ela é vista em trajes característicos de 

cerimônias oficiais, trajando um vestido em tons claros, 

corpete bordado com rendas, luvas longas e véu, além de 

um adorno floral nas mãos. 

A imagem é acompanhada por um pequeno 

comentário do redator, que levanta a ideia de 
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dependência da mulher, apesar de sua aparência 

moderna: 

 

A princesa Kwacho, sua mulher, 

que, vestida à europeia para uma 

cerimônia da corte, nos sorri nesse 

retrato com o eterno sorriso 

japonês, (...). As princesas 

japonesas não têm história, nem 

delas se contam histórias: 

aparecem-nos em raras ocasiões e 

funções do Estado, sorriem e 

mergulham de novo na intimidade 

impenetrável dos seus lares, onde 

os maridos são soberanos. 45 

 

Ainda que na nota do redator o vestuário 

inspirado nos moldes europeus seja destacado, a princesa 

encaixa-se em um paradigma tradicional, segundo o qual 

o papel da mulher está condicionado à vontade do 

marido. Privada de voz ativa, dentro e fora de sua 

residência, a atenção aos trajes como sinal de 

caracterização de uma certa modernidade europeia não 

se realiza plenamente.   

                                                
45 Revista Kosmos, ed. 8. Agosto de 1904. p. 42.  
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Em maio de 1907, a revista traz os retratos do Sr. 

Uchida, ministro do Japão, e de sua esposa. Não há 

nenhuma descrição ao lado das imagens. Nem mesmo o 

nome da esposa é mencionado, o que indica a falta de 

expressão dessa mulher, em detrimento da voz do 

marido.  

A indumentária feminina representada é muito 

semelhante à usada pela princesa Kwacho, sendo 

possível concluir que se trate igualmente de um traje de 

cerimônia de corte, ao estilo europeu. 

 

Princesa Kwacho e a esposa do Ministro Uchida em trajes de 

cerimônia inspirados na moda europeia. Revista Kosmos, ed. 08 de 

1904 e ed. 05 de 1907. 
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Em uma direção argumentativa semelhante, o 

crítico e historiador Oliveira Lima estrutura sua crônica 

“Rússia e Japão”, tematizando a relação entre 

importantes políticos e militares dos dois países. As 

mulheres aparecem, novamente, em segundo plano, 

como familiares de distintos guerreiros:  

 

A linda princesa Nashimoto, que 

em vestes japonesas faz lembrar 

uma boneca de Kyoto e traja as 

vestes europeias com mais 

desembaraço do que qualquer das 

outras, nasceu em Roma quando 

seu pai, o marquês Nabeshima, um 

dos mais ricos dos antigos daimios 

ou senhores feudais do Japão, ali 

exercia as funções de ministro. 46 

 

O Japão, que até meados do século XIX era um 

país agrário e feudal, passava por um processo de 

modernização, assim como o Brasil. Pelo que se pode 

inferir a partir da leitura do periódico, a condição das 

mulheres parece ainda mais restrita do que aquela vivida 

pelas brasileiras. A sua livre-circulação era limitada. Os 

comentários de Oliveira Lima sobre a princesa reforçam 

                                                
46 Revista Kosmos, ed. 10. Outubro de 1904.  
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a premissa de que a moda europeia pudesse representar 

um sinal de progresso na imagem social da mulher. 

Imagem que, entretanto, não era acompanhada pela real 

situação feminina, visto que prevalecia a subordinação 

dela aos desígnios dos maridos e pais. 

Nesse diálogo com o Oriente, é possível observar 

um ponto fora da curva no que se refere ao acolhimento 

das tendências da moda europeia. Em oposição ao que a 

imprensa exibia no vestuário europeizado da realeza 

japonesa, a China se mostrava mais próxima de suas 

tradições, na maneira como o vestuário da família real é 

apresentado e descrito na Kosmos. 

Na edição de janeiro de 1909, há um artigo sobre 

os conflitos entre a família imperial chinesa, que 

culminaram na morte do Imperador Kuang-Siu e de sua 

tia, a Imperatriz-Regente Tseu-Hi, em novembro de 

1908. A conjuntura na China era diferente da japonesa. 

Enquanto o Japão passara por um processo de 

modernização bem-sucedido, a tentativa chinesa havia 

fracassado. A economia do país continuava 

predominantemente agrária, de produção artesanal e os 

líderes políticos, com apoio da população, tentavam lutar 

contra a dominação europeia que se instalou no país após 

a Guerra do Ópio. 
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Apesar de o texto da Kosmos se dedicar à 

situação política da China, características da cultura 

chinesa podem ser inferidas a partir do registro 

iconográfico da família Imperial. A indumentária 

feminina é muito diferente dos padrões ocidentais.  

 

 
Revista Kosmos, ed. 01 de 1909 

 

O arranjo dos cabelos, o chapéu cônico e o longo 

manteaux com adornos circulares revelam, 

imediatamente, distância em relação às referências 
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europeias da moda vigente à época. As cores sóbrias, 

bem mais escuras, permitem notar diferenças, apesar de 

o registro fotográfico ser em preto e branco. Segundo as 

descrições, os vestidos das princesas japonesas têm cores 

claras, enquanto o traje de Tseu-Hi possui cores escuras. 

Além disso, o autor das iniciais F. M. apresenta as 

preocupações da Imperatriz-Regente como um traço 

marcante de sua personalidade:  

 

Satisfeito o seu rancor Tseu-Hi, 

tranquilamente retirou-se para seus 

aposentos onde tomou copiosa 

colação antes de se entregar aos 

cuidados de sua toilette. 

Cotidianamente nove damas da 

Corte a penteavam, passavam-lhe 

sobre a fronte um creme leitoso, 

davam às suas faces uma coloração 

brilhante, cobriam seus lábios do 

mais vivo carmim e, por fim 

dissimulavam sob espessa camada 

de coldcream os brancos pêlos do 

queixo e do lábio superior assim 

como o círculo negro dos olhos 

avincados pelas insônias. (...) a 

grande fraqueza daquela mulher, 

tão inteligente, entretanto, era 
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querer a respeito da idade eclipsar 

por sua beleza todas as mulheres da 

Corte. 47 

 

Mais uma vez, observa-se a pluralidade de 

vínculos entre a imagem feminina e o espaço que a 

mulher ocupava na sociedade. As princesas japonesas 

eram consideradas elegantes e cosmopolitas em seus 

trajes europeus, mas tinham de obedecer aos mandos e 

desmandos dos maridos. Por outro lado, a Imperatriz-

Regente, vestia-se de maneira tradicional, mas parecia 

ter mais voz ativa no contexto da política imperial 

chinesa, visto que tinha poder suficiente para enfrentar a 

vontade impositiva do sobrinho, que era o Imperador.  

À medida que a mulher ocupava um lugar de 

destaque em seu meio social ou político, ela passava a 

ser vista como uma ameaça à sociedade, ainda marcada 

pelo poder masculino.  No caso da chinesa Tseu-Hi, forte 

e influente, seu apreço pela beleza física era considerado 

uma frivolidade, tal fosse uma fraqueza em comparação 

com sua inteligência e posição social. Por outro lado, a 

vaidade das princesas japonesas não era questionada, 

antes incentivada, como símbolo de modernidade. No 

entanto, levando-se em consideração as diferenças 

                                                
47 Revista Kosmos, ed. 01. Janeiro de 1909.  
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culturais entre Ocidente e Oriente, a Imperatriz-Regente 

chinesa não era tida como um modelo de mulher 

moderna, embora assumisse uma posição relativamente 

mais independente. O conceito de moderno era, portanto, 

construído em torno da imagem e do pacto estreito com 

as representações europeizadas deste status. 

 

 

 

2.3.2 As fotografias coletivas: as mulheres na 

sociabilidade carioca. 

 

 

A Kosmos publicava fotografias dos principais 

eventos que movimentavam o Rio de Janeiro no período 

em que foi veiculada para divulgar o ideal de 

cosmopolitismo da metrópole que se formava. Esse 

corpus permite analisar o vestuário das mulheres da elite 

carioca em acontecimentos públicos e traçar possíveis 

comparações entre as roupas do cotidiano e os padrões 

de indumentária europeus da Belle Époque.  

Ao contrário dos retratos das rainhas e princesas, 

as fotos coletivas, em sua maioria, não vinham 

acompanhadas de comentários por parte dos colunistas 

da revista. De acordo com o objetivo editorial da revista, 
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de propagar as medidas de modernização da capital, 

conclui-se que a intenção da publicação destas 

fotografias fosse exaltar tais projetos e promover a 

imagem de uma sociedade em progresso. 

A valorização do desenvolvimento científico é 

vista na edição 8, de agosto de 1905. Nesse número, são 

publicadas fotografias tiradas no 3o Congresso Científico 

Latino Americano, realizado no Rio de Janeiro entre 06 

e 16 de agosto do mesmo ano e organizado pela gestão 

nacional de Rodrigues Alves. O Congresso contou com 

a apresentação de 112 trabalhos, “centenas de 

participantes, ofereceu inúmeros banquetes, recepções, 

passeios e sessões solenes de abertura e fechamento”. 48  

E é nas ocasiões destinadas à socialização dos 

participantes que o registro iconográfico da Kosmos 

viabiliza um flagrante dos trajes femininos.  

 

                                                
48 DE ALMEIDA, M. O Terceiro Congresso Científico Latino 

Americano no Rio de Janeiro e a conexão entre cidade e redes 

científicas. Anais eletrônicos do 15o Seminário Nacional de 

História da Ciência e da Tecnologia. Novembro, 2016. 

http://www.15snhct.sbhc.org.br/resources/anais/12/1473954833_A

RQUIVO_textoMartadeAlmeida.pdf Acesso em: 11 de outubro de 

2017. 

http://www.15snhct.sbhc.org.br/resources/anais/12/1473954833_ARQUIVO_textoMartadeAlmeida.pdf
http://www.15snhct.sbhc.org.br/resources/anais/12/1473954833_ARQUIVO_textoMartadeAlmeida.pdf
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Foto dos participantes em uma Excursão ao Rio D’Ouro, 

proporcionada pelo Congresso. Revista Kosmos¸ ed. 08 de 1905. 

 

As mulheres aparecem com vestidos em tons 

claros, com muitas rendas, certamente inspirados pelas 

referências da moda francesa. Os chapéus largos e os 

decotes modernos indicam trajes diurnos e, de certo 

modo, denotam a utilidade da indumentária, ainda que 

muito limitada. É difícil tratar a relação das roupas 

representadas na imagem com o clima, porque apesar das 

condições climáticas tropicais, as diferenças em relação 

à Europa não são expressivas. As mangas compridas 

eram comuns nos trajes do início do século XX, sendo 

usadas independente das estações do ano. A despeito 

disso, é possível apontar para alguns resultados da 
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ressignificação da moda europeia no contexto tropical do 

Rio de Janeiro. Embora as camadas de tecido fossem 

muitas, a cor clara das roupas favorecia vestes mais 

frescas; os chapéus, além de agregarem informação de 

moda, são úteis para proteção contra o sol, fator 

importante nos passeios diurnos. Afinal, a pele clara, 

sem manchas de sol, era considerada um padrão de 

beleza. 

Em sua estrutura, os trajes são muito 

semelhantes: a silhueta em formato de S, saias cortadas 

em A com um pouco de volume, corpetes justos e de 

golas altas. A expressão da individualidade e da 

construção de uma identidade aparece nos detalhes. 

Supõe-se, a partir da fotografia dessa excursão, que a 

variação de estilos e de adornos dos chapéus, bem como 

os bordados nos vestidos, são toques diferenciados dados 

à toalete, detalhes escolhidos pelas mulheres como 

forma de representação do seu bom gosto. No entanto, 

não foram encontrados registros de participação 

feminina entre os interlocutores do Congresso. Com 

isso, pode-se pensar que sua presença estava 

condicionada aos trabalhos acadêmicos de seus maridos 

ou familiares.  

Em fevereiro de 1907, a edição 02 da Kosmos 

reverencia o Carnaval civilizado. A “Batalha de 
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Confete”, planejada pela Gazeta de Notícias, tinha 

inspiração no carnaval francês promovido na cidade de 

Nice. O destaque dado ao evento revela o interesse da 

comissão editorial da revista em recomendar uma 

comemoração distante dos costumes tradicionais 

brasileiros, considerados atrasados e grosseiros. No 

passeio da Avenida Beira-Mar, desfilaram carruagens 

enfeitadas. Um evento familiar, para o deleite da elite 

carioca. 

 

 
Foto do desfile de carros e carruagens na Batalha do Confete. 

Revista Kosmos, ed. 2 de 1907. 

 

É possível verificar dois tipos de trajes 

diferentes. Primeiro, as mulheres assistindo ao desfile na 

calçada vestem roupas diurnas, em sintonia com a moda 

europeia, muito similares às usadas pelas participantes 
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do Congresso Científico acima mencionado. Segundo, 

nos carros, é notório o uso de fantasias carnavalescas. No 

primeiro carro, observa-se um pierrô, sentado no banco 

da frente enquanto no banco de trás há uma mulher 

fantasiada de gueixa. O cabelo preso em um coque, a 

maquiagem forte e a sombrinha japonesa fortalecem a 

hipótese de que se tratasse de imitar essa moda japonesa 

específica. Conclui-se, portanto, que a indumentária 

escolhida para a ocasião foge das fantasias típicas das 

festas populares de rua, como das baianas, que 

supostamente remetem a uma certa noção de brasilidade. 

Pelo contrário, buscava-se uma afinidade com a estética 

dos carnavais europeus, tanto nas práticas do curso pela 

avenida, quanto no vestuário dos foliões.  

Dentre os eventos públicos, vale ressaltar a 

cobertura feita pela Kosmos das cerimônias de recepção 

dedicadas a importantes políticos da época. Na edição 8 

de 1906, a revista dá cobertura à visita do Secretário de 

Estado dos Estados Unidos da América. Eliahu Root 

veio ao Brasil para presidir a 3a Conferência Pan-

americana, no Rio de Janeiro, em uma época na qual esse 

tipo de visita política ainda era raro no país. 

Eliahu Root foi recebido com pompas pelo Barão 

do Rio Branco, então Ministro das Relações Exteriores 

do Brasil, e por toda a elite política do país. Além de 



105 

 

publicar os discursos do próprio Barão e de Joaquim 

Nabuco49, proferidos nas sessões solenes em 

homenagem ao Secretário Eliahu Root na Conferência, a 

Kosmos dedicou 20, de um total de 65 páginas, ao 

registro fotográfico de sua passagem pelo Rio de Janeiro.  

A presença de um político estrangeiro demandava trajes 

mais sofisticados do que os trajes de cerimônias 

convencionais. As peças apresentavam mais detalhes e 

os chapéus, mais adornos. A única mulher nomeada na 

legenda que acompanha a imagem é a filha do 

Secretário, Miss Root, que na primeira foto aparece ao 

lado do pai, o primeiro homem da esquerda para a 

direita. Sobre demais mulheres, não é possível afirmar se 

eram brasileiras ou estrangeiras acompanhando a 

comitiva do Secretário. Contudo, é possível afirmar que 

se tratasse de mulheres da elite, dada o contexto geral de 

seleção para publicação da revista.  

                                                
49 Segundo a revista Kosmos, o Exmo. Sr. Dr. Joaquim Nabuco era 

embaixador do Brasil junto ao governo dos Estados Unidos da 

América do Norte e foi presidente da 3a Conferência Pan-

Americana.  
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Foto da visita de Elihu Root a Tijuca. Revista Kosmos, ed. 8 de 

1906. 

 

Os vestidos, embora demonstrassem cortes 

modestos, sem deixar a pele à mostra – como era comum 

nos trajes noturnos usados em bailes, espetáculos e 

soirées – sugerem refinamento maior do que o observado 

nos trajes anteriores. As cores escuras, a estola de pelos 

e as sobreposições são indícios da preocupação com a 

circunstância. A mulheres procuram expressar o bom 
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gosto e justificar sua presença na recepção por meio da 

aparência.  

As poses verificadas nas fotografias que 

registram a passagem de Eliahu Root pela capital 

brasileira não se repetem no acolhimento oferecido à 

comitiva presidencial de Afonso Pena em São Paulo. O 

artigo “Viagem a São Paulo” assinado sob o pseudônimo 

de D.x.50, relata a visita do presidente à cidade paulista e 

ilustra sua passagem com fotos de onde Afonso Pena 

ficou hospedado e da multidão que o aguardava.  

 

                                                
50 Segundo Hélio Athayde, na obra Atualidade de Euclides: vida e 

obra, D.X. foi um pseudônimo usado por Euclides da Cunha na 

imprensa periódica: “Os trabalhos de desmontagem das peças do 

arcabouço da ponte, para o seu posterior aproveitamento, que 

foram morosos e exaustivos, sempre supervisionados por Euclides, 

não lhe impediram de continuar colaborando no seu jornal ‘O 

Estado’, inclusive com um comentário ao livro ‘Minha viagem ao 

Brasil Tropical’, da Princesa Teresa da Bavária, onde aparece com 

o pseudônimo de D.X.” (ATHAYDE, 1987, p. 35). O cruzamento 

entre essa informação e a colaboração de Euclides para a Kosmos 

em 1906, com o artigo “Entre os Seringais” sugerem que a autoria 

do texto “Viagem a São Paulo” possa ser do autor. 
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Retrato da multidão que aguardava a visita do presidente Afonso 

Pena. Revista Kosmos, ed. 02 de 1908.  

 

Supõe-se que o público que aparece nas 

fotografias não estivesse esperando o retrato. A maioria 

das pessoas está de costas para a câmera e não apresenta 

qualquer posicionamento intencional favorável ao seu 

reconhecimento. Trata-se de uma foto de pessoas 

anônimas compondo uma multidão que se aglomerou 

para aguardar o presidente. Pode-se dizer que a maioria 

das imagens ligadas a este evento51 tinha como objetivo 

propagar a popularidade do político frente a seu 

potencial eleitorado. O propósito do fotógrafo (não 

identificado pela revista) não era, portanto, a 

                                                
51 Da página 7 até a 14 da edição 2 de 1908 da revista Kosmos. 
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identificação individual, mas sim o movimento coletivo 

que conferia prestígio a Afonso Pena.  

Em comparação às imagens apresentadas 

anteriormente, o ângulo e a distância entre o objeto da 

foto e o fotógrafo dificultam o estudo pontual da 

indumentária feminina. Além disto, percebe-se que a 

presença de mulheres na Estação do Bauru é bem inferior 

ao contingente masculino. Tal disparidade levanta 

questionamentos sobre a quais grupos sociais aquelas 

mulheres pertenciam, respostas não fornecidas pela 

Kosmos. Porém, considerando a circunstância social e 

analisando superficialmente o vestuário, os indícios 

reforçam a hipótese de que se tratasse de mulheres da 

elite paulistana. Os trajes diurnos em cores claras, 

seguindo os padrões europeus da época, se assemelham 

ao que era visto nos retratos comentados anteriormente. 

Os trajes, os acessórios e os penteados afrancesados, 

presentes nas fotografias, compõem um conjunto de alto 

valor estético para a leitora da revista, que encontra em 

suas páginas, mesmo que como temática secundária, 

parâmetros de bom gosto e elegância a serem seguidos 

em seus passeios pelos recém-conquistados espaços 

públicos do centro urbano em modernização. 
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As estrelas e os figurinos dentro e fora dos palcos 

 

 

As atrizes de teatro viviam uma realidade 

diferente das rainhas, princesas e mulheres da elite 

citadas anteriormente. Como resultado de sua carreira 

artística, ganhavam dinheiro percorrendo diversas 

cidades em turnê, enquanto a maioria das mulheres da 

elite não tinha renda própria. Ao contrário destas, as 

atrizes não dependiam da fortuna do marido ou de 

herança deixada pela família, sob as quais não tinham 

poder, pois era gerenciada pelo homem da casa. Os 

palcos e os meios acessórios à arte teatral, como os 

anúncios e a crítica dos espetáculos na imprensa, 

proporcionavam às artistas uma grande visibilidade 

social, tornando-as consideravelmente famosas. Mesmo 

pessoas que nunca as tinham visto encenar pessoalmente 

eram capazes de reconhecer a imagem das estrelas.  

No entanto, a condição social da maioria era 

dúbia. Apesar de uma relativa estabilidade financeira e 

do reconhecimento das atrizes como celebridades, sua 

reputação não era boa perante a sociedade. Eram 

consideradas mulheres próximas dos prazeres mundanos 

que, durante o século XIX e ainda no início do XX, eram 

condenados em nome da moral e dos bons costumes. A 
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honra das atrizes era frequentemente questionada devido 

à aproximação com a figura das cortesãs. Em oposição à 

imagem feminina da filha, esposa e mãe dedicada ao lar 

e dotada de elevados valores morais, a imagem das 

atrizes era a de mulheres não “apropriadas” ao 

casamento, como consequência da vida instável e 

desregrada que possuíam. 

 

Se a fama é reservada a alguns 

indivíduos, tidos como 

excepcionais, cada indivíduo, por 

viver em sociedade, é o objeto do 

julgamento dos outros e possui, 

assim, uma reputação, que varia de 

acordo com os lugares e os grupos 

de referência.52 

 

Na esfera pública, pertencer ao grupo social 

privilegiado era importante para o estabelecimento de 

uma boa reputação. Algumas atrizes alcançavam tanto o 

status de celebridade quanto a reputação de um bom 

nome. Geralmente mais velhas, com as carreiras 

estabelecidas e relacionamentos nobres, elas eram 

                                                
52 LILTI, A.; Figures Publiques: L’invention de la célébrité. Paris: 

Fayard, 2014, p. 12 
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reconhecidas pela sociedade como autoridades de bom 

gosto. São essas atrizes que a Kosmos selecionou para 

mostrar em suas páginas. Com prestígio internacional, 

eram elas que impulsionavam a dinâmica de mimetismo 

das estrelas. Segundo Morin, “É através dos espetáculos 

que seus conteúdos imaginários se manifestam. Em 

outras palavras, é por meio do estético que se estabelece 

a relação de consumo imaginário”. 53 Por meio da 

veiculação das fotografias de atrizes renomadas, a 

revista consolida o espaço delas no imaginário das suas 

leitoras quanto às aparências. O luxo e o cosmopolitismo 

dos espetáculos teatrais reforçam o propósito da Kosmos 

como veículo de aproximação do Rio de Janeiro e de 

população mais elevada com o progresso cultural 

europeu. O figurino atua como um componente 

fundamental para a composição da aura de esplendor em 

torno do espetáculo teatral e da imagem das atrizes. 

 

Até o início do século, os trajes de 

cena eram escolhidos pelas atrizes, 

que também eram responsáveis pela 

aquisição dos mesmos. Essas 

roupas, que na maior parte das 

                                                
53 MORIN, E.; As estrelas: mito e sedução no cinema. Rio de 

Janeiro: J. Olympio, 1989, p. 81.  
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vezes não diferiam das que 

circulavam fora de cena, eram 

produzidas pelas casas de alta 

costura. O luxo e a riqueza dos 

figurinos das protagonistas eram 

um atrativo no teatro da época. Por 

essa razão, as atrizes apareciam 

tanto nas revistas de teatro quanto 

nas de moda. 54 

 

O conjunto formado pelos figurinos usados nos 

palcos e as roupas desfiladas nas ruas pelas atrizes 

aludiam à elegância e ao requinte. O interesse do público 

pelas estrelas não pode ser explicado por meio de uma 

comprovação completamente racional, mas sim pelo 

efeito causado pela partilha das mesmas curiosidades e 

das mesmas crenças. A sensação de atualidade 

provocada pelo interesse em comum com seus 

contemporâneos pode partir da indumentária. 

 

Esta coesão [entre as curiosidades e 

os gostos comuns às celebridades e 

ao seu público], devido 

                                                
54 RAMOS, M. L. B. Cultura visual e estilos de vida. As revistas 

de moda francesas e as estratégias de marketing da alta costura no 

início do século XX. In: Revista Maracanan vol. 12, n.14, p. 75-

96, jan/jun 2016. p. 92.  
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notavelmente à imprensa periódica, 

mas também aos fenômenos de 

moda ou aos sucessos literários, 

baseia-se em um efeito de imitação 

coletivo, no qual os indivíduos se 

influenciam à distância pela 

consciência de que eles constituem 

um público, que se interessa pelo 

mesmo objeto ao mesmo tempo. 55 

 

A Kosmos centraliza este fenômeno de imitação 

a distância, aproximando as leitoras da imagem das 

estrelas. A publicação frequente de imagens e das 

descrições reforça o status dessas celebridades no 

imaginário de seu público leitor e, simultaneamente, 

promove uma identificação. É verossímil articular a 

circulação e apropriação do vestuário na imprensa como 

símbolo de modernidade feminina. As estrelas dos 

palcos e das telas aparecem nas páginas da revista como 

modelos de critério estético e de realização dos desejos 

compartilhados com as leitoras. 

 

 

                                                
55LILTI, P. 18  
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3.1. Artistas líricas: Haricléa Darclée e Emma Carelli 

 

 

Na primeira edição da revista Kosmos, publicada 

em janeiro de 1904, o dramaturgo e cronista Artur 

Azevedo faz um exame dos principais eventos teatrais 

que movimentaram a cena cultural do Rio de Janeiro no 

ano de 1903. Considerado por Azevedo como um dos 

anos teatralmente “mais carregados, talvez o mais 

carregado que ainda tivemos”, 1903 foi marcado pelas 

apresentações internacionais de ópera. Apesar de tido 

como o mais nobre entre os gêneros teatrais, os concertos 

receberam atenção do autor. Menciona, sem minúcias, o 

retorno das cantoras Haricléa Darclée e Emma Carelli à 

capital federal, como destaque do gênero em terras 

brasileiras naquele ano.  

Haricléa Darclée (1860-1939) foi uma famosa 

soprano romena que encantou plateias por mais de trinta 

anos. Interpretou um vasto repertório e, de acordo com a 

Enciclopédia Britânica, personificava o equivalente à 

Sarah Bernhardt no mundo da ópera. A sua passagem e 

recepção no Brasil ainda não foi estudada pela academia, 

o que dificulta apontar onde e quais peças ela apresentou 

nos teatros nacionais. 
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Emma Carelli (1877-1928) foi uma soprano 

italiana particularmente associada aos papéis dramáticos 

criados pelo compositor alemão Richard Wagner. É dito 

que veio para a América do Sul em 1903 e estreou em 

Buenos Aires com a ópera Lorenza de Edoardo 

Mascheroni, na qual representou o papel principal que 

intitula a peça. Assim como Darclée, não há 

levantamento acerca desta turnê pelo Brasil, mas supõe-

se que Lorenza também tenha sido apresentada no Rio 

de Janeiro, uma vez que o repertório das turnês 

costumava ser semelhante. 

A resenha de Artur Azevedo é sucinta. Contudo, 

por se tratar de um panorama geral do teatro no ano 

anterior à publicação, denota o destaque das cantoras no 

Brasil. Azevedo elogia Darclée brevemente, referindo-se 

à sua “garganta de ouro”, única expressão de seu 

presumível êxito. A contraposição entre as sopranos e o 

fracasso do outro cantor de ópera, Enrico Caruso (não 

conseguiu conquistar o mundo, pois era gordo e pesado), 

que esteve na cidade no mesmo período, alude ao talento 

e à beleza de Darclée e Carelli, vista no material 

iconográfico que ilustra a crônica. A carência de 

descrição dos repertórios exibidos e de críticas a respeito 

das performances dá espaço para fotografias de ambas. 

Não há material para comprovar se a escolha em 
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preencher as colunas com imagens, ao invés de texto, foi 

de Azevedo ou uma necessidade imposta pela direção da 

revista. Independentemente de sua autoria, essa opção 

pode ser lida como uma decorrência da valorização dos 

recursos visuais na imprensa e contribui para apresentar 

as cantoras, consagradas pelo canto lírico, como 

paradigma estético. 

 

 
Revista Kosmos, ed. 01 de janeiro de 1904, p. 42. 

 

As poses características de fotos tiradas em 

estúdios e as assinaturas das sopranos em ambas as fotos 

levam à conclusão de que se tratasse de retratos que 
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faziam parte do material de divulgação das próprias 

estrelas. Tinham como finalidade cristalizar a imagem 

das cantoras como mulheres refinadas e fortalecer sua 

carreira artística ao estreitar o eixo entre as divas e o 

público que as assistia ou ansiava pela oportunidade de 

ouvi-las. Haricléa Darclée vestia um típico traje de 

passeio da mulher europeia. Os tons claros, o chapéu 

largo para proteger a pele da face contra o sol e a 

combinação entre a camisa branca de babados e a saia 

mais próxima ao corpo podia facilmente ser vista em 

uma caminhada diurna pela Champs-Elysées. Emma 

Carelli, por sua vez, é fotografada vestida para os 

eventos noturnos. Os tecidos escuros e brilhosos, o 

decote profundo que deixa os braços e o colo à mostra, 

assim como riqueza das jóias corroboram tal afirmação.  

As assinaturas no canto das fotografias 

significavam o alinhamento da sua imagem àquela 

representação da indumentária. O prestígio social da 

ópera atrelado à elegância de suas estrelas encantava as 

leitoras da Kosmos. Vestir-se como Haricléa Darclée e 

Emma Carelli era estar um passo mais próxima da 

concretização do sonho de ingressar na modernidade. 
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3.2. As poses e a publicidade: Eleonora Duse e Rèjane 

 

 

Na mesma crônica teatral em que Artur Azevedo 

comenta a passagem das artistas líricas pelo Rio de 

Janeiro, o autor menciona também uma das mais 

famosas atrizes naquele momento: a francesa Gabrielle 

Rèjane. Juntamente com a italiana Eleonora Duse, era a 

maior estrela do teatro francês, como afirma o cronista: 

“Jane Hading é ainda uma bonita mulher, mas não é uma 

atriz de talento: é, quando muito uma atriz de grande 

habilidade, imitando ora a Sarah Bernhardt56, ora a Duse, 

ora a Rèjane, sem conseguir elevar-se à altura de 

nenhuma delas. Não nos entusiasmou”. Essa 

comparação feita por Azevedo mostra como elas eram 

parâmetros de atuação e de preponderância social. Com 

isso, a presença das artistas é incontornável na imprensa 

teatral e de variedades no Brasil.  

                                                
56 Apesar de algumas breves menções a Sarah Bernhardt na 

Kosmos, não há descrições de seu papel como atriz (e, 

consequentemente, de seu figurino) nem material iconográfico de 

sua carreira. Devido a isso, a imagem de Sarah Bernhardt não foi 

abordada por esta pesquisa. Porém, acredita-se que a pesquisa dos 

figurinos da atriz dentro e fora dos palcos na imprensa seja um 

tema de estudo profícuo dado a relevância de Sarah Bernhardt no 

cenário cultural. 
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Rèjane (1856 – 1920) teve contato com a arte 

teatral desde pequena. Seu pai era ator e diretor de um 

grupo de teatro e trabalhou no Théâtre L’Ambigu, do 

qual sua mãe era caixa. A atriz ingressou no 

Conservatoire d’Art Dramatique et Integre, onde 

aprimorou sua atuação e aprendeu sobre maquiagem, 

gestos e sotaques específicos para o palco. Visitou 

muitos países da Europa e da América e foi 

mundialmente reconhecida por sua atuação em comédias 

de Vaudeville e em peças como as dos dramaturgos 

Victorien Sardou e Henrik Ibsen. Segundo a crítica 

teatral da época, seu principal sucesso foi com o papel 

Madame Sans-Gêne, na peça homônima de Victorien 

Sardou e Émile Moreau. Teve duas passagens pelo 

Brasil, em 1902 e 1909. 

Eleonora Duse (1858 – 1924) começou a atuar 

ainda jovem, também devido ao envolvimento da própria 

família com o teatro: seu avô Luigi Duse, fundou a 

Companhia Duse, de grande sucesso na Itália. Apesar da 

dissolução da companhia quando a atriz ainda era muito 

nova, ela seguiu a carreira teatral sozinha. Seu caminho 

perpassou diversas companhias e levou-a a turnês ao 

redor do mundo. Sua atuação mais famosa foi o papel de 

Margarida Gauthier, na peça A Dama das Camélias de 

Alexandre Dumas Filho. 
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Rèjane e Eleonora Duse foram grandes símbolos de 

glamour e modernidade na época de seu auge como 

atrizes. Seus rostos estavam expostos nas páginas dos 

mais diversos jornais e revistas da Belle Époque, aos 

olhos atentos do público:  

 

Comediantes, cantores, dançarinos 

se produzem em permanente sob o 

olhar do público e constroem sua 

existência social a partir de suas 

performances. Os mais expostos se 

tornaram verdadeiras figuras 

públicas. Mesmo do lado de fora 

das salas de espetáculos, seus 

nomes eram conhecidos, suas faces 

reproduzidas e suas vidas privadas, 

um objeto de curiosidade.57 

 

A Kosmos publicou textos e retratos relativos às 

atrizes, sendo importante meio de reprodução da imagem 

delas como figuras públicas. A imagem de Rèjane 

acompanha a revista teatral de Artur Azevedo, publicada 

em janeiro de 1904. Apesar de não haver um comentário 

específico sobre papéis que a atriz representou ou notas 

a seus figurinos, é possível associar a reputação de 

                                                
57 LILTI, p. 41. 
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Rèjane como uma atriz de talento reconhecido ao luxo 

do traje fixado pela fotografia.58 Eleonora Duse, por 

outro lado, recebe uma cobertura mais substancial na 

Kosmos. A atriz é mencionada em dois momentos 

distintos. Primeiro em 1905, em um trecho do 

manuscrito “A fisionomia e as mãos” escrito por Carlos 

Henze, na edição de outubro da revista. Na nota de 

rodapé que explica essa escolha, N. da R. afirma que a 

reprodução desse “trecho de literatura pouco praticada” 

pretende satisfazer o requinte literário dos leitores e 

deleitar os admiradores de Eleonora Duse. 

De acordo com essa ênfase proposta pela 

comissão editorial da publicação, o autor discorre sobre 

características de Duse madura, em comparação com sua 

temporada anterior no teatro S. Pedro de Alcântara, vinte 

anos antes do relato. Com uma fisionomia que entrega 

vestígios de uma vida intensa, é o retrato de uma mulher 

moderna, em oposição a uma vida doméstica isolada e 

calma que a tradição valorizava. A construção da 

imagem de uma atriz de sucesso, moldada pelo “belo e 

                                                
58 Em 1906, Rèjane inaugurou seu próprio teatro em Paris, do qual 

foi diretora. Tal dado biobibliográfico reforça o argumento de que 

as atrizes famosas são emblemas do conceito de mulher moderna. 

Como empresária, tinha liberdade financeira e, até certo, ponto, 

um lugar de destaque na dinâmica de empreendedorismo cultural 

da Belle Époque. 
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nobre. (...), a inteligência, o talento, o gênio, o brilho e a 

beleza” está baseada na análise do semblante e na leitura 

da mão esquerda de Eleonora Duse. Esse tratamento 

pouco convencional, em comparação com os perfis de 

personalidades da cultura veiculados na imprensa, 

ratifica a posição da revista como um veículo de 

valorização do progresso, pois a temática da mística 

como cientificismo foge das convenções jornalísticas e 

literárias geralmente comuns aos jornais e as revistas.  

A segunda crônica dedicada a Duse foi publicada 

na edição de junho de 1907, data que coincide com o 

retorno da atriz italiana ao Brasil, após a passagem de 

vinte e dois anos de sua primeira turnê pelo país. 

Nomeado “A Duse”, o texto do cronista Escragnolle 

Doria elogia o talento da atriz em tornar uma peça fora 

dos gostos da alma da Belle Époque, como A Dama das 

Camélias, em uma representação imortal, e “despertar o 

interesse, a lágrima e o aplauso”. Segundo ele, sua 

atuação atinge a plenitude nas peças italianas mais do 

que com o repertório de Ibsen, ambos inseridos na 

seleção do repertório da turnê brasileira e argentina. A 

conclusão da análise da passagem de Eleonora Duse é, 

contudo, ambígua. A comparação entre 1885 e 1907 leva 

Doria a acreditar na maturidade da interpretação da atriz, 

“o produto de longas horas de reflexão, de silêncio, 
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sobretudo de silêncio” e de inserção completa na 

personagem, impressionando por sua simplicidade. 

Porém, anuncia que, possivelmente, aquela teria sido a 

última visita de Duse ao Brasil devido à sua idade 

avançada, deixando saudade. 

 

 
Rèjane (ed. 1 de 1904).  Fonte: Revista Kosmos. 
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Eleonora Duse (ed. 10 de 1905 e ed. 06 de 1907). Fonte: Revista 

Kosmos. 

 

Tiradas em estúdio e não em cena, essas 

fotografias de Rèjane e de Duse também faziam parte do 

material publicitário veiculado pelas próprias atrizes, 

material que transpassa as temporadas e os locais que 

visitavam. Tal hipótese é confirmada pela presença da 

mesma imagem em diferentes publicações. Nesses 

retratos, as atrizes aparecem em poses muito 

semelhantes. De lado, o olhar supostamente direcionado 

para algo localizado além dos limites impostos pela 

técnica fotográfica. Os cabelos enrolados, 

cuidadosamente presos, aliados aos tecidos refinados 

como o veludo (fig. 1), com rendas brancas (fig. 2) e leve 
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transparência (fig. 3), evocam a riqueza de detalhes e de 

materiais característica da Belle Époque e da estética Art 

Nouveau, por suas linhas curvas. 

Com base na história da moda, pode-se 

considerar que as mangas amplas da foto de 1905 

indiquem um período anterior ao início do século XX. 

Como as narrativas dramáticas podiam apresentar 

contextos temporais e espaciais não contemporâneos, 

muitas vezes, os figurinos não correspondiam à moda da 

época na qual as peças estavam sendo encenadas. Porém, 

apesar de os figurinos teatrais nem sempre estarem em 

sintonia temporal com as roupas desfiladas nas avenidas 

centrais, o luxo e a elegância dos trajes dialogavam 

intimamente com o ethos da prosperidade econômica e 

as inovações técnicas da Belle Époque. O modo de vestir 

das frequentadoras dos teatros e das leitoras eram, 

portanto, consequência das apropriações daquilo que era 

ilustrado nas roupas das grandes divas do teatro e 

considerado de bom gosto. 

A presença de Eleonora Duse no Rio de Janeiro 

atrai os olhares dos escritores e movimenta as colunas 

dos periódicos e das revistas com críticas, em muitos 

casos, elogiosas e saudosistas. A preocupação com a 

mise-en-scène, em especial, com sua toilette – tanto nos 

palcos, quanto em passeios pela cidade – é notável em 
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1907.  A edição 189 deste ano da Gazeta de Notícias traz, 

em primeira página, uma nota em resposta à atuação de 

Duse na peça Odette, de Victorien Sardou.  

O redator X justifica a grande quantidade de 

cadeiras vazias no teatro por se tratar uma peça 

considerada um pouco demodée, por um público 

formado por pessoas que “desesperam de Sardou, acham 

Dumas um grande imbecil e ainda adoram Ibsen”. 59 

Contudo, Duse é vista como uma grande trágica mesmo 

sem ter obtido sucesso de público. O que mais chama a 

atenção na crítica é o elogio aos figurinos da atriz. O 

cronista encerra seu comentário mencionando os trajes 

apresentados: “E para terminar essas linhas, cheias de 

pesar por aquela casa tão desfaleada [sic], notemos as 

toilettes de Duse, realmente esplêndidas”.  

O destaque dado aos trajes, sem descrições, 

permite inferir uma característica da crônica teatral 

veiculada nos periódicos. O cronista tem como objetivo 

criar um diálogo com os leitores que compareceram ao 

espetáculo, mas também instigar aqueles que não 

estiveram presentes a prestigiarem as próximas sessões. 

Para isso, muitas vezes, evita o excesso de detalhamento. 

Por outro lado, antes de o cronista da Gazeta de Notícias 

                                                
59 Gazeta de Notícias (RJ), ed. 189, 08 de julho de 1907.  
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tematizar as vestes usadas por Eleonora Duse nos palcos, 

o jornal Correio da Manhã, noticiou as roupas que a atriz 

vestia quando desembarcou no Brasil, em uma manhã 

chuvosa e fria: “E Duse, toda agasalhada num 

waterproof escuro que lhe envolvia o corpo 

completamente e era ainda provido de um amplo capuz, 

só deixava a descoberto uma pequena parte do 

chapéu”.60 O interesse da imprensa pela indumentária de 

Duse fora dos palcos reflete o modo como as atrizes 

desempenham, de forma geral, um papel importante no 

imaginário dos leitores e eram consideradas modelos de 

aparência e de comportamento. 

Rèjane retornou ao Brasil em 1909, para 

apresentar-se em São Paulo e no Rio de Janeiro, onde 

ficou em cartaz no Theatro Municipal, entre 15 de julho 

e 22 de agosto. De acordo com a Hemeroteca Digital 

Brasileira, a Kosmos deixou de ser publicada em abril de 

1909. Não há, portanto, registros desta passagem no 

periódico estudado. Contudo, outras revistas ilustradas 

documentaram o acontecimento. Entre elas, destaca-se a 

revista Fon-Fon!. Fundada em abril de 190761 por Jorge 

                                                
60 Correio da Manhã,   
61  Segundo a pesquisadora Maria Cecília Zanon, a Fon-Fon! 

circulou de 13 de abril de 1907 a 28 de agosto de 1945. No 

entanto, há divergências em torno da data de encerramento das 

atividades da publicação. Segundo um estudo patrocinado pela 
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Schmidt, que também era editor-proprietário da Kosmos 

e da Careta, a Fon-Fon!, compartilhava dos mesmos 

valores de identificação com a modernidade: 

 

Em seus primeiros anos a revista 

Fon-Fon! era dinâmica, alegre e 

vigorosa, com textos para vários 

públicos que começavam a se 

interessar pelas novidades e pelo 

burburinho das ruas. Cada vez mais 

os cidadãos saíam de seus espaços 

privados para conquistar cafés, 

teatros e cinemas. A revista 

contemplava as artes. Comentava 

os filmes, as peças, trazia crônicas e 

até mesmo os anúncios serviam 

como informações para leitores 

ávidos de conhecer os lançamentos 

                                                
Prefeitura do Rio de Janeiro em 2007, em uma edição dedicada à 

revista Fon-Fon! nos Cadernos da Comunicação - Série Memória, 

é dito que foi publicada até agosto de 1958. Esse estudo conta com 

a participação de intelectuais como Cláudia Oliveira e Vera Lins, 

além do apoio da Fundação Casa Rui Barbosa. Como a data da 

edição “Fon-Fon! Buzinando a modernidade” é posterior a do 

artigo de Zanon, supõe-se que a segunda data é atualizada. 
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de diferentes marcas de perfume, 

remédios e lojas de moda.62 

 

Na seção “Rio em flagrante: os nossos 

instantâneos”, eram publicadas fotografias de figuras 

públicas ilustres que transitavam pelas ruas e pelas 

instituições da capital federal. Em sua turnê pelo Rio, 

Rèjane seria tema da coluna duas vezes, na edição do dia 

24 de julho de 1909. Na página 14, há uma fotografia da 

troupe da atriz saindo de um ensaio no Municipal e, na 

página 17, Rèjane aparece na imagem caminhando pela 

Avenida Central, ao lado do renomado dramaturgo 

italiano Dario Nicodemi. 

 
Revista Fon-Fon! Ed. 30 - 24 de julho de 1909. 

 

                                                
62 ROUCHOU, J. As crônicas de Álvaro Moreira. In: Fon-Fon! 

Buzinando a modernidade. Cadernos da Modernidade, Séria 

Memória.  
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Revista Fon-Fon! Ed. 30 - 24 de julho de 1909. 

 

Na primeira figura, as roupas e os acessórios são 

muito semelhantes àqueles usados por Haricléa Darclée. 

A forma das vestes de Rèjane segue a mesma linha das 

atrizes anteriores, diferencia-se pela cor. Enquanto as 

mulheres de sua troupe e a cantora vestiam uma 

combinação de cores claras e escuras, seu traje era 

monocromático, todo branco. Apesar de as imagens não 

serem acompanhadas por descrições dos trajes, pode-se 

presumir a relevância da indumentária para a construção 

da aura de requinte em torno da célebre atriz e sua 

troupe. 

Em consequência da importância das atrizes na 

construção de uma imagem feminina moderna, sua 

aprovação confere status de bom gosto e de qualidade 

aos produtos com os quais seus nomes eram associados. 
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Surgem nas seções destinadas a anúncios, propagandas 

de produtos e serviços supostamente consumidos e 

aprovados pelas personalidades do teatro, com o intuito 

de criar a ilusão de proximidade entre as leitoras (e 

consumidoras) e as estrelas da época, por meio do 

compartilhamento de objetos. Pretendia-se aproveitar a 

fama e a visibilidade das atrizes para alavancar as 

vendas. No período em que Eleonora Duse esteve em 

turnê no Brasil, foram anunciados no Jornal do Brasil, 

sob o título de “Figurinos Extraordinários”, moldes de 

roupas inspiradas nas peças que ela usava. 

 

 
Jornal do Brasil, ed. 198. 17 de julho de 1907. 
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A Fon-Fon! tinha uma seção de anúncios de 

maior notoriedade do que a Kosmos e era um importante 

espaço de divulgação de produtos e modas. Era comum 

utilizarem imagens de divulgação das turnês das atrizes 

nos anúncios publicitários. O aval das estrelas, calcado 

no seu prestígio social, tinha por objetivo aumentar as 

vendas. Assim como Duse, a opinião de Rèjane era 

considerada significativa, como se nota nas imagens a 

seguir, retiradas da Fon-Fon!: 
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Revista Fon-Fon! Ed. 28 10 de julho de 1909.  

 

A mesma foto de Rèjane utilizada para ilustrar a 

sua passagem pelo Rio de Janeiro é empregada no 

anúncio de cosmético.  

 

Sabão Aristolino: atestado da 

célebre artista Réjane: ‘Je suis 

heureuse de vous dire que je me sers 

depuis mon arrivée à Rio du Savon 

Aristolino et jamais aucun produit 

ne m’a donné aussi plaine 
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satisfaction. Tout ce qui vient de ce 

beau pays est bom et beau 

d’ailleurs.’ RÈJANE. Rio, 19 de 

Agosto de 1909.  

 

A opinião da atriz, em francês, mostra a 

familiaridade da leitora da revista com o idioma, o que 

permite constatar a sua situação financeira e social 

favorecida. A falta de tradução não é um empecilho para 

o consumo do sabão indicado por Rèjane. Adquirir bens 

materiais aprovados pelas atrizes aproximava as leitoras 

das mercadorias modernas e do luxo que representam.  

 

 

 

3.3. Dos palcos às telas: Loïe Fuller e Clara Della 

Guardia. 

 

 

A cena cultural do início do século XX foi 

movimentada pelas tensões entre o teatro e o cinema63. 

                                                
63 João do Rio foi um cronista brasileiro que dedicou parte 

expressiva de seus textos publicados em jornal para a ascensão do 

cinema enquanto prática cultural e suas consequências na 

sociedade carioca. Ver mais: RIO, João do. Cinematógrafo: 

crônicas cariocas. Rio de Janeiro: ABL, 2009 (Coleção Afrânio 

Peixoto; v. 87). 
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Quando as primeiras vistas foram filmadas pelos irmãos 

Lumières, em 1895, ainda não havia atores e atrizes 

especializados na atuação para a sétima arte. Pessoas 

comuns figuravam nas fitas dos cinematógrafos, como 

se pode notar nas vistas mais famosas. A saída dos 

operários da fábrica e A chegada do trem na estação64 

são filmagens feitas sem artistas. Logo, pode-se dizer 

que houve um aumento de oferta de posições para 

atuação na medida em que a produção cinematográfica 

foi-se profissionalizando e a técnica necessária para a 

filmagem tornou-se mais popular.  

Com esse aumento na demanda, muitas atrizes do 

teatro passaram a participar também de filmes. Esse foi 

bem o caso da atriz italiana, Clara Della Guardia. No 

período de publicação da Kosmos, ela dedicava-se aos 

palcos. Na mesma revista em que Artur Azevedo 

comenta a atuação das cantoras de ópera, há pouco 

referida, o cronista resume a turnê de Clara Della 

Guardia pelo Brasil, em 1903. Segundo ele, os 

espetáculos não foram sucesso de público. “A temporada 

foi infeliz; Della-Guardia e os seus companheiros 

representaram sempre para as cadeiras do Lírico, a 

exceção da noite em que exibiram o ‘Mestre de Forjas’. 

                                                
64 Vistas filmadas pelos irmãos Luimère em 1895. 
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Seja tudo por amor de Deus!...”. Apesar de sua atuação 

ter sido criticada, considerada inferior às duas vindas 

anteriores da atriz ao país, sua imagem não deixou de 

fazer parte do imaginário cultural e estético das leitoras.  

A avaliação de Artur Azevedo também é 

acompanhada por um retrato de Della Guardia, o que 

confirma o argumento de que atrizes ilustres exibiam 

modelos de aparência. A presença nos palcos operava 

como uma plataforma dando visibilidade à construção de 

uma relação de intimidade entre as artistas e as leitoras. 

 

 
Revista Kosmos, ed. 01 de Janeiro de 1904. 
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A fotografia de Clara Della Guardia assemelha-

se aos retratos das atrizes mencionadas anteriormente em 

diversos aspectos. A pose e o olhar voltado para além das 

margens da foto caracterizam-na como imagem de 

divulgação da carreira da atriz, símbolo de sua 

proeminência social. O traje noturno, marcado pela 

elaboração do decote, as luvas e o leque que a atriz 

segura, atrelado ao cenário ricamente construído denota 

a ambientação de uma celebração ou um baile realizado 

em um recinto privado.  

A atriz retornou ao Brasil, e inclusive realizou 

temporadas por cidades do interior do estado de São 

Paulo, como Ribeirão Preto e Sorocaba65. Após 

temporadas de maior sucesso em comparação com a de 

1903, comentada por Artur Azevedo, ela passaria a atuar 

também em filmes. Na década seguinte, Clara Della 

Guardia seria destaque no cinema com os filmes Alma 

mater (1915) e Il drama dell’ambizione (1916). Embora 

não haja um levantamento detalhado da biografia da 

atriz, nem da presença de Della Guardia na imprensa 

brasileira, no momento de sua participação efetiva na 

                                                
65 Tais temporadas são relatadas nos estudos da Belle Époque 

Caipira, empreendidos pelo Departamento de História da 

Universidade Estadual Paulista – Campus Franca. O grupo de 

pesquisa levantou até mesmo foto de Clara Della Guardia ao lado 

de políticos locais, no Teatro Carlos Gomes, em Ribeirão Preto. 
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indústria cinematográfica, é possível conjecturar que ela 

tenha alcançado tal espaço devido à imagem consolidada 

como atriz de expressão no teatro e ícone de 

cosmopolitismo.66  

Loïe Fuller67 (1862 – 1928) é um caso à parte. 

Começou sua carreira nos Estados Unidos, interpretando 

profissionalmente ainda enquanto criança. 

Posteriormente, coreografou e participou de 

apresentações de dança em espetáculos burlescos, 

vaudevilles e shows circenses. Em 1891, Fuller 

estabeleceu um novo gênero de dança, conhecido como 

“Dança Serpentina”. Com a combinação de seus 

movimentos de dança vestindo figurinos de seda e uma 

iluminação multicolorida, a artista atingiu a glória 

artística.  

 

Na semana seguinte, fiz minha 

estreia em Nova York, em um dos 

teatros mais bonitos da cidade, o 

Casino. Pude aí, pela primeira vez, 

realizar as minhas danças como eu 

as havia concebido: escuridão na 

                                                
66 A presença da atriz na imprensa refere-se à identificação e 

análise dos anúncios (tanto de teatro quanto de sessões de cinema) 

e da crítica.  
67 O filme La Danseuse, apresentado no Festival de Cannes em 

2016, conta a história de Loïe Fuller. 
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sala e luzes coloridas no palco, com 

a primeira aparição banhada por 

uma luz azul. Dancei a primeira, a 

segunda, a terceira. Quando 

terminei, a sala inteira estava de pé. 

(...) Gritavam: “Bravo! Viva a 

borboleta! Viva a orquídea!”. O 

entusiasmo extrapolou todos os 

limites. Os aplausos soaram em 

meus ouvidos como o badalar de 

sinos. Estava inebriada de 

felicidade e gratidão. Acordei bem 

cedo no dia seguinte para ler os 

jornais. E todos os jornais de Nova 

York consagraram uma coluna, ou 

até uma página, à “criação 

maravilhosa de Loïe Fuller”. 

Numerosas ilustrações das minhas 

danças acompanhavam os artigos. 
68 

 

O sucesso do desempenho de Loïe Fuller foi 

estrondoso. Tanto que rapidamente passou dos palcos 

para as telas. Os irmãos Lumière filmaram a dança 

serpentina da atriz em 1896, imortalizando seu 

                                                
68FULLER, Loïe. Como Criei a Dança Serpentina. eRevista 

Performatus, Inhumas, ano 4, n. 16, jul. 2016. ISSN: 2316-8102.  
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espetáculo e, consequentemente, solidificando seu 

sucesso. Há também uma filmagem de 1901, feita pelo 

estúdio Pathé, que mostra Fuller desempenhando a 

Dança Serpentina69. A imagem da artista está 

relacionada à leveza da seda em sua dança e aos 

movimentos circulares, que personificam a estética Art 

Nouveau. É considerada musa da Belle Époque por 

aplicar os valores e a estética do movimento à dança. A 

inovação artística e o envolvimento com a técnica da 

iluminação e dinâmica colaboraram para torná-la 

símbolo de modernidade. 

Fuller é mencionada na Kosmos por Artur 

Azevedo, na crônica teatral publicada na edição 6, de 

junho de 1904. Tal menção revela a presença da 

dançarina no Rio de Janeiro e o estreitamento da relação 

de identificação entre a leitora e a imagem da estrela.  

 

O movimento começou no Lírico, 

onde a verdadeira Loïe Fuller (...) 

deu alguns espetáculos, exibindo as 

famosas danças que a celebrizaram, 

e são, na realidade, 

interessantíssimas. (...) O 

espetáculo tem alguma coisa de 

                                                
69 Ver mais: https://www.youtube.com/watch?v=zmMS65wJpQE. 
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misterioso e fantástico, muito de 

regalar o espírito e arregalar os 

olhos; as almas um tanto inclinadas 

ao devaneio e à poesia acham um 

encanto profundo e penetrante 

naquela sucessão de cores que se 

confundem e se desfazem 

suavemente umas nas outras, e 

naquele fogo fingido, cujas 

labaredas envolvem, acariciam e 

beijam uma sombra de mulher. 70 

 

A resenha de Artur Azevedo não é acompanhada 

por fotografia de Loïe Fuller. A dança, assim como o 

espetáculo teatral ou musical, não deixava vestígio 

material, mas persistia na imaginação daqueles que a 

presenciaram. De outra parte, a descrição que o cronista 

faz da artista permite localizá-la no imaginário cultural e 

estético das leitoras da Belle Époque carioca. O figurino 

de Fuller extrapola a função social de identificação e 

diferenciação das roupas, tem finalidade artística. A 

composição da dança serpentina não seria factível sem a 

fluidez e a mobilidade da seda. A materialização do Art 

Nouveau por meio de movimentos circulares e dos 

                                                
70 Revista Kosmos, ed. 6 de janeiro de 1904. p. 39.  
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desenhos decorativos formados pelos tecidos e o 

impulso inovador de sua criação são indispensáveis para 

a disseminação da imagem de Fuller como uma mulher 

de vanguarda, à frente de seu tempo. E, por 

consequência, pode-se dizer que Loïe Fuller fornecia um 

exemplo da mulher moderna para a leitora da Kosmos.  

 

 

 

3.4. As estrelas por João do Rio: Elvira Fontes e 

Lucinda Simões. 

 

 

Na edição 9, de setembro de 1904, João do Rio 

faz uma recapitulação dos principais eventos da season 

teatral daquele ano. A atenção do cronista recai 

minuciosamente sobre os espetáculos do Teatro Lírico, 

“a nossa coqueluche estética”. 71 E a cantora de ópera 

Elvira Fontes, “cuja voz tem a carícia perfumada das 

rosas” é o ponto central dessa crítica:  

 

O Guarani é uma ópera 

predestinada. Só por si fez a 

reputação do Brasil musical, só por 

                                                
71 Revista Kosmos, ed. 9 de setembro de 1904. p. 14.  
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si deu a conhecer a muita gente a 

existência de uma terra chamada 

Brasil. (...) a protofonia do 

Guarani, porém, quase o nosso 

hino, fez o que até hoje nem os 

diplomatas fazem nem o governo 

quer fazer – a propaganda do Brasil 

civilizado, culto e artista. A essa 

glória a afortunada ópera junta aqui 

a de ser quase sempre estreia de 

cantores nacionais. Passando este 

inverno tão cheio de calor, de flirts 

e de vestidos bonitos, há mais uma 

para o seu farto troféu: - ter 

proporcionado ao público a suave 

delícia de ouvir o lindo dueto de 

amor cantado pelo egrégio 

Zenatello e pela sra. Elvira Fontes, 

que pela primeira vez mostrava 

cheia de enleio à plateia 

entusiasmada o claro fio da sua voz, 

onde se aninham as melodias mais 

raras.72 

 

                                                
72 Revista Kosmos, ed. 9 de setembro de 1904. p. 14.   
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A exaltação a estreia da cantora é também vista 

na Kosmos por meio de material visual junto à descrição 

de seu desempenho no canto lírico. 

 

 
Revista Kosmos, ed. 9 de setembro de 1904, p. 14. 73 

 

                                                
73 Diferentemente das outras fotografias publicadas na Kosmos, a 

autoria do retrato de Elvira Fontes é citada em nota de rodapé da 

crônica, aqui reproduzida: “O retrato que publicamos foi-nos 

gentilmente cedido pelos Srs. L. Musso & C. proprietários da 

Photographia Brazileira, recentemente inaugurada”.  
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Por tratar-se de uma artista iniciante, a 

conformidade de seu retrato com o de celebridades 

consagradas tem uma significância própria. A 

semelhança pode ser lida como uma tentativa de divulgar 

a imagem de Elvira Fontes e instaurar uma ligação de 

identificação entre ela e a leitora no intuito de 

impulsionar sua carreira artística. Além da aparência 

requintada conferida pelas vestes e o penteado europeus, 

o vínculo estreito entre a cantora e a reputação da ópera 

Guarani como difusora do progresso cultural e social do 

Brasil favorecem o aumento da expressão de Fontes, 

enquanto estrela dos palcos e modelo de comportamento 

e de aparência. 

 O olhar de João do Rio não recai somente sobre 

as artistas em ascensão. Na edição 4 de abril de 1905, é 

publicada na coluna “Notícia Autobiográfica”, dedicada 

Lucinda Simões. Casada com o famoso e bem-sucedido 

empresário teatral, Furtado Coelho, era atriz, diretora e 

ensaiadora. Ao contrário de Elvira Fontes, Lucinda já 

tinha uma carreira estabelecida na Belle Époque.  

 Lucinda Simões (1850-1928) nasceu em 

Portugal e teve contato com o teatro desde pequena, visto 

que seu pai, Arthur Simões, era ator.  No entanto, o pai 

inicialmente não incentivou sua carreira teatral. A 

resistência dele não impediu que ela se encantasse com 
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a arte de atuar e estreasse no teatro Ginasio aos 17 anos, 

com a peça Benvinda (ou Noite de Natal) de Manoel 

Domingues dos Santos. Veio ao Brasil em 1871, onde 

conheceu Furtado Coelho, com quem logo se casou. 

Juntos, viveram no eixo teatral entre Brasil e Portugal.  

 Em 1880, Furtado Coelho inaugurou o Teatro 

Lucinda no Rio de Janeiro, em homenagem à 

esposa.  Era considerado um espaço de vanguarda. A 

casa de espetáculos notabilizou-se pela representação de 

peças com tendência naturalista no teatro brasileiro, 

devido ao interesse de Furtado em relação a esse tipo de 

produções.  Foi ali que Rui Barbosa pronunciou-se a 

favor do abolicionismo, em 07 de novembro de 1884, e 

esse teatro foi palco de inúmeras discussões entre 

monarquistas e republicanos. Outro fato notável é que no 

Teatro Lucinda aconteceram as primeiras apresentações 

do cinematógrafo no Brasil, em janeiro de 1897. O 

português Aurélio Paz dos Reis exibiu o seu 

“Kinematógrafo Português”, mostrando o cotidiano da 

vida portuguesa e, logo em seguida: 

 

E este veio pelas mãos da atriz 

Apolônia Pinto e seu esposo, 

Germano Silva que, voltando de 

uma excursão pela Europa, 

adquiriram um Cinematógrafo 
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Lumiére, anunciado como sendo “o 

primeiro da América do Sul”. Este 

aparelho estreou em 15 de julho de 

1897, no Teatro Lucinda, 

compondo um espetáculo de 

variedades em que também se 

apresentavam uma companhia de 

zarzuelas e outra de animais 

amestrados. 74 

 

 O nome de Lucinda Simões estava 

transversalmente vinculado às modernizações do mundo 

cultural. O cinematógrafo era a grande novidade. A 

proximidade com essa manifestação artística assinalava 

direta correspondência com os valores europeus, 

sobretudo, franceses, o berço do cinema. O prestígio da 

atriz, no entanto, não estava apenas condicionado aos 

feitos de Furtado Coelho como empresário teatral. 

Lucinda era reconhecida mundialmente como uma 

grande atriz. Essa afirmação é confirmada pelo elogio de 

                                                
74  Matos, Marcos Fábio Belo. "De Paris a São Luís: o percurso do 

cinema". In: Anais do I Encontro Nacional da Rede Alfredo de 

Carvalho: Mídia Brasileira - 2 séculos de história. Rio de Janeiro, 

1º a 5 de junho de 2003, pp. 9-10  
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Eleonora Duse à portuguesa, por meio da voz de Artur 

Azevedo75: 

 

Furtado Coelho e Lucinda Simões 

despediram-se anteontem do 

público fluminense. Representaram 

o Demi-Monde: ele foi ainda uma 

vez Olivier de Jalin, ela Suzana 

d’Ange. A Duse-Checchi havia 

ultimamente assistido, no Lucinda, 

a uma representação da obra prima 

de Dumas Filho. Findo o 

espetáculo, a eminente atriz foi 

abraçar no camarim a sua 

graciosíssima colega e dizer-lhe: - 

O Demi-Monde faz parte do meu 

repertório, porém de hoje em diante 

jamais representarei o papel de 

Suzana d’Ange em lugar onde a 

senhora o tenha feito. Uma jóia que 

Sua Majestade o Imperador 

encomendasse ao Farani e 

remetesse à Lucinda não lhe seria 

tão agradável certamente como essa 

frase, impregnada de justiça e de 

                                                
75 Segundo Silva (2010) Na coluna “De Palanque”, Artur Azevedo 

escrevia sob o pseudônimo de Eloi, o herói. 
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amabilidade. Foi mais que um 

elogio: foi uma consagração. 

Realmente Lucinda é adorável no 

Demi-Monde; não se pode ser mais 

distinta nem mais maliciosa. Não se 

compreende aquele formoso 

monstro – a Baronesa d’Ange – 

com outro olhar, outras inflexões e 

outros gestos senão aqueles. E não 

é dizer que tal cena seja mais bem 

representada do que outra; que o 

talento da artista esmoreça aqui 

para levantar-se mais longe: não; o 

trabalho é igual, é completo, sem 

falhas nem excrescências. Menos 

ou mais, seria inadmissível. 76 

 

 A atriz era, portanto, muito estimada no meio 

teatral e entre seu público. Acredita-se que a presença 

constante de Lucinda no Brasil (bem mais frequente do 

que a de outras estrelas estrangeiras, devido a seu 

casamento com Furtado Coelho) tenha contribuído para 

formar uma afinidade entre ela e as mulheres da elite 

brasileira, consequência de sua circulação pelo meio. 

Dada a identificação com a artista, as leitoras 

                                                
76De Palanque. In: Diário de Notícias. 21 de julho de 1885.  
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encontravam em sua aparência um padrão de 

indumentária e de costumes a serem seguidos. 

O texto de João do Rio difere do material 

estudado anteriormente, pois segue o formato de uma 

entrevista sobre a trajetória da atriz no teatro. Entre 

relatos sobre suas turnês e espetáculos, são publicadas 

imagens de Lucinda Simões nos diversos papéis que 

interpretou ao longo da carreira. A partir dessa 

abordagem textual e iconográfica, é possível delinear um 

cruzamento entre a artista e as personagens que 

representou nos palcos.  

 

 

 
Fotografias de Lucinda Simões em um de seus principais papéis. 

Revista Kosmos, ed. 04 de abril de 1905. 
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Protagonistas femininas importantes que davam 

título às peças constituíam parte expressiva dos papéis 

desempenhados por Lucinda. Thereza Raquin, Dalila, 

Demi-Monde, para citar algumas delas. “Tenho feito 

centenas de papéis. Quando os estudos, dou-lhes toda a 

minha alma, quando os represento, toda minha vida, 

(...)” 77 é como a atriz descreve seu relacionamento com 

as personagens, na transcrição de João do Rio. Cria-se, 

portanto, uma identidade, composta pela sobreposição 

da personalidade e da aparência da artista com as 

protagonistas que interpreta. Ao escrever sobre Lucinda 

Simões e detalhar os papéis interpretados por ela, João 

do Rio certifica-se de que o público leitor se identifique 

com as imagens da atriz e das personagens.   

 

 

 

Considerações finais do Capítulo 3 

 

 

O mapeamento da presença das estrelas da belle 

époque na revista Kosmos mostrou as interligações entre 

a cultura teatral, a moda e a imprensa. O papel de 

                                                
77 Revista Kosmos, ed. 04 de abril de 1905, p. 23.  
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destaque dessas mulheres na sociedade e no periódico 

fortaleciam a dinâmica de identificação e o consumo não 

só das vestimentas, como também dos costumes das 

atrizes e cantoras. Essas mimesis simbolizava a 

consonância com as ideias de modernidade vigentes no 

período. 
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A mulher e a literatura de Gonzaga Duque 

 

 

Não menos importante que outros colaboradores 

célebres da revista, Gonzaga Duque destaca-se no 

âmbito da Kosmos por sua preocupação com a figura 

feminina na pintura e na sociedade, refletindo 

diretamente na literatura. Luiz Gonzaga Duque-Estrada 

(1863 – 1911) 78 foi um importante autor da virada do 

século XIX ao XX. Flertando com a estética simbolista, 

escreveu apenas um romance, intitulado Mocidade 

Morta, e dedicou-se extensamente à imprensa. Publicou 

inúmeros textos curtos, em especial crônicas e contos, e 

foi reconhecido como o primeiro crítico de arte do 

Brasil. A sua exposição sistemática de ensaios sobre a 

arte está contida na obra A Arte Brasileira, lançada em 

1888.  

Ainda em vida, o autor publicou Graves e 

Frívolos, uma compilação de seus artigos publicados na 

imprensa. Nas palavras da pesquisadora Vera Lins: 

“Seria o caso lembrar que os textos do livro de Gonzaga 

Duque [Graves e Frívolos], entre os mais longos e mais 

desenvolvidos de sua produção crítica, saíam numa 

luxuosa revista (Kosmos), que também abria páginas 

                                                
78 Duque nasceu e morreu na cidade do Rio de Janeiro.  
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para questões mais mundanas.” 79 A atuação de Gonzaga 

Duque foi fundamental para a continuidade da edição da 

revista Kosmos. Segundo Lins, ele publicou textos sob 

vários pseudônimos, chegando a escrever grande parte 

do material da revista, principalmente, nos últimos 

números: “(...) no último ano aparece num mesmo 

número com três pseudônimos”. 80 

Para efeito desta análise, foram selecionados os 

textos assinados pelo próprio autor. Tal escolha foi 

motivada pelo propósito de associar a imagem de 

Gonzaga Duque àquilo que ele defendia na imprensa, 

sem a necessidade de mascarar sua identidade usando 

pseudônimos. O levantamento e a leitura cautelosa 

desses textos permitiram identificar os temas 

recorrentes, as ideias e os valores (tanto sociais quanto 

estéticos) que defendia por meio da comunicação escrita. 

Além da presença constante na Kosmos, Duque 

foi um dos fundadores da revista Fon-Fon!, juntamente 

com Lima Campos e Mário Pederneiras. Assim como a 

primeira, Fon-Fon! tinha uma ligação muito próxima 

com a propagação de imagens e convicções do ideal de 

                                                
79 DUQUE, Gonzaga. Impressões de um amador: textos esparsos 

de crítica (1882-1909). Organização de Julio Castañon Guimarães, 

Vera Lins. Belo Horizonte: Editora UFMG; Fundação Casa de Rui 

Barbosa, 2001. p. 21. 
80 DUQUE, p. 31.  
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modernidade orientado pelo progresso europeu. O 

próprio título da revista alude a esse discurso: a 

onomatopeia representa o som de uma buzina, que 

anunciava a chegada da civilização moderna. A 

associação do autor a esses títulos pode ser interpretada 

como sinal de sua consonância com a valorização da 

concepção moderna e próspera da cidade, na qual passou 

praticamente toda a vida. No entanto, a filiação 

decadentista do autor não permite garantir a veracidade 

de tal consonância, constituindo uma contradição. 

Dentro do corpus de textos que Gonzaga Duque 

assinou no período de publicação da Kosmos, ressalta-se 

a preocupação permanente com a representação da figura 

feminina, tanto no interior das obras de arte, discutidas 

pelo crítico, quanto na representação do seu lugar social, 

nas crônicas e nos contos. O cruzamento entre a atenção 

dada pelo autor às mulheres e as informações sobre sua 

biografia nos leva a supor uma possível razão para a 

presença constante da temática feminina em seus 

escritos. Dinorá, a segunda filha de Duque e da esposa, 

Júlia Torres Duque-Estrada, faleceu de febre amarela, 

logo após seu nascimento. Conforme será explorado a 

seguir, o tópico da morte é frequentemente aliado à 

construção feminina nos textos do escritor. 
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A moda perpassa os escritos de Duque de modo 

transversal, na busca do crítico por uma linguagem que 

se situe entre os limites do verbal e do visual. A seleção 

da indumentária contribui para a expressão da 

personalidade feminina e, ao mesmo tempo, tem algo a 

dizer sobre as aspirações da sociedade na qual as 

mulheres estavam inseridas. A moda é a negociação 

entre o individual e o social, numa tentativa de balancear 

a conformidade com o ideal de expressão do eu e a 

sintonia com os parâmetros de aparência externa, 

determinados pela conjuntura, local e ocasião.  

 

Ao escolher o que vestir, a mulher 

tem que negociar um acordo entre 

se encaixar, se vestir 

apropriadamente e parecer e se 

sentir como si mesma. O ato de se 

vestir é, portanto, o momento no 

qual as expectativas sociais e as 

preferências pessoas se unem (...) 81 

 

A análise da representação pictórica e literária 

das mulheres e, incontornavelmente, de suas roupas 

permite delinear a imagem feminina que a Kosmos 

                                                
81 WOODWARD, Sophie. Why women wear what they wear. 

Oxford; New York, NY: Berg, 2007, p. 3. 
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expunha para suas leitoras. Assim como as fotografias e 

os recursos publicitários explorados nos capítulos 

anteriores, as descrições feitas por Gonzaga Duque 

possibilitam vislumbrar os padrões de comportamento e 

de aparência seguidos pelas mulheres no Rio de Janeiro 

na Belle Époque.  

 

 

 

4.1. As críticas de arte 

 

 

As críticas de arte de Gonzaga Duque, 

selecionadas pela posição de destaque das mulheres, são 

divididas, neste trabalho, em dois grupos. O primeiro 

agrega as resenhas sobre os Salões de Arte, marcadas 

pela variedade de pintores e escultores, enquanto o 

segundo corresponde aos textos dedicados 

exclusivamente às obras de um artista específico. 
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4.1.1. O olhar de Gonzaga Duque sob as Exposições 

Gerais de Belas Artes (1905 e 1906) 

 

 

No átrio, pouco distante do 

Gladiador, vejo passar a silhueta 

ornamental duma esbelta senhora, 

encantadoramente cingida por um 

costume-tailleur cor de musgo. 

Num gesto rápido, em que a 

elegância se confunde com a 

prática, a sua estreita e fina destra, 

em pelica branca, arrepanha a saia. 

Descubro a linha de escorço de um 

borzeguim de verniz... Ela galga os 

degraus. Ao enviesar no lanço 

esquerdo, em frente ao nicho, 

apanho-lhe o perfil, de relance. É 

claro. Tem a pupila negra. Negros 

lhe são os seus cabelos, sobre os 

quais se decliva para a frente um 

chapéu de palha negra, 

empertigando a aba posterior sobre 

uma guirlanda de rosas brancas… 

Penso: é um bom augúrio. Compro 

a entrada e o catálogo. Subo. 82 

                                                
82 Revista Kosmos, ed. 9. Setembro de 1905, p. 29. 
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É com uma descrição minuciosa do que vê na 

chegada à exposição que Gonzaga Duque inicia sua 

crítica ao “Salão de 1905”. 83 A mulher elegante, esbelta 

e bem vestida lhe parece um prenúncio daquilo que 

espera encontrar nas pinturas expostas. O costume-

tailleur verde escuro, as mãos enfeitadas (e escondidas) 
84 por luvas brancas e o refinamento no gesto de segurar 

a saia enquanto sobe os degraus da escada, são flagrados 

em paralelo com as obras de arte que considera bem-

sucedidas. De acordo com Vera Lins, “A passante 

baudelairiana vai acompanhar sua reflexão durante o 

percurso, aparecendo e desaparecendo no texto, como 

nos vãos entre os quadros”. 85 Essa conexão é um 

exemplo característico do procedimento da escrita em 

                                                
83 EXPOSIÇÃO Geral de Belas Artes (12: 1905: Rio de Janeiro, 

RJ). In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Culturas 

Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2017. Disponível em: 

<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/evento242715/exposicao-

geral-de-belas-artes-12-1905-rio-de-janeiro-rj>. Acesso em: 06 de 

Nov. 2017. ISBN: 978-85-7979-060-7 – Listagem dos artistas que 

expuseram suas obras no Salão de Belas Artes de 1905.  
84 A pele das mãos fica escondida, ao mesmo tempo em que as 

luvas chamam a atenção para o seu contorno e compõem uma aura 

de mistério, acionando o desejo de ver o que se esconderia por 

baixo da delicada pelica.  
85 http://www.casaruibarbosa.gov.br/dados/DOC/artigos/k-

n/FCRB_VeraLins_GonzagaDuque_Critica_utopia_virada_seculo.

pdf p.16  

http://www.casaruibarbosa.gov.br/dados/DOC/artigos/k-n/FCRB_VeraLins_GonzagaDuque_Critica_utopia_virada_seculo.pdf
http://www.casaruibarbosa.gov.br/dados/DOC/artigos/k-n/FCRB_VeraLins_GonzagaDuque_Critica_utopia_virada_seculo.pdf
http://www.casaruibarbosa.gov.br/dados/DOC/artigos/k-n/FCRB_VeraLins_GonzagaDuque_Critica_utopia_virada_seculo.pdf
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Duque. A arte e as mulheres caminham juntas. A 

referência em francês ao modelo da roupa usada pela 

senhora, dispensando o esforço de tradução, remete à 

circulação das nomenclaturas de moda definidas pelos 

franceses e à incorporação de tais palavras ao 

vocabulário brasileiro. A opção do autor pelo emprego 

desses termos da moda denota uma sintonia com os 

padrões de indumentária considerados modernos, ou 

seja, europeus, e substanciam a apropriação do léxico 

pelas leitoras da revista.  

O interesse de Duque pela exposição coincide 

com o interesse pela mulher. Ao observar a moça em 

traje cor de musgo passar, a curiosidade do crítico é 

despertada. Ele indaga o que a mulher examina e a partir 

dessa digressão, começa a comentar as obras em 

exibição. Além de comentários acerca da reprodução de 

diversas paisagens em tela, os pareceres sobre as pinturas 

que compreendem imagens femininas sobressaem na 

resenha da exposição. Essa constatação aponta para o 

critério de seleção de Gonzaga Duque. Dentre a grande 

quantidade de obras expostas, a escolha do crítico 

focaliza as representações da figura feminina, dando 

indícios da centralidade da mulher na sua produção 

crítica. À luz dessa constatação, é possível afirmar a 
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existência de vínculos significativos entre as mulheres 

retratadas nas telas e as roupas que vestem.86 

Os comentários de Gonzaga Duque acerca de 

imagens femininas, visualizadas nas pinturas e gravuras 

da exposição, ajudam a entender a indumentária como 

um dos elementos da composição das obras de arte. 

Muitas vezes, indicam o tom que o artista deseja atribuir 

à tela, no sentido de auxiliar na ambientação, 

expressando sentidos e sentimentos que podem ser 

apreendidos pelo observador. Essa construção é 

exemplificada pela comparação entre as telas Ninfas, de 

Eugène Morand, e Sacramento, de Octave-Denis-Victor 

Guillonet. 87  

A harmonia do quadro de Morand é composta 

por tons brandos. O céu e a água corrente do rio que 

formam a paisagem são pálidos, “E no pardo outoniço da 

planura, sob a fria palidez dos céus, uma ronda, 

miniaturada, de ninfas bailando, cujos corpos, na 

                                                
86 No caso, a materialidade das peças, como cores e fluidez dos 

tecidos, é articulada com o corpo feminino para construir uma 

subjetividade individual e social. 
87  A argumentação em foco se baseia na descrição dos quadros 

feita por Gonzaga Duque, visto que não foi possível localizar os 

quadros mencionados. A partir dessa leitura exclusivamente 

textual, replica-se a experiência dos leitores, que não tinham 

igualmente acesso à pintura no momento em que liam a crítica na 

imprensa.  
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tenuíssima transparência das vestes brancas não 

interrompem a tonalidade suave e sugestiva dessa 

pequena tela (...)”. 88 O detalhamento do vestuário em 

cores claras, inserida no plano geral do quadro, 

proporciona à leitora uma imagem de leveza e 

delicadeza. Por outro lado, em Sacramento, as cores são 

intensas, contrapondo-se à suavidade dos tons alvos das 

Ninfas. “É uma irradiação verde e amarelo em contraste 

brusco com o primeiro plano, todo ele feito de corpo de 

raparigas em amplos vestidos azul-escuro”. 89 O 

contraste entre as cores fortes é reforçado pelo tamanho 

reduzido da tela. Junto com os traços firmes, 

surpreendem o público pela “violência de seu vigor”. O 

todo mimetiza o efeito de uma explosão aturdidora e 

fascinante, segundo o crítico.  

Nesse caso, a descrição da indumentária assume 

outra função. Ao contrário do que foi enfatizado nos 

capítulos precedentes, as particularidades das roupas não 

são apresentadas por Gonzaga Duque como parâmetros 

de um modo ideal de vestir-se. As roupas são figurinos 

que, assim como em uma peça de teatro ou em uma 

produção cinematográfica, integram a mise-en-scène da 

tela, apesar da diferença fundamental: trata-se de uma 

                                                
88 Revista Kosmos, ed. 09. Setembro de 1905, p. 31.  
89 Revista Kosmos, ed. 09. Setembro de 1905, p. 31.  
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cena estática e fixa. Em conjunto com os outros 

componentes da ambientação, transmitem significados 

diversos: do tempo histórico, da localização (interna, 

externa), do momento (dia ou noite), do meio econômico 

(pobre ou rico), dentre outros. Além de demarcar os 

aspectos perceptíveis e comprováveis, podem indiciar a 

sensibilidade psicológica. Ansiedade, desconforto, 

relaxamento e tranquilidade são exemplos de sensações 

que podem ser provocadas pela ambientação das 

pinturas.  

A questão do vestuário como item definidor da 

qualidade artística dos quadros também aparece na 

avaliação da tela do pintor brasileiro Carlos 

Chambelland. O retrato de uma senhora vestida de azul 

marinho e acessórios brancos é seu quadro de estreia. 

Duque considerou um début decente, bem pintado, tendo 

em vista que Chambelland ainda não havia terminado 

seus estudos na Escola Nacional de Belas Artes. No 

entanto, o crítico não deixou de fazer apontamentos que, 

se levados em consideração, poderiam aprimorar a obra.  

 

Se o talentoso estreante, em vez de 

se subordinar à modéstia do interior 

em que está retratada, se desse ao 

capricho de harmonizar os 

acessórios com o vestuário dela, 
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isto é, mantivesse o quadro numa 

gama ou procurasse contrastes, 

poderia ter conseguido mais realce 

para a sua obra, ainda assim muito 

boa. 90 

 

A representação das roupas está diretamente 

associada ao esquema de cores da pintura. Para Gonzaga 

Duque, o valor de uma obra de arte estava 

intrinsecamente relacionado à harmonia dos tons. E esse 

equilíbrio, a seu ver, é dicotômico, podendo ser 

alcançado por meio de cores análogas ou opostas.  

Outro ponto da resenha que escreveu sobre o 

Salão de Belas Artes de 1905, que vale destacar, é a 

abordagem do retrato da escultora D. Nicolina de Assis, 

assinado pelo mestre Eliseu Visconti. Diferentemente 

dos demais quadros selecionados, a tela é reproduzida no 

corpo da revista. Valioso produto da técnica e atestado 

de qualidade de expressão de seu autor, o retrato é 

considerado belo por Gonzaga Duque, devido ao poder 

de expressividade da obra, à representação da 

subjetividade expressa na tela. Distante da falta de 

compensação cromática de Chambelland, os tons de 

                                                
90 Revista Kosmos, ed. 09. Setembro de 1905, p. 34. 
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Visconti são alinhados, a ponto de capturarem o olhar do 

observador.  

 

Olha-se-o e dificilmente se retira o 

olhar, tal o encanto em que se fica, 

porque o seu conjunto é uma 

harmonia de cores severas, mas 

duma simplicidade tocante, em tons 

serenos que vêm das duas tênues 

nuances da chapada do fundo pardo 

até o escuro zuartino do vestido, 

pelo qual se fica o equilíbrio dos 

tons intermediários representados 

pela fourrure de pelo pardo que lhe 

envolve o pescoço e pelo tom beije 

da capa. 91 

 

A orientação considerada correta da paleta de 

cores é imprescindível, no retrato, para a constituição de 

um olhar, de um rosto, de uma intensidade verossímil. 

A crítica ao “Salão de 1906”, publicada em 

setembro de 1906, segue uma estrutura similar à de 1905. 

No caminho para a exposição, Gonzaga Duque encontra 

o amigo Polycarpo, que o acompanha até a Escola de 

Belas Artes. O texto não deixa vestígios que permitam 

                                                
91 Revista Kosmos, ed. 09. Setembro de 1905, p. 32. 
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inferir se o encontro foi real ou se trata-se de situação 

ficcional, criada pelo autor para envolver o leitor em sua 

ponderação sobre as obras de arte. De qualquer forma, a 

leitura concede ao leitor a impressão de presenciar a 

reunião de dois amigos, que expõem suas opiniões e 

discutem sobre a qualidade artística dos quadros. Os 

diálogos fortalecem as opiniões do crítico acerca das 

telas expostas, na medida em que apresentam vários 

argumentos sem que haja necessidade de o comentarista 

se dirigir diretamente ao leitor da revista. 

Gonzaga Duque revisita a obra de Carlos 

Chambelland, estreante do ano anterior. Em 1906, seu 

prestígio já era maior. Prova disso é o espaço destinado 

à reprodução de sua pintura na página da Kosmos: 

 

 
Revista Kosmos, ed. 09. Setembro de 1906, p. 53. 
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Segundo Duque, a atmosfera marítima e o 

horizonte vasto compensam o desajuste da imagem do 

casal que caminha próximo ao mar. As moças, no 

primeiro plano, mostram vivacidade. O brilho dos 

semblantes afirma expressividade e, consequentemente, 

o que o crítico considera qualidade em uma pintura, 

minimizando as falhas. “Pode-se-lhe dizer tímido na 

pintura da cabecita, falta-lhe acabamento, vigor, mas 

repara estes olhinhos, como vivem, como eles fitam. 

Atende a este corpo, a este vestidinho branco... Hein? 

Aqui há desenho, há pintura...”92. Mais uma vez, a roupa 

é parte da composição de um panorama persuasivo, tão 

convincente a ponto de o crítico declarar que daria 

medalha de ouro para o artista.  

O retrato feito por Eduardo Bevilacqua é um 

sinal de sua vontade de progredir. Vontade bem-

sucedida, segundo o crítico. Apesar de o rosto não ser 

suficientemente “consistente”, a falta é contrabalanceada 

pelo figurino e pelo efeito de iluminação. “(...) mas a 

roupa, como acessório, agrada-me grandemente, assim 

como a distribuição da luz, feita com tal habilidade que 

dá um delicado interesse à figura”. 93 A coesão entre o 

plano de fundo e a indumentária enquanto valor estético 

                                                
92 Revista Kosmos, ed. 09. Setembro de 1906, p. 53. 
93 Idem, p. 52.  
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da pintura é acentuada pela repetição, nos termos do 

ponto de vista estético adotado por Gonzaga Duque.  

A análise cromática também é reiterada por 

Duque como central no julgamento meticuloso das artes 

visuais. A tela de número sete do catálogo da mostra é 

do artista Arthur Lucas, orientador dos estudos de 

Eduardo Bevilacqua. Lucas é elogiado pela construção 

da “suavidade sonhadora” feminina. O ideal de leveza é 

concebido por meio de imagens como a da névoa e a das 

plumas. Esse efeito é intensificado pela escolha das 

cores. “(...) encoberto por um leve tecido claro, em tons 

brandos de branco e cinza, harmonizando-se com a 

indecisão sentimental do seu semblante, que o gesto da 

mão, sobre a vareta do leque, revela e inculca”. 94 A 

passagem do branco ao cinza é difusa, sem linhas 

marcadas, proporcionando a impressão de delicadeza. 

Nota-se que a inclinação valorativa de Gonzaga Duque 

pelas sensações, causadas pela transição das nuances 

cromáticas, deve-se à sua filiação à corrente artística, 

filosófica e literária decadentista/simbolista. O 

desprendimento em relação à visão objetiva e a 

exploração da sensibilidade inconsciente são 

características marcantes desse movimento finissecular, 

                                                
94 Ibid, p. 51.  
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assim como o enaltecimento da percepção ótica das 

artes.  

A oposição entre o claro e o escuro serve de 

fundamento para o parecer relativo à obra “Dame à la 

Rose”, de Belmiro Almeida. O diálogo entre Polycarpo 

e Duque converge para a ansiedade em admirar o retrato, 

dito perfeito em sua totalidade. O artista experiente teria 

alcançado o desenho “certo, macio, reconstruidor”, a 

proporção magistral entre a combinação de cores e a 

expressão comunicativa da moça na tela.  

 

 
Revista Kosmos, ed. 09. Setembro de 1906, p. 55. 
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O negro das vestes destaca-se na medida em que 

é contraposto ao tom alvo da pele. O sorriso frágil, mas 

vivaz opõe e, ao mesmo tempo, balanceia a melancolia 

do tom escuro. As mãos, outro ponto de luz, exercem o 

mesmo jogo de claro e escuro com a flor. Essa oscilação 

entre os polos pode ser aplicada a vários pares opostos 

relacionados à temática decadentista. A profusão ou a 

falta de luz indicam o dia ou a noite. Dia claro, tranquilo. 

Noite sombria, perturbadora.  

A distinção de sensações provocadas pelos 

matizes esfumadas, sensações pouco definidas nessa 

visão estética das artes visuais, é incorporada pela moda. 

Os trajes destinados ao uso diurno costumavam ter cores 

claras e corte conservador, escondendo a maior parte da 

pele. Os eventos noturnos autorizavam uma maior 

audácia nas toilettes. Neles, os tons escuros predominam 

e os decotes generosos revelam o colo e os braços, 

adornados por joias requintadas. Enquanto a harmonia 

das telas é constituída pela transição suave ou 

contrastante, a proporcionalidade – ou elegância, como 

é comumente referida nos estudos de moda – é a junção 

das preferências pessoais com a adequação social.  
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4.1.2. Aos decadentistas, a honra da ironia: Puvis de 

Chavannes e Félicien Rops 

 

 

A atuação de Gonzaga Duque na Kosmos na 

qualidade de crítico de arte não se limitou às revistas dos 

salões organizados pela Escola Nacional de Belas Artes. 

Duque publicou críticas mais abrangentes sobre as obras 

de pintores e desenhistas, sem ater-se a um quadro 

específico, que estivesse em exposição. Esse formato de 

texto lhe concedia liberdade para escolher quais artistas 

avaliaria. O campo era então bem mais amplo, porque 

não se restringia à lista dos expositores participantes das 

mostras de arte. Esse foi bem o caso da escolha de Puvis 

de Chavannes e Félicien Rops para assunto de crítica. 

Pode-se pensar nessa escolha de Duque pelo ângulo 

estético diverso, o da confluência dos valores 

decadentistas. Tanto a crítica “As mulheres de Puvis” 

quanto o texto “A ironia de Rops” foram posteriormente 

reunidos na coletânea Graves e Frívolos, cuja primeira 

edição foi publicada enquanto Duque ainda era vivo.  

Em “As mulheres de Puvis”, o crítico reflete 

acerca do pretexto por trás da apuração estética do nu 

feminino, constante na obra de Chavannes. O motivo, 

segundo ele, residia próximo à camada simbolista, 
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conforme fica claro logo no primeiro parágrafo da 

crítica: 

 

Dos que ouvem falar de Puvis de 

Chavannes muitos, sem dúvida, o 

compreendem como um místico, 

pintando vagos painéis 

melancolizados e trazendo à 

visualidade dos contemporâneos o 

tipo deliquescente, intangível, 

evocativo da Mulher que o exotismo 

fim de século representava nas 

ilustrações à literatura então 

denominada decadente. Não há 

ilusão mais completa nem, ao mesmo 

tempo, mais justificável. 95 

 

A intenção dos tipos femininos representados por 

Puvis era, segundo Gonzaga Duque, mostrar uma mulher 

ligada à natureza. É uma clara tentativa de negação do 

mundo burguês, vestígio da conexão com a estética 

decadentista. Homem e mulher são postos em um 

patamar de igualdade. 96 “A natureza expressa pela 

                                                
95 Revista Kosmos, ed. 6. Junho de 1906, p. 10.  
96 Cabe aqui uma extensa discussão sobre a problemática desse 

tipo de posicionamento com base nos estudos de gênero. 

Infelizmente, tal questão foge do escopo desse trabalho e deverá 
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paisagem, a força e o trabalho representados pelo 

homem, o amor consubstanciado na mulher-esposa, na 

mulher caridosa, na mulher glorificadora”. 97 O nu 

feminino procura salientar a condição reprodutiva da 

mulher e, a partir disso, sua capacidade de formar uma 

família. Essa ambientação direcionada para a mulher em 

um contexto tido como natural é vista na obra que 

Gonzaga Duque cita, mas não ilustra na crítica. 

(L’été – Puvis de Chavanne) 

A beleza feminina assinalada por Puvis é, 

portanto, diferente da imagem da mulher vista como 

deusa ou da mulher considerada moderna na Belle 

Époque. As mulheres são representadas no campo, 

próximas ao rio e às crianças. Gonzaga Duque concluiu 

que a grande fonte de inspiração do pintor era a princesa 

Maria Cantacuzéne, sua amante. O conhecimento de arte 

por parte da princesa e o amor pelo companheiro, por 

Puvis, “sensibilizou a visão do pintor para a escolha e a 

interpretação dos tipos femininos”. 98 A representação 

feminina na obra de Chavannes era, portanto, na sua 

opinião, um símbolo idealizado, na linha de 

descendência de Mallarmé.  

                                                
ser abarcada por estudos posteriores. Contudo, escrevendo em 

2017, é incontornável apontar o olhar datado.   
97 Revista Kosmos, ed. 6. Junho de 1906, p. 11. 
98 Revista Kosmos, ed. 6. Junho de 1906, p. 10. 
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A argumentação do crítico em “A ironia de 

Rops” também gira em torno da crítica à mulher 

moderna. No entanto, os quadros de Félicien Rops 

posicionam essa contrariedade de modo muito diferente 

do que faz Puvis. A começar pelo material usado, pois 

Rops abandona a maleabilidade do pincel e do giz para 

desenhar com o aço do buril. A rigidez do instrumento 

transpassa sua obra e a mensagem que desejava 

transmitir, na opinião de Gonzaga Duque. Ao contrário 

da idealização de uma mulher dedicada em seu papel de 

esposa e mãe, a representação de Rops baseia-se na 

ironia no intuito de provocar a perturbação do 

observador. O nu “é a carne satânica da mentira, de 

epiderme veludosa e clara preparada pela indústria do 

luxo, mas que encobre a lepra das depravações; é a carne 

pontilhada de faíscas de fogo das heranças mórbidas, que 

a moda transforma em graça”. 99 A moça parisiense 

libertina é o foco do seu ataque. 

(Pornokrates e Behind the scenes, de Félicien Rops) 100 

A imagem da mulher burguesa é associada ao 

erótico e ao desregramento. O uso da indumentária 

                                                
99 Revista Kosmos, ed. 8. Junho de 1906, p. 38.  
100 As obras não foram citadas pelo crítico em “A ironia de Rops”, 

mas foram adicionadas ao trabalho para efeito de comparação com 

a representação feminina de Puvis de Chavannes. 
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também é irônico. O estranhamento é evidenciado pelo 

seu paralelo com a nudez. O acessório de cabelo, o laço 

na cintura e as meias longas denotam o desconforto dessa 

incongruência. A luxúria e o consumo são 

contundentemente criticados. É a “síntese do Mal”. 

O que se pode depreender do lugar ocupado pela 

mulher nesses dois expoentes da arte decadentista, lugar 

mediado pela análise crítica de Gonzaga Duque, é que 

esse figura um esforço para minimizar as conquistas 

emancipadoras. O progresso feminino passa a ser visto 

como negativo, nefasto e questionador da manutenção de 

instituições consolidadas, como o casamento e a família. 

Circular pelas ruas ou usar roupas menos conservadoras 

são tidos como atos subversivos. Os homens sentiam-se 

intimidados pela crescente independência das mulheres, 

por isso, tais obras derivam de um movimento de 

deslegitimação da mulher moderna. Seja por meio da 

retomada dos valores do interior – longe das 

ameaçadoras das cidades burguesas – seja pela postura 

irônica frente aos elementos considerados femininos. 

Gonzaga Duque critica tanto a mulher idealizada do 

passado em Chavannes quanto a “moral hipócrita” que 

perpassa a representação feminina em Rops. É uma 

negação da figura feminina na qual ele não acredita. No 

entanto, o crítico de arte não faz afirmações sobre como 
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enxergava a figuração ideal da mulher, deixando a chave 

da análise em aberto, o que nos leva a buscá-la nos outros 

gêneros textuais de sua colaboração na Kosmos.   

 

 

 

4.2. As crônicas 

 

 

O espaço da crônica nos periódicos costuma ser 

reconhecido pela variedade de assuntos tratados e pela 

relação intimista que se estabelece entre o cronista e o 

público leitor, além do divertimento que proporciona. O 

conteúdo das crônicas não precisa ser necessariamente 

edificante ou instrutivo, como o da maioria das notícias 

veiculadas nas outras seções. A produção de Gonzaga 

Duque insere-se nessa tradição do gênero, 

principalmente, as crônicas que redigiu após substituir 

Olavo Bilac na abertura da Kosmos, em 1907. No espaço 

destinado à variedade, Duque dedicava-se a passar em 

revista os principais acontecimentos do Rio de Janeiro, 

em especial, as reformas urbanas de Pereira Passos e 

Rodrigues Alves.  

Contudo, as três crônicas aqui selecionadas não 

foram publicadas sob tal rubrica, mas sim como textos 



180 

 

independentes, estampados nas páginas internas da 

revista. “Princesas e Pierrots”, “Páginas Volvidas” e “O 

Cabaret da Yvonne” 101 foram escolhidas por colocarem 

em pauta, de alguma forma, a questão da mulher. Nesses 

textos Gonzaga Duque deixa de exercer o olhar de 

mediador, crítico da representação feminina nas artes 

plásticas, focado na interpretação das imagens 

pictóricas, para construir tipos, a partir de sua própria 

perspectiva. 

Apesar de a produção literária de Duque na 

Kosmos apresentar uma pluralidade de temas e questões, 

procura-se levantar aqui aspectos que perpassam as três 

crônicas selecionadas e que são relativos à estética 

decadentista por ele defendida. Os três aspectos são: a 

memória, o tom melancólico e a predileção pela 

sociabilidade rebaixada, que não era considerada 

familiar e honrosa.  

O limite indefinido entre a crônica de arte e o 

relato cronístico fica evidente em “Princesas e Pierrots”. 

O desfile do cordão na tarde de uma segunda-feira de 

Momo, visto a partir de uma janela, dá a chave para o 

cronista “pensar no vestuário carnavalesco através do 

tempo, nesse incomparável gozo da retrospectividade 

                                                
101 Publicadas em Março de 1906 (ed. 3), Outubro de 1906 (ed. 

10) e Novembro de 1908 (ed.11), respectivamente.  



181 

 

que colore as ideias com vagos revérberos cambiantes de 

astros fugitivos”. 102 A evocação da memória lhe abre a 

perspectiva de olhar para os trajes usados no carnaval 

com base em obras de arte. A relação dessa crônica com 

a arte é reforçada por sua publicação na coletânea Graves 

e Frívolos, juntamente com as críticas a Puvis de 

Chavannes e a Félicien Rops.  

As primeiras menções, feitas a Jacques Callot e a 

Jean-Antoine Watteau, remetem às obras que datam dos 

séculos XVII e XVIII, respectivamente. A inspiração 

para a indumentária da celebração carnavalesca vinha do 

teatro. O lazzi, citado como fonte de Callot é uma ação 

cômica típica na Commedia Dell’Arte e nos tradicionais 

teatros de feira italianos, no período seiscentista. Essa 

origem das máscaras, inclusive a do famoso Pierrot, foi 

aprimorada por Watteau, com a 

 

(...) variedade das cores, cintilantes, 

do tom de riqueza e luxo das sedas, 

das rendas, das joias, a arte de 

Watteau temperava-se numa sútil 

melancolia que reclinava as 

cabecinhas em êxtase de cismares e 

abrandava nas pupilas o calor dos 

                                                
102 Revista Kosmos, ed. 3. Março de 1906, p. 45.  
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apetites. A própria graça de 

Colombina possui algo de triste 

(...). 103 

 

A adoção de vestes luxuosas era parte do 

processo de abandono das práticas pagãs da idade média 

para formas de festejo civilizado, de jograis e travessuras 

de rapazes. O assunto da crônica estava diretamente 

ligado ao contexto social em que foi escrita, mostrando 

um alinhamento entre Gonzaga Duque e a Kosmos.  

Gavarni, no século XIX, propôs uma nova 

mudança do carnaval, aos moldes da elegância mundana, 

vestindo a “loucura alegre” nos tranvestissements. O 

ilustrador dedicou-se extensivamente aos bailes públicos 

e aos festejos nos teatros para apresentar um novo 

carnaval. “Gavarni aproveitou todas as minudencias do 

enroupamento, todos os efeitos dos contornos e do jeito 

humano para animar a volúpia, a luxúria, o grotesco e o 

esturdio”  

 

                                                
103 Revista Kosmos, ed. 3. Março de 1906, p. 45. 
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Revista Kosmos, ed. 03. Março de 1906, p. 47. 

 

No que tange à moda, o travestir carnavalesco de 

Gavarni permite a fuga da imagem convencional, 

representada pelas saias. As mulheres podem usar 

calças, naquela época, ainda pertencentes 

majoritariamente ao guarda-roupa masculino. O 

transbordar dos desejos profundos, representados pelo 

festejo, concede maior liberdade ao corpo feminino, 

cujas formas geralmente permaneciam veladas por 

muitas camadas de tecidos. Os bailes e as ruas 

carnavalescas foram vestidos por Gavarni por anos, até 

a chegada do pierrot de Adolphe Willette. Alegre e 

pitoresco, esse pierrot não era um bom partido para a 
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Colombina elegante e delicada, tendo então sido criada 

a pierrette, parisiense, dançarina e boemia. Depois de 

relembrar o progresso das fantasias de carnaval, a 

conclusão de Gonzaga Duque é melancólica. A última 

onda entre as tendências carnavalescas da Belle Époque, 

segundo ele, era o clown inglês. O autor não via 

continuidade na linha que descreveu, num claro 

movimento de decadência da festividade que “nunca 

mais será tão espirituosamente alegre como a 

bambochada do tempo de Gavarni”. 104  

Enquanto a libertação do corpo é valorizada no 

carnaval, o gosto pelo luxo e o distanciamento das regras 

são, de certa forma, questionados por Gonzaga Duque 

em “Páginas Volvidas”. Informa que “(...) naquele lugar, 

no encruzamento dessas ruazitas que o impulso 

civilizador da extraordinária força de vontade do 

Prefeito Passos não conseguiu alargar (...)” é onde se 

localizava o hotel Frères Provençaux, ligado à casa de 

espetáculos Alcazar Lyrique. 105 É a lembrança dos 

espaços franceses que direciona o olhar do cronista para 

                                                
104 Revista Kosmos, ed. 3. Março de 1906, p. 48. 
105 O Alcazar Lyrique foi inaugurado em 1859 e funcionou até 

1877, quando passou a ser denominado Theatro D. Izabel. Sob 

esse nome, ficou aberto até 1880 quando foi vendido para o 

Capitão Luís de Carvalho Resende e, posteriormente, demolido. 

http://www.ctac.gov.br/centrohistorico/TeatroXPeriodo.asp?cod=7

5&cdP=19 Acesso em: 09 de novembro de 2017.  

http://www.ctac.gov.br/centrohistorico/TeatroXPeriodo.asp?cod=75&cdP=19
http://www.ctac.gov.br/centrohistorico/TeatroXPeriodo.asp?cod=75&cdP=19
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o passado, embora admitisse ser muito jovem para ter 

vivenciado a sociabilidade daqueles ambientes, como 

confirma, ao confessar “Quando a idade me consentiu 

vadiar nesse corredor de bazar que se chamou Rua 

d’Ouvidor, já o famoso Provençaux era uma carcaça de 

esgotada existência”. 106 As descrições pormenorizadas 

das salas, dos frequentadores e da atmosfera em torno 

não partem da lembrança de algo experimentado.  

A crônica, ainda que publicada em jornal, é um 

gênero que permite o cruzamento constante entre o 

ficcional e o não ficcional. Pensando na concepção de 

Walter Benjamin, Gonzaga Duque cria um narrador que 

reserva para si um lugar privilegiado na narrativa, 

relatando a história de uma geração, na passagem entre 

o hotel e a casa de espetáculos. A memória, construída 

ficcionalmente, assume um caráter épico. Busca 

assegurar a imortalidade de algo que já acabou. Procura 

transcender a banalidade do cotidiano e generalizar o 

universal.  

O posicionamento irônico de Duque em relação 

às obras da reforma urbana coordenada por Pereira 

Passos chama a atenção, dado o seu lugar na publicação. 

Cumpre pensar a opinião dúbia do cronista em meio à 

                                                
106 Revista Kosmos, ed. 10. Outubro de 1906, p. 19. 
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totalidade das matérias da Kosmos¸ uma vez que os 

assuntos tratados na revista e o tom dos escritos visavam 

a fazer propaganda das reformas e dos avanços 

civilizatórios propostos pelo grupo político dominante. 

A ideia de que, apesar de tentativas diligentes e 

fervorosas, o prefeito não tivesse conseguido apagar os 

resquícios da antiga rua estreita onde se escondiam os 

prazeres e as luxúrias de “dândis devassos e um banco 

promíscuo de legionárias da Volúpia (...)” está no 

horizonte do cronista.107  

 

Quem hoje ouvir referências ao 

teatrinho da Rua da Valla, 

denominada, ao depois, 

Uruguaiana, e hoje larga, asseada e 

reedificada por esse ilustre 

brasileiro que recorda o barão de 

Haussmann; quem hoje ouvir falar 

daquele teatrinho terá de o reunir à 

existência do hotel desaparecido. 108 

 

As alterações arquitetônicas, na visão de Duque, 

não se sobrepõem à reminiscência daqueles espaços e da 

vivência que representavam para quem os frequentou. 

                                                
107 Revista Kosmos, ed. 10. Outubro de 1906, p. 19. 
108 Revista Kosmos, ed. 10. Outubro de 1906, p. 19. 
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Segundo a pesquisadora Vera Lins, “A vontade é de 

resistir a vendavais, como diz do período Pereira Passos 

(...), o que é uma atitude de recusa a um traço da 

modernização que vinha se impondo, de destruição de 

ambientes, locais, hábitos pelo utilitarismo apressado...”. 
109 Gonzaga Duque olha para a modernização com um 

olhar crítico. Defende o progresso civilizado, mas, ao 

mesmo tempo, “ataca o utilitarismo burguês”. A boemia 

literária é nostalgicamente elogiada, como um reduto de 

comunhão desses valores. O cronista procura revisitar a 

tradição a partir de um ponto de vista crítico.   

Inserida na descrição dos acontecimentos entre o 

hotel e o teatro, a mulher é evidenciada pela provocação 

do desejo masculino e pela valorização da sexualidade 

em seu corpo. Jovens herdeiros perdiam fortunas devido 

ao poder de feiticeiras pálidas e irresistíveis, assim como 

senhores perdiam a honra para a loucura e para o gozo. 

 

Graves senhores, que usavam 

chapéus do Chile, abriam largos 

sorrisos babados nos rostos limpos 

de barba que, apenas os contornava 

                                                
109 DUQUE-ESTRADA, Luiz Gonzaga. Impressões de um 

amador: textos esparsos de crítica (1882-1909). Organização Júlio 

Castañon Guimarães, Vera Lins – Belo Horizonte: Editora UFMG; 

Fundação Casa de Rui Barbosa, 2001, p. 27  
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por baixo do queixo, de orelha a 

orelha, e enterneciam os bugalhos a 

petulantes francesinhas de 

cheirosos cabelos na rede dos 

coques, em amplos vestidos de seda 

campanulados por crinolinas. 110  

 

As figuras femininas, novamente, não são 

delineadas com precisão. A função que elas exercem é 

discretamente referida, como estrelas dos espetáculos. O 

modo como levavam à ruína a honra familiar e a fortuna 

dos homens não é dito explicitamente, mas é seguro 

supor o papel sedutor das cortesãs. A descrição dos trajes 

“a la mode de Paris” alude à valorização do corpo, 

devido a relação estabelecida a partir da proximidade dos 

tecidos e da pele. Esse contato sensorial afeta a aparência 

do corpo e, consequentemente, atrai a atenção, quando o 

comum era escondê-lo. A nudez evocava a sensualidade.  

O fim da crônica coincide com o encerramento 

das atividades do Provençaux. Porém, a conclusão do 

cronista não parece saudosista. Não fica explícito um 

desejo de retornar ao tempo passado, apenas reconhecer 

e exaltar a existência do “(...) grande viveiro dos 

rouxinóis de Paris, que trinavam no palco do Alcazar 

                                                
110 DUQUE-ESTRADA, Luiz Gonzaga . Idem.  
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Lyrique fascinando velhos e moços”. 111 Por meio da 

narrativa ficcional, Gonzaga Duque relembra um 

rebaixamento que a sociedade da Belle Époque tentava 

vigorosamente enterrar. Para ele, o apagamento dos 

constrangimentos sociais e políticos comprometem o 

desenrolar da história e da cultura nacional. Pelo 

contrário, o fervor utilitarista “Pede uma leveza ou 

frivolidade que leve em conta a espiritualidade, a arte, o 

luxo, o prazer, a sensualidade que, escondida atrás de 

panos pretos, estaria na própria natureza dos trópicos”. 
112 A última crônica é “O Cabaret da Yvonne: 

recordação de um tempo”. Nela, a reiteração da memória 

acompanha o título, sem deixar dúvidas de que se trata 

da tentativa de recriar o passado perdido. A entrada para 

o tema é o anseio de modernização e de afinidade com 

os espaços sociais parisienses por parte das camadas da 

elite e da intelectualidade carioca (que, salvo raras 

exceções, era convergente). A concretização dessa 

avidez dava-se por meio de uma instituição característica 

francesa, o cabaret. Em suas palavras, “(...) o cabaret 

parecia-nos a mais completa realização dos modos 

                                                
111 Revista Kosmos, ed. 10. Outubro de 1906, p. 20. 
112 http://www.casaruibarbosa.gov.br/dados/DOC/artigos/k-

n/FCRB_VeraLins_GonzagaDuque_Critica_utopia_virada_seculo.

pdf p. 23  

http://www.casaruibarbosa.gov.br/dados/DOC/artigos/k-n/FCRB_VeraLins_GonzagaDuque_Critica_utopia_virada_seculo.pdf
http://www.casaruibarbosa.gov.br/dados/DOC/artigos/k-n/FCRB_VeraLins_GonzagaDuque_Critica_utopia_virada_seculo.pdf
http://www.casaruibarbosa.gov.br/dados/DOC/artigos/k-n/FCRB_VeraLins_GonzagaDuque_Critica_utopia_virada_seculo.pdf
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parisienses em que a graça e a inteligência põem o cunho 

Excelsior da superioridade, que é inacessível aos simples 

mortais”. 113  

Antes de narrar as lembranças, o autor tece um 

histórico dos cabarets, apresentando o surgimento, as 

características e alguns frequentadores notáveis. 

Recorre, dessa forma, à erudição para informar o público 

leitor. Enquanto ainda não havia um cabaret no Rio de 

Janeiro, Gonzaga Duque e o grupo boêmio/literário ao 

qual pertencia fingiam viver uma vida alegre nas 

cervejarias. Até o momento em que foram informados da 

inauguração do tão ansiado espaço. O cabaret aberto na 

casa de número 12 da Rua do Lavradio não é nomeado 

pelo cronista, dificultando sua identificação. A 

representação da mulher, na figura nomeada Yvonne, 

não deixa de ser mediada pela opinião e pelos valores 

estéticos de Gonzaga Duque. A sensualidade flerta com 

o infortúnio, construindo uma personalidade indefinida 

por meio dos contrastes.  

 

E quando ela cantava, (...) ao som 

do piano, a sua figurinha feminina, 

enfronhada no preto casacão aberto, 

camisa de foulard branco, e 

                                                
113 Revista Kosmos, ed. 11. Novembro de 1908, p. 32.  
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pantalonas também pretas, 

perdendo-se no cano baixo e 

estreito das botas, sugestionava a 

ideia de uma desgraça que rasteja 

pelas abjeções com o lírio branco de 

um ideal escondido no seio. 114 

 

O espaço rebaixado do cabaret permite o uso de 

roupas que seriam inaceitáveis em outros ambientes, 

como os respeitáveis cafés, confeitarias e bailes 

elegantes. As calças, ainda que amplas, como as 

pantalonas, possuíam uma conotação que remetia ao 

campo semântico do vestuário masculino. No ambiente 

esfumaçado, as margens tornam-se difusas. Longe dos 

olhos vigilantes da instituição familiar e dos padrões de 

conduta e de aparência de uma sociedade burguesa, as 

expectativas sociais em torno dos parâmetros da moda 

não seguiam a mesma ordem daquela à vista nos espaços 

elevados, de maior visibilidade da mulher da elite. Na 

crônica, Gonzaga Duque advoga em favor do corpo nu e 

livre. Em sua obra, o temor à liberdade é visto como fruto 

da moralidade hipócrita. A crônica chega ao fim com a 

notícia da remodelação do cabaret. Em consequência da 

transformação arquitetônica, o local começou a atrair 

                                                
114Revista Kosmos, ed. 11. Novembro de 1908, p. 34.  
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novos espectadores. O grupo boêmio debandou, 

temendo a movimentação desenfreada que atraiu polícia. 

Voltaram, segundo relata, para onde haviam saído, isto 

é, as cervejarias. E Yvonne, que tinha encantado a todos 

com sua cantoria, ficou renegada à falta de interesse do 

cronista. 

A melancolia de Gonzaga Duque com o fim 

parece ser um sinal da desilusão dos boêmios com 

relação às mudanças urbanistas da cidade naquele 

período. Com as reformas, acontecia a desagregação dos 

grupos e a desilusão com o certo efeito modernizador. 

Essa visão de dissociação aparece também na imagem 

das mulheres descritas por ele. Gonzaga Duque tem uma 

concepção difusa das mulheres, frequentemente 

esvoaçantes e não são delineadas com precisão. A 

progressão para o pontilhamento, como técnica de 

sugestão é também uma tendência artística que o autor 

parece ter apropriado em sua escrita. 

A ficcionalização de uma generalidade e a 

memória como um recurso instituíam um diálogo direto 

com o que era considerado moderno no romance do fim 

do século XIX e do início do XX, no caminho das obras 

de Machado de Assis, como Dom Casmurro e Memórias 

Póstumas de Brás Cubas. A harmonia das crônicas de 

Gonzaga Duque com as tendências de outros gêneros 
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literários permite compreender a Kosmos como espaço 

de valorização não só da modernidade urbana, como 

também das vanguardas literárias. 

 

 

 

4.3. Os contos  

 

 

Assim como nas críticas de arte e nas crônicas 

publicadas na Kosmos, a figura feminina pode ser lida 

como elo essencial entre os contos do autor. Para a 

análise proposta por este estudo, foram selecionados três 

contos: “Ciúme Póstumo”, “Idílio Roxo” e “Trecho de 

Alma”. Todos eles apresentam, em maior ou menor grau, 

características da tendência simbolista de Gonzaga 

Duque e uma presença feminina na narrativa.  

1. “Ciúme Póstumo”, publicado na edição 07 de 1905, 

põe em paralelo o real e o fantasioso. Em uma cena curta, 

as personagens Raul, Fanny e o narrador discutem sobre 

a possibilidade de movimentação de uma flor. Raul 

acredita que a sempre-viva que colhera perto de uma 

cova, na manhã de finados, gemia em suas mãos, como 

um produto do ciúme da alma de uma amante do 

passado, Maria Eugênia. Apesar do sentimento amoroso, 
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a menina foi abandonada por Raul devido à família, à 

grosseria e à vulgaridade de sua educação. Maria 

Eugênia logo morreu, e como a família não tinha 

recursos para o túmulo, seu corpo não foi enterrado 

como deveria.  

O narrador, a princípio, não parece convencido. 

“E, com minha incredulidade de materialista falsificado, 

procurei explicar o caso por uma influência do calor, 

entrei logo nas demonstrações de Física (...)”. 115 No 

entanto, a observação do movimento da planta converte-

o. Essa passagem do ceticismo para a crença mística é 

notavelmente simbolista. Mostra a supremacia da 

intuição, em detrimento da razão comprovável. O ciúme 

da alma de uma mulher morta figurada na alegoria da 

flor denota a ênfase de Gonzaga Duque na valorização 

do subjetivo e do inconsciente. Pressupõe o indefinível, 

o impreciso. No fim, todos presenciam a sensação da 

presença efêmera de Maria Eugênia pela sala. A 

conclusão é um misto entre certeza e confusão, pois 

sabem que não é um fenômeno explicável, mas que entre 

eles não pode ser negado.  

A figura de Maria Eugênia também é difusa. A 

ausência de sepultamento sugere a imagem de um corpo 

                                                
115 Revista Kosmos, ed. 07. Julho de 1905, p. 34. 
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que não foi encontrado em lugar algum e que pode, ao 

mesmo tempo, estar em todo e qualquer lugar. O amor, 

como realização sexual ou afetiva, está relacionado à 

ideia da morte. O laço, por mais que indesejado, não é 

rompido. As tensões entre vida e morte não são 

resolvidas e o deslize representado pelo movimento da 

flor, enquanto expressão do ciúme da mulher morta, 

confere um tom macabro ao conto. Não há, contudo, uma 

linha definida. Tudo pode não ter passado de um delírio 

coletivo. A conclusão é sugestiva e deixa abertura para 

uma pluralidade interpretativa.  

A questão da morte reaparece em “Idílio Roxo”. 

Publicado mais de um ano depois, em dezembro de 1906, 

traz a imagem da decadência e do fim da vida, por meio 

da degradação do corpo, provocada pela tuberculose. 

Sara é descrita como esquelética e pálida. Gonzaga 

Duque constrói a imagem contrastante de uma dama da 

sociedade com “ares galantes d’europeismo”, mas que 

tem “acessos de tosse, durante o silêncio pesado das 

noites”. A sinestesia das expressões como “hálitos 

mornos de folhas” cria a sensação de desconforto na 

leitura, assim como o incômodo da doença.  

Apenas um fio frágil liga Sara à vida: a desolação 

por não ter experimentado um beijo de amor. Nesse caso, 

a imagem do beijo contraria a tradição dos contos de 
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fadas de promover o despertar. Representa, 

antagonicamente, a despedida. O deleite provocado pelo 

toque do narrador parte o fio, com um último acesso de 

tosse sanguinolenta, anunciando o fim da vida.  

 

Sara, acometida por outro acesso de 

tosse, levou rapidamente o lenço a 

boca, mas, inútil a presteza do 

gesto! – de seus lábios escapou-se, 

de jato, uma golfada de sangue, que 

estalou, surda, no chão e ficou-se 

coagulhenta, estriada em lágrimas 

solidificadas, sulferina e refulgente, 

na rouxidão do dia extinto. 

 

A suspensão seguinte sugere a morte da moça. E 

a satisfação do beijo não retornaria nunca mais. A 

descrição da moda insere-se na produção ficcional de 

Gonzaga Duque como um elemento de construção das 

personagens. Dependendo do que é descrito, a moda 

assume o poder de tornar a caracterização exterior mais 

ou menos verossímil, além de encaixar a narrativa nos 

contextos históricos e espaciais, de acordo com os trajes 

de época. A escolha das roupas (feita, em geral, por 

quem as veste e, no caso da literatura, pelo autor) é 

resultado de expectativas, ansiedades e até inseguranças 
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da pessoa (aqui, da personagem) de expressar sua 

adequação social, ao tempo e ao espaço em que se insere, 

e uma identidade individual, conforme se disse 

anteriormente. A relação indissociável entre aparência e 

essência torna complexa a manifestação de uma esfera 

interior da personagem por meio das roupas. Implica 

externar o modo como a personagem se vê, ou, nessa 

perspectiva, como o autor quer que o leitor a veja em seu 

vínculo com o contexto por meio da voz narrativa. A 

indumentária é, portanto, uma ferramenta de 

comunicação para o autor que, na maioria das vezes, 

expressa além do que é escrito.  

No conto, a roupa cheia de camadas de Sara tenta 

esconder a degradação do corpo doente. “Quando ela 

aparecia ao sol das dez, na sala do hotel, agitando rendas 

sobre rendas, numa feliz ilusão de se fazer menos magra 

(...)”, diz o narrador. 116 A indumentária está, mais uma 

vez, muito próxima da representação do corpo e, 

principalmente, de como a personagem supostamente 

gostaria de aparecer.  

Em “Trecho de Alma”, o relato da indumentária 

de Dona Emerenciana é um modo de mostrar o 

crescimento do desejo do primo Luciano por ela, na 

                                                
116 Revista Kosmos, ed. 12. Dezembro de 1906, p. 37.  
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juventude. A retomada do passado dos dois idosos 

mostra o relacionamento, que tem origem na infância, 

desenvolvendo-se com o passar dos anos, até a ocasião 

na qual reconhecem o interesse amoroso. “Certo era que, 

a cintura da prima se fizera mais delgada e a fazenda do 

corpete entumecera em dois pequenos desejos, certo 

era...”, 117 diz o narrador. As roupas, mais uma vez, 

fundem-se ao olhar lascivo, ao corpo. Os “(...) ricos 

vestidos decotados, à moda da época (...)” contribuem 

para a idealização do romance, nunca concretizado, 

devido ao casamento da prima com outro homem, 

segundo o ponto de vista do narrador, que se confunde 

com a mente de primo Luciano. 

Vale destacar, ainda, que esse conto evoca as 

tendências simbolistas detectadas nas narrativas 

anteriores. O ponto de partida, a “ruína dos setentanos”, 

indica uma reflexão sobre o passado, a partir do fim da 

vida. A entrada das netas de Dona Emerenciana quebra 

com a expectativa do leitor em relação à chance de 

reconciliação romântica entre os primos. A oportunidade 

de um envolvimento amoroso não é nem uma lembrança 

para a prima, enquanto Luciano viveu uma ruína 

desamparada, sem a concretização de seu amor. O amor 

                                                
117 Revista Kosmos, ed. 04. Abril de 1908, p. 9. 
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é apenas um devaneio pontilhado, sem qualquer certeza 

ou correspondência real.  

Apesar das diferenças e contrastes entre o crítico 

de arte e o escritor Gonzaga Duque, os três contos 

selecionados mostram um fio condutor, que perpassa as 

narrativas ficcionais. O corpo da mulher é central em 

todas, assim como a afinidade com a noção de 

decadência, manifesta nos epílogos, seja da vida, do dia 

ou nas histórias, que jamais se repetem. Há um sinal de 

declínio. Na vida social da belle époque, as roupas são 

descritas como acompanhamentos indissociáveis do 

corpo. Juntos, escrevem uma trama paralela, sugerida 

mais do que concluindo ações. A penumbra está sempre 

presente. O autor sugere, não confirma. E, nesse espaço 

intervalar entre o ocorrido e o sugerido, tudo pode 

acontecer.   
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A partir dos argumentos apresentados é possível 

perceber que a moda e o espetáculo urbano da Belle 

Époque permitiram delinear uma proposta de análise 

ímpar da revista Kosmos. A importância crescente da 

escolha dos trajes é consequência do aumento da 

circulação das pessoas pelos novos espaços públicos, 

modernizados e apropriados para a frequentação 

feminina. Com o interesse do público leitor pela cultura 

de valorização das imagens, reforçada pelo acesso mais 

barato à fotografia, e com a nova linguagem construída 

por meio da imagem em movimento que o 

cinematógrafo inventou, a revista ilustrada estabelece-se 

como modelo para a mimetização de estrelas e de 

mulheres da elite que figuravam em suas páginas.  

A preocupação em apresentar parâmetros 

europeus de aparência corrobora o objetivo da Kosmos 

de defesa do cosmopolitismo da elite fluminense e de seu 

desejo de progresso. A revista visava a construir a 

imagem de uma mulher moderna, que estivesse em 

harmonia com os prédios requintados dos recém-

alargados bulevares. Seguir os últimos ditames da moda 

europeia era indício de glamour e sofisticação. A 

propagação das fotografias de turnês das atrizes e dos 

anúncios publicitários de produtos cosméticos e de moda 

confirma as transferências, por meio dos impressos, dos 
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códigos de indumentária e dos padrões de aparência. No 

entanto, embora adotasse os parâmetros da modernidade, 

a Kosmos não demonstra o intuito de questionar o papel 

exercido pelas damas da elite no âmbito do casamento e 

da família.  

Finalmente, a estética Art Nouveau da revista não 

é vista apenas como um elemento decorativo. Por meio 

das artes gráficas, ou seja, das vinhetas e molduras 

florais e curvas, dava um tratamento similar aos textos e 

às imagens. A literatura equivale, portanto, à linguagem 

visual. As descrições dos figurinos são fundamentais 

para a construção da narrativa, caracterizando as 

personagens, o ambiente e o tempo dos textos ficcionais 

de Gonzaga Duque. Nas críticas de arte, crônicas e 

contos, a figura feminina é difusa, representada pelas 

nuanças em transição e pelo flerte com a morte, 

compreendida como consequência inevitável da 

passagem do tempo. A moda era também 

constantemente posta em pauta diante dos contrastes 

apresentados pela exposição do corpo feminino, que 

estabelecia um jogo entre o coberto e o descoberto, o 

percebido e o imaginado.  

A representação feminina na Kosmos é, portanto, 

plural e parte de uma profusão de tipos de materiais, 

sejam eles textuais ou iconográficos. Percebe-se que as 
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roupas exercem funções diversas, desde indicar o 

consumo do que era considerado elegante até sugerir a 

composição da mise-en-scène das artes visuais e da 

literatura.  

Estudar essas questões a partir da revista Kosmos 

foi fundamental para ler as relações entre moda, 

sociedade e literatura e para propor uma nova luz à 

interpretação do periódico, antes valorizado apenas pelo 

conteúdo literário. O presente trabalho propõe uma 

leitura interdisciplinar da Kosmos, apontando para as 

relações da literatura com as outras artes e linguagens, o 

que, acredito, ainda não havia sido proposto pela 

academia. A comparação dos textos literários com as 

artes plásticas, a moda e a fotografia permitem construir 

uma visão estética mais abrangente da Belle Époque. 

Essa perspectiva de análise abre caminho para muitas 

outras pesquisas, reforçando a necessidade de olhar para 

as revistas como um retrato mais completo da sociedade 

à qual se destinavam e dedicar atenção ao estudo dos 

temas apresentados em conjunto.  

 

 

 

 

 



204 

 

 



205 

 

1.1. Obras gerais 

 

 

 

BARTHES, R. Sistema da moda. Lisboa: Edições 70, 

1999. 353 p. 

 

BASSANEZI, C. & DEL PRIORE, M. História das 

mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto/Editora 

UNESP, 1997, p. 678. 

 

BIANCHI, S. S. Entre o café e a prosa: memórias da 

Confeitaria Colombo no início do século XX. São Paulo: 

Terceira Margem, 2008. 

 

BONADIO, M. & DE MATTOS, M. de F. S. C. G. 

(orgs.). História e cultura de moda. São Paulo: Estação 

das Letras e Cores, 2011, p. 293. 

 

BONADIO, M. C. Moda: costurando mulher e espaço 

público, estudo sobre a sociabilidade feminina na cidade 

de São Paulo (1919-1929). 2000. 186 f. Dissertação 

(Mestrado em História) – Instituto de Filosofia e 

Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas, 

2000. 



206 

 

 

BONGERS, W., TORREALBA, M. J., VERGARA, X.; 

Archivos i letrados. Escritos sobre cine en Chile: 1908 – 

1940. Santiago: Cuarto Propio, 2011. 

 

CRAIK, J. The face of fashion: cultural studies in 

fashion. London; New York: Routledge, 1994c, p. 249. 

 

CHARTIER, R. A História Cultural: entre práticas e 

representações. Trad. Maria Manuela Galhardo. Rio de 

Janeiro: Bertrand, 1988.  

 

DAVIS, F. Fashion, culture, and identity. 

Chicago/London: University of Chicago Press, 1994, p. 

226. 

 

DE ALMEIDA, M. O Terceiro Congresso Científico 

Latino Americano no Rio de Janeiro e a conexão entre 

cidade e redes científicas. Anais eletrônicos do 15o 

Seminário Nacional de História da Ciência e da 

Tecnologia. Novembro, 2016. 

http://www.15snhct.sbhc.org.br/resources/anais/12/147

3954833_ARQUIVO_textoMartadeAlmeida.pdf 

Acesso em: 11 de outubro de 2017. 

 



207 

 

DIMAS, A. Tempos eufóricos: análise da revista 

Kosmos (1904-1909). São Paulo: Ática, 1983. 

 

DONEGÁ, A. L. Novo Correio de Modas (1852-1854): 

a prosa ficcional na moda e a moda na prosa ficcional. 

2009. 49 f. TCC (Graduação) - Curso de Letras, Instituto 

de Estudos da Linguagem, Universidade de Campinas, 

Campinas, 2009. 

 

DUQUE, G. Impressões de um amador: textos esparsos 

de crítica (1882-1909). Guimarães, J. C.; Lins, V. 

(orgs.). Belo Horizonte: Editora UFMG/Fundação Casa 

de Rui Barbosa, 2001. 

 

FAUSTO, B.; História do Brasil. São Paulo: EDUSP, 

2012. 

 

GÁRATE, M. Entre a letra e a tela: literatura, imprensa 

e cinema na América Latina (1896-1932). Rio de 

Janeiro: Papéis Selvagens Edições, 2017. 

 

GORBERG, M. Parc Royal: um magazine na 

modernidade carioca. 2013. 148f. Dissertação, FGV, 

2013. 

 



208 

 

HOLLANDER, A. O sexo e as roupas: a evolução do 

traje moderno. Rio de Janeiro: Rocco, 1996, p. 260. 

 

LAVER, J. & PROBERT, C. A roupa e a moda: uma 

história concisa. São Paulo: Companhia das Letras, 

1989c, p. 285. 

 

LILTI, A. Figures Publiques: L’invention de la 

célébrité. Paris: Fayard, 2014. 

 

MARTINS, A. L. Revistas em revista: imprensa e 

práticas culturais em tempos de república, São Paulo 

(1890-1922). São Paulo: Edusp/Imprensa Oficial do 

Estado, 2001. 

 

MENDES, V. D. & DE LA HAYE, A. 20th-century 

fashion. London: Thames and Hudson, 1999, p. 288. 

 

MITCHELL, B. Les manifestes litteraires de la belle 

epoque: 1886-1914, anthologie critique. Paris: Seghers, 

1966, p. 197. 

 

MORIN, E. As estrelas: mito e sedução no cinema. Rio 

de Janeiro: J. Olympio, 1989. 

 



209 

 

NEEDELL, J. Belle époque tropical: sociedade e 

cultura de elite no Rio de Janeiro na virada do século. 

São Paulo: Companhia das Letras, 1993. 

 

NEGREIROS, C.; OLIVEIRA, F. & GENS, R. Belle 

époque – crítica, arte e cultura. São Paulo: Editora 

Intermeios, 2017. 

 

PERROT, M. Mulheres públicas. São Paulo: Editora 

UNESP, 1998, p. 159. 

 

RAMOS, M. L. B. Cultura visual e estilos de vida. As 

revistas de moda francesas e as estratégias de marketing 

da alta costura no início do século XX. In: Revista 

Maracanan vol. XII , n.14, p. 75-96, jan/jun 2016. 

 

ROSA, V. da. Salão de Poses: retrato, fotografia e moda 

em Machado de Assis. 2015. 103 f. Tese (Doutorado) - 

Curso de Literatura, Universidade Federal de Santa 

Catarina, Florianópolis, 2015. 

 

ROCHE, D. A cultura das aparências: uma história da 

indumentária (séculos XVII-XVIII). São Paulo: SENAC, 

2007, p. 526. 

 



210 

 

ROMANATO, D. A história da roupa e da moda 

estudada pelos figurinos cinematográficos. 2013. 274 f. 

Dissertação (Mestrado) - Curso de Multimeios, Instituto 

de Artes, Universidade de Campinas, Campinas, 2013. 

 

SILVA, A. C. S. Moda e literatura: o caso da revista A 

Estação. In: Iara: Revista de Moda, Cultura e Arte, v. II, 

p. 1, 2009. 

 

SILVA, H. 1889: a república não esperou o amanhecer. 

Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1972, p. 595. 

(Coleção Documentos da história contemporânea, vol. 

LV). 

 

SOUZA, F. G. de. A belle époque carioca: imagens da 

modernidade na obra de Augusto Malta. (1900-1920). 

2008. 162 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de História, 

ICH – Instituto de Ciências Humanas, Universidade 

Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2008. Disponível 

em: 

<http://repositorio.ufjf.br:8080/xmlui/handle/ufjf/2922>

. Acesso em: 13 nov. 2017. 

 



211 

 

SOUZA, G. de M. e;. O espírito das roupas: a moda no 

século dezenove. 3. reimpr. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1996. 

 

WILSON, E. Enfeitada de sonhos: moda e modernidade. 

Rio de Janeiro: Edições 70, 1989, p. 342. 

 

WOODWARD, S. Why women wear what they wear. 

Oxford/New York: Berg, 2007. 

 

XIMENES, M. A. Moda e arte na reinvenção do corpo 

feminino do século XIX. São Paulo/Rio de Janeiro: 

Estação das Letras e Cores: SENAC Rio, 2011, p. 103. 

 

 

 

1.2. Fontes primárias – Periódicos 

Disponível em: Hemeroteca Digital Brasileira 

 

 

Correio da Manhã, Rio de Janeiro. 

Fon-Fon!, Rio de Janeiro. 

Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro. 

Jornal do Brasil, Rio de Janeiro. 

Kosmos, Rio de Janeiro. 

 



212 

 

 



213 

 

“Ya lo está siendo y no solamente para los indivíduos de 

certa edad, sino para los de todas las edades; no para los 

de uma classe social, sino para todas las clases; no para 

um Pueblo, sino para la humanidade entera.”  

 

“No es raro ver em [1] cines a jovencitos atildados que 

van allí a ver solamente el modo de vestir del célebre 

autor Tal o Cual, conocidísimo por su refinada elegância 

y por su exquisito buen gusto en matéria de 

indumentaria. (...) Y no son solamente los jovencitos 

atilados a que me he referido más arriba los que buscan 

en el cine um maestro de estética, sino dignas madres de 

família o jóvenes senhoras que van allí a admirar y 

aprender el modo de llevar toilettes de las artistas más 

renombradas por su indiscutible elegância, o a tomar 

modelos para futuras creaciones que, com la actual 

carestia de Buenos modistos, son absolutamente 

necessarios.”  

 

“Si la gloire est reservée à quelques individus, tenus pour 

exceptionnels, chaque individu, de seul fait qu’il vit em 

Société, est l’objet du jugement des autres et possède 

ainsi une réputation, qui varie selon les lieux et les 

groupes de réference.”  
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“Cette cohénsion [entre as curiosidades e os gostos 

comuns às celebridades e ao seu público], due 

notamment à la presse périodique, mais aussi aux 

phénomenès de mode ou aux succès littéraires, repose 

sur um effet d’imitation collective, où les individus 

s’influencent à distance par la conscience même qu’ils 

ont de constituer um public, c’est-à-dire de s’intéresses 

à la même chose au même moment.”  

 

“Comédiens, chanteurs, danseurs se produisaient em 

permanence sous le regard du public et tiraient leur 

existence sociale de ces performances. Les plus expos és 

devinrent de véritables figures publiques, em dehors 

même de la salle de spectable: leur nom était connu, leur 

visage reproduit, leur vie privée um objet de curiosité.”  

 

“Sabão Aristolino: atestado da célebre artista Réjane: ‘Je 

suis heureuse de vous dire que je me sers depuis mon 

arrivée à Rio du Savon Aristolino et jamais aucun 

produit ne m’a donné aussi plaine satisfaction. Tout ce 

qui vient de ce beau pays est bom et beau d’ailleurs.” 

 

“As she [a woman] chooses what to wear, she has to 

negotiate a balance between fitting in, dressing 

appropriately and looking and feeling like herself. The 
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act of dressing is therefore the moment where social 

expectations and personal preferences conjoin (...)”  
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