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“(...) o vestuário, negaceando a natureza, aguça e atrai as vontades, ativa-
as, reprodu-las, e conseguintemente faz andar a civilização”.  
Machado de Assis (apud SOUZA, 2005, p. 84) 

 

 

Há 30 anos: O espírito das roupas 

 Em 1950, aos 31 anos de idade, Gilda de Mello e Souza defendia, sob orientação do 

sociólogo Roger Bastide, sua tese de doutorado, cujo tema “A moda no século XIX” foi visto 

por muitos como “uma espécie de desvio” em relação às preocupações intelectuais, que 

naquele momento ajudavam a consolidar as bases institucionais da recém-criada Faculdade 

de Filosofia Ciências e Letras, da Universidade de São Paulo (SOUZA, 1993, p. 7). O 

trabalho de Gilda teve uma “receptividade discreta”, e foi publicado na época somente no 

quinto volume da Revista do Museu Paulista, então dirigida pelo etnólogo alemão Hebert 

Baldus, que costumava “receber colaboração muito diversa” (PONTES, 2004, p. 15).  

 Apenas em 1987, quase quarenta anos mais tarde, o trabalho de Gilda ganhou a 

forma de livro ao ser impresso pela Companhia das Letras, com o título O espírito das 

roupas: a moda no século dezenove, conseguindo com isso a devida repercussão e um 

tardio reconhecimento acadêmico. No prefácio, a autora informava aos seus leitores que, 

apesar dos anos transcorridos, preferia manter o texto tal como foi escrito originalmente, 

isentando-se de qualquer atualização bibliográfica. Se este ensaio, dizia Gilda, “vale alguma 

coisa, vale o que valia há trinta e seis anos atrás” (1997, p. 7).     

 Mas se o texto, elegante e erudito de Gilda, continuou o mesmo, o olhar do leitor 

mudou, conferindo ao seu trabalho, segundo as palavras da autora, “uma atualidade 

inesperada” (1997, p. 7). E foi, de fato, o que aconteceu. O espírito das roupas ganhou 

novas edições nos anos seguintes, passando a ser considerado, sobretudo, uma obra 

reveladora e de referência para os estudos acerca da vida social no século XIX. Em um 

artigo sobre o trabalho de Gilda, em 1999, Joaquim Alves de Aguiar, professor de Teoria 

Literária da USP, disse se tratar de um “belo livro”, “uma obra-prima do moderno ensaísmo 
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brasileiro”, “que muitos gostariam de ter escrito” (1999, p. 129). Mas por que, então, foi 

preciso tanto tempo para que A moda no século XIX fosse tirada das estantes silenciosas e 

pouco habitadas do Museu Paulista?  

Parece que esse foi o tempo que o campo acadêmico das Ciências Sociais, em 

nosso país, precisou para legitimar perspectivas de pesquisa baseadas no ensaísmo, na 

interdisciplinaridade e em temáticas mais próximas do universo das sensibilidades e das 

percepções estéticas. Certamente, para isso, uma série de fatores foram igualmente 

importantes, como o crescimento dos estudos culturais, o avanço da antropologia urbana, as 

diferentes vertentes da história das mentalidades que ganharam uma bem-vinda projeção no 

campo das Ciências Sociais, e, dentre outros aspectos, o uso cada vez mais recorrente de 

fontes, até então consideradas pouco confiáveis pelo seu visível viés subjetivo, como a 

literatura.  

Me parece que somente após todo esse novo fluxo de ideias, questionamentos, 

discursos e olhares, o leitor das Ciências Sociais passou a acompanhar com interesse as 

descrições de Gilda de Mello e Souza acerca da roupa no século XIX vendo, nesse sentido, 

que as diferenças marcantes de estilo no vestuário dos homens e das mulheres, para além 

de uma observação curiosa, na verdade, dialogavam intrinsecamente com a dinâmica social 

e econômica existente no espaço urbano de oitocentos.    

 

Arte e sociedade 

 Como salientou a professora Heloísa Pontes, em seu esclarecedor artigo sobre a 

recepção de O espírito das roupas, Gilda de Mello e Souza escolheu  como fonte de 

inspiração, não a sociologia francesa de Durkheim, mais preocupada com os supostos 

rigores da aplicação metodológica, mas autores como o alemão Georg Simmel, que, não 

apenas se debruçou sobre questões como a moda, a cultura feminina e a conquista 

amorosa, mas, acima de tudo, preferiu um estilo ensaísta, justapondo, no decorrer da 

escrita, perspectivas pouco exploradas pelo olhar superficial do senso comum (PONTES, 

2004, p. 19).  

 A moda era para Gilda de Mello e Souza um fenômeno, ao mesmo tempo,  estético e 

social. Para ela, os elementos estéticos da indumentária, ou seja, sua forma, volume, 

intensidade da cor, consistência do tecido, maior ou menor mobilidade proporcionada pelo 

recorte da roupa revelavam seus significados e linguagem simbólica quando vistos no 

contexto específico dos diferentes grupos sociais. Nos séculos XVI e XVII, por exemplo, os 

trajes das elites europeias, predominantemente enraizadas em seus feudos, não 

apresentavam qualquer mobilidade. Pelo contrário, os retratos de época davam a impressão 
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de pessoas “entaladas” no interior de uma vestimenta rígida. Entretanto, quando esse grupo 

social, já no século XVIII, começou a frequentar com assiduidade os prestigiados salões de 

corte, a liberdade de movimento tornou-se imprescindível, e assim as roupas gradualmente 

ajustaram-se ao novo espírito de época. 

 Imersa nesse viés, que ilumina a íntima relação dos modos de vestir com a estrutura 

social, Gilda de Mello e Souza então descortinou a vida da corte imperial brasileira. O século 

XIX, lembra a autora, com a emergência da democracia, anulou os privilégios e a 

nobiliarquia de nascença, oferecendo visibilidade e distinção àqueles que conseguiam 

acumular riqueza no comércio e na indústria, nas carreiras liberais ou mesmo em 

casamentos bem-sucedidos. A mobilidade de classe perdia sua tradicional rigidez e inércia 

e, diante desse cenário em constante mudança, os sujeitos sociais passam a se preocupar 

com estratégias capazes de assegurar ganhos individuais e um bem-vindo reconhecimento 

social.  

Nessa dinâmica, a aparência e, por conseguinte, a moda recebeu atenção especial 

dos grupos sociais que ansiavam fazer parte dos círculos da elite. Para esses homens e 

mulheres, era preciso vestir-se bem tanto nas muitas ocasiões de sociabilidade noturna, 

como em apresentações de teatro, bailes ou nas reuniões em casas de pessoas 

conhecidas, quanto nos passeios diurnos pelas avenidas, ruas e parques públicos da 

cidade.  

 

A moda dos homens e mulheres: um aparente antagonismo 

 Em O espírito das roupas, Gilda afirma que sempre houve na história um 

antagonismo nos princípios estéticos que balizaram a confecção de vestimentas para 

homens e mulheres. No entanto, o século XIX acentuou, como um divisor de águas, essa 

diferenciação. “Enquanto o traje feminino”, afirmava a autora, se lançou “numa complicação 

de rendas, bordados e fitas”, “a indumentária masculina partiu, num crescente 

despojamento, do costume de caça do gentil-homem inglês para o ascetismo da roupa 

moderna” (1993, p. 60). 

Em outras palavras, a vestimenta masculina, de modo curioso, abandonou seus 

elementos decorativos, deixando de ser “uma arma de sedução erótica” (1993, p. 73). As 

gravatas, calças, casacas e coletes renunciaram lentamente à seda, aos cetins e brocados, 

em nome de cortes e cores discretas que combinavam entre si de maneira austera. O 

objetivo não era mais destacar o homem, mas fazê-lo indistinto na multidão das cidades.  

Esses novos padrões estéticos, contudo, em nenhum momento ignorou os ideais de 

distinção e competitividade. Pelo contrário, andou em compasso com os projetos burgueses 
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que naquele momento reconheciam o valor de um homem não pelos excessos da 

indumentária, mas pelas qualidades pessoais expressas por sua inteligência, educação, 

talento e personalidade. O burguês do século XIX abdicou de rendas e plumas, mas, por 

outro lado, não abriu mão de outras insígnias de afirmação social, como chapéus, bengalas, 

charutos, relógios, anéis, abotoaduras, e além disso, barbas, bigodes e suíças bem 

desenhadas e amparadas.  

Diferente foi a trajetória das mulheres advindas de famílias que desfrutavam de uma 

condição financeira favorável. Para elas, a vestimenta ganhou atenção redobrada diante da 

difícil tarefa que tinham pela frente: conseguir um casamento vantajoso enquanto ainda 

eram jovens. Para esse grupo social, tão acostumado ao espaço doméstico, a educação 

resumia-se às lições básicas do ensino fundamental, ao aprendizado de uma língua 

estrangeira e às habilidades de música e bordado. O trabalho assalariado constituía uma 

perda de status social, e era aceito apenas em caso de verdadeira necessidade. Ademais, o 

dote, já em desuso, tornava a mulher ainda mais dependente da fortuna dos pais ou de seu 

futuro marido.  

 

O casamento era então uma espécie de favor que o homem conferia à 
mulher, o único meio de adquirir status econômico e social, pois aquela que 
não se casava era a mulher fracassada e tinha que se conformar à vida 
cinzenta de solteirona, acompanhando a mãe às visitas, entregando-se aos 
bordados infindáveis, à educação dos sobrinhos (SOUZA, 1993, p. 90). 

 

 Esse descompasso entre o homem da burguesia, que tinha ao seu alcance a 

possibilidade de se engajar em uma atividade profissional rentável e de prestígio, e a 

mulher, fadada à conquista de um bom casamento, conferia um lugar importante à moda e 

aos cuidados com o corpo e a aparência. E é aqui, ao meu ver, que a análise de Gilda 

mostra também seu caráter percursor. Diante da visível diferença de papéis sociais entre 

homens e mulheres, comum seria sublinhar o espaço passivo ocupado pelas moças e 

senhoras do século XIX. Mas isso não foi o caminho escolhido pela autora. Pelo contrário, 

Gilda reconheceu na moda, sobretudo, na vestimenta feminina um instrumento hábil de luta, 

conquista e ascensão social.  

 Na expectativa de um bom partido, as mulheres engajavam-se, então, como podiam 

nas artes de sedução. Era preciso, contudo, agir com discrição para não ferir, talvez em 

demasia, as rígidas normas de conduta moral que valorizavam, acima de tudo, a pureza da 

moça solteira. As jovens da elite não frequentavam sozinhas o espaço público da cidade. E, 

nas ocasiões sociais, não era bem vista a mulher que permitia qualquer tipo de diálogo mais 

demorado com o sexo oposto longe da presença de familiares. Mesmo quando 
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acompanhadas, era preciso ter cautela nas palavras usadas, na postura do corpo e na troca 

de olhares.  

Os bailes e as festas noturnas, no entanto, surgiam como uma ocasião oportuna 

para pequenas e sutis permissões vistas com incômodo à luz do dia. Eram nessas ocasiões 

tão caras ao galanteio, que as “exceções”, como bem salientou Gilda, tomavam lugar. O 

corpo da jovem solteira, “cercado de tabus”, aproximava-se, na dança consentida, do rapaz 

enamorado. E, na tentativa de burlar a severa vigilância dos familiares, podia-se, nesses 

breves momentos, “cerrar mais vivamente os dedos do par ou, libertando as mãos da luva, 

sentir melhor o frêmito do corpo enlaçado” (SOUZA, 1993, p. 146 e p. 149). Em outras 

palavras, buscava-se conciliar, com astúcia e discernimento, a arte de seduzir com as 

regras de etiqueta.  

  Apoiando-se na instigante análise de Georg Simmel sobre o coquetismo, que tanto 

salientou a importância da ambiguidade na conquista amorosa, Gilda de Mello e Souza 

reconheceu, no contexto brasileiro do século XIX, o hábil movimento das mulheres da elite, 

que em momentos precisos avançam para, em seguida, recuar. Demonstram afeto, 

interesse para depois virar as costas e ignorar o rapaz que transparecia algum tipo de 

inclinação ou sentimento enamorado.  

Essa oscilação, que nada tinha de espontânea, também ganhava sua tônica nos 

usos da vestimenta feminina, que, de modo semelhante, ora exibiam determinadas partes 

do corpo ora as escondiam com modéstia e perspicácia. Pois, como se sabe, a moda 

diversas vezes se apropriou do antigo truque de cobrir, com elegância, certas partes do 

corpo da mulher com o intuito de salientar suas formas. Um velho manejo que, aos olhos da 

alta costura, parecia produzir eficácia superior ao simples recurso de desnudá-las. Mas, 

apesar do requinte do corte ou dos tecidos escolhidos, sobretudo, fazia-se necessário usar 

toda essa indumentária com graça e leveza. No jogos da conquista amorosa, todo detalhe 

tinha sua importância. Dizia Gilda:  

   

Não tanto o vestido – a opulência dos tecidos e a exuberância dos folhos – 

mas a maneira de usá-lo, de fazê-lo concordar com o seu corpo e a sua 

alma, de imprimir o movimento à estrutura total, distingue as mulheres entre 

si. Não tanto o quadro estático, mas toda essa ritmia de gestos que se 

revela no arrepanhar das saias, no esconder-se atrás do leque, no chegar 

ao corpo a mantilha ou o xale, no alçar sobre si languidamente a umbrela 

(SOUZA, 1993, p. 106)  
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 Para melhor elucidar sua análise, Gilda selecionou uma série de ilustrações retiradas 

das revistas da época como também fotos de homens e mulheres pertencentes aos círculos 

elegantes do Império brasileiro. Além disso, gratificou o leitor com trechos da literatura 

nacional e estrangeira que, de modo singular, deram vida e dimensão ao comportamento 

comedido e bem ensaiado do universo feminino.  

Através da narrativa ficcional de José de Alencar, por exemplo, Gilda nos ajuda a 

ver, em noites de baile, alguns atrevimentos tomados pelas personagens que durante o dia 

serviam-se de uma indumentária balizada pelo recato. Em Senhora (1875), Adelaide, 

mergulhada em seu ímpeto de brilhar, “nem se percebia que o excessivo esvaziamento de 

seu corpinho, com o requebro que imprimia ao talho, desnudava-lhe quase todo o busto aos 

olhos do homem a quem voltava as costas” (Alencar, apud SOUZA, 1993, p. 95). Já na obra 

Rosa (1849), de Joaquim Manuel de Macedo, Gilda salientava o uso das flores como um 

oportuno ornamento de decoração e sedução. “Estava penteada com crespos”, descrevia o 

narrador da história, “sobre sua cabeça ostentava-se orgulhosa uma rosa-constantino” e 

“presa na altura do seio uma flor em tudo semelhante à da cabeça” (Macedo, apud SOUZA, 

1993, p. 95). 

 Alguns anos mais tarde, Gilda de Mello e Souza, privilegiando a literatura brasileira 

do século XIX, esmiuçou ainda mais o importante papel da vestimenta no jogo quase 

sempre dissimulado da conquista amorosa e social. No artigo “Macedo, Alencar, Machado e 

as roupas”, publicado em 1995, a autora apontava que se Joaquim Manuel de Macedo via o 

casamento como uma fria transação econômica, semelhante à opinião dominante da 

burguesia média da sua época, José de Alencar apresentava um ponto de vista mais 

complexo, ao levar em conta os novos processos de interação que surgiam no contexto 

urbano da corte, possibilitando às mulheres um convívio social mais intenso e, graças ao 

acesso que tinham à alta costura, novas formas de sedução.  

Já Machado de Assis adotava uma perspectiva mais sofisticada, distinguindo as 

diferentes funções que a vestimenta apresentava para homens e mulheres. Nas muitas 

histórias criadas pelo literato, enquanto a roupa dos homens “cumpria sobretudo um papel 

civil, definidor de status e instaurador de uma identidade fictícia, mas pacificadora”; o traje 

das mulheres surgia como uma espécie de “auxiliar eficiente do jogo erótico, num momento 

social instável, ambíguo, de conquistas recentes e aspirações sufocadas”. Para ambos, 

contudo, as roupas eram vistas como “máscaras” de uma “sociedade arrivista, puritana e 

insatisfeita” (SOUZA, 1999, p. 88-9).   

 O leitor dos dias de hoje pode se incomodar com a imagem da mulher burguesa do 

século XIX repetidas vezes desenhada sob os traços, um tanto quanto estreitos, da 
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artimanha erótica e das estratégias de sedução. Porém, é preciso frisar que embora 

houvesse, naquela época, uma classe média assalariada em pleno crescimento também 

formada por mulheres que procuravam no casamento uma forma de segurança financeira e 

promoção social, as jovens solteiras dos grupos abastados da corte, tinham o consórcio 

como única e exclusiva maneira de assegurarem seus privilégios, já que o trabalho 

remunerado as excluía dos círculos da elite. Não por acaso, a personagem Guiomar, de A 

mão e a luva (1874), para tomar a literatura mais uma vez de empréstimo, vinda de uma 

família de recursos medianos, ao ser adotada por uma rica baronesa, abandonava 

imediatamente não apenas o colégio, onde uma tia ensinava, mas igualmente qualquer 

intenção de exercer um trabalho assalariado. Contando a Estevão, um antigo admirador, 

sobre sua nova condição, dizia Guiomar: 

 

(...) eu saí do colégio, logo depois que o senhor seguiu para São Paulo. Saí a 

convite da baronesa, minha madrinha, que lá foi buscar-me um dia, alegando 

que eu já não tinha que aprender, e que me não convinha ensinar. 

- Decerto, assentiu Estevão. 

- Minha tia é que nem deixou nem podia deixar de ensinar; acabou no ofício. 

(ASSIS, 1874, p. 29)  

  

Tendo como tema central, o namoro e o casamento, o enredo de A mão e a luva não 

passou desapercebido pelo olhar atento de Gilda de Mello e Souza, que procurando ilustrar 

a importância do casamento para as moças de oitocentos, lançou luz ao diálogo que 

encerrava o romance de Machado de Assis. Assim conversava o jovem casal, logo após o 

matrimônio: 

 

- Vi que era homem resoluto, disse a moça a Luís Alves, que, assentado, a 

escutava. 

- Resoluto e ambicioso, ampliou Luís Alves, sorrindo; você deve ter 

percebido que sou uma e outra coisa. 

- Ambição não é defeito. 

- Pelo contrário, é virtude; eu sinto que a tenho, e que hei de fazê-la vingar. 

Não me fio só na mocidade e na força moral; fio-me também em você, que 

há de ser para mim uma força nova. 

- Oh! sim! Exclamou Guiomar. 

E com um modo gracioso continuou: 
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Mas que me dá você em paga? Um lugar na câmara? Uma pasta de 

ministro? 

- O lustre de meu nome, respondeu ele. 
Guiomar, que estava de pé defronte dele, com as mãos presas nas suas, deixou-se cair 
lentamente sobre os joelhos do marido, e as duas ambições trocaram o ósculo fraternal. 
Ajustavam-se ambas, como se aquela luva tivesse sido feita para aquela mão (Assis apud 
SOUZA, 1993, p. 84). 

 

 Quer dizer, os antagonismos da vestimenta masculina e feminina, colocavam em 

oposição padrões estéticos, entretanto, em uma perspectiva comum, a moda era utilizada 

como uma poderosa ferramenta de prestígio e ascensão social. Enquanto a roupa do 

homem despojava “para o exercício da vida prática e competitiva”, o traje da mulher, situada 

“fora da engrenagem econômica”, se enchia de “artimanhas para exercer a sedução”, com o 

propósito de atrair aquele que iria “sustentar sua existência na sociedade de classe” 

(AGUIAR, 1999, p. 133). 

 Analisando o teor da vestimenta e dos padrões estéticos no século XIX, Gilda de 

Mello e Souza percorreu um caminho novo, explorou perspectivas que antes pareciam 

pertencer ao mundo do entretenimento e do decorativo, e acima de tudo alinhavou 

aparência e vida social, estética e distinção, forma e contexto. As roupas elegantes do 

Império, que tanta cor e graça deram, em particular, às ocasiões festivas da corte, 

iluminaram ao seu modo aquele “espírito” de época. Por isso, ao invés de deixá-las de lado, 

deveríamos seguir a trilha aberta pela autora, e, após aguçar os sentidos, olhar com mais 

curiosidade para a gola de uma casaca, a renda de um vestido, o estilo de uma bengala, ou 

quem sabe ainda, para uma simples flor repousada no cabelo ou no traje de baile de uma 

jovem, já em idade de casamento.  
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