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RESUMO 

Esta dissertação propõe uma análise das representações da modernidade no Brasil das décadas 
de 1940 e 1950. Partindo do princípio de que a modernidade não se manifesta ou materializa 
apenas nas esferas econômicas e políticas, mas que também se desenvolve por meio de 
elementos sócio-culturais, toma-se como objeto de estudo à moda de Belo Horizonte. Essa é 
analisada como produto e produtora de práticas e representações tidas como modernas, numa 
conjuntura em que a capital mineira, que já nascera como a materialização do projeto da 
modernidade no Brasil republicano, passava por um segundo momento de modernização. Nas 
décadas de 1940 e 1950, em que a Europa deixava de ser o centro cultural e político 
hegemônico no mundo ocidental, a moda consolidava-se como a conhecemos atualmente e 
passava a ter novas referências estético-culturais, nomeadamente a norte-americana, 
propagada, principalmente, nos principais contextos urbanos da época. Por conseguinte, 
objetiva-se analisar a moda belo-horizontina dos anos 1940 e 1950, problematizando e 
discutindo os significados desse fenômeno sócio-cultural para essa sociedade, destacando a 
difusão de ideias como as de liberdade, democracia, praticidade e economia, ligadas à 
referência estético-cultural norte-americana, numa cidade que simboliza uma das maiores 
utopias da modernidade no Brasil 
     

Palavras-chaves: Moda. Modernidade e Cidade.  



ABSTRACT  

This dissertation has in view an analysis of the representations of Brazil’s modernity on the 
nineteen forties and fifties. Coming from the principle that modernity does not express or 
materialize only on the economic and political spheres, but also develops by way of social and 
cultural elements, turn as object of study the Belo Horizonte fashion world. It is discussed as a 
product and producer of practices and representations viewed as modern, in one juncture that 
the miner’s capital city, already born with a materialization of the project of modernity of a 
republican Brazil, passed through a second moment of modernization.On the decades of 1940 
and 1950, where Europe ceased to be a cultural and political hegemony on the occidental 
world, fashion consolidate as we know it today and added to it new cultural-aesthetic 
references, particularly the north American ones, mainly propagated on the main urban 
context of that period. Therefore, it aims to analyze the Belo Horizonte fashion world of the 
1940 and 1950, questioning and discussing the meanings of this social-cultural manifestation 
of these society, highlighting the diffusion of ideas of liberty, democracy, practicality and 
economy related to cultural-aesthetic north American references in one city that symbolizes 
one of the biggest utopias of modernity in Brazil. 

  

Keywords: Fashion. Modernity and city. 
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1. INTRODUÇÃO 

Esta dissertação possui o intuito de analisar as representações sócio-culturais da 

modernidade no Brasil das décadas de 1940 e 1950. Para tanto, toma-se como objeto de 

estudo a moda de uma das principais capitais brasileiras, qual seja, Belo Horizonte.    

A moda tem ganhado, na atualidade, considerável destaque nas discussões que 

envolvem modos de vida, comportamento social, identidades e cultura urbana. Ela representa 

muito mais que uma simples variação sazonal do vestir e tem sido destacada por historiadores 

e cientistas sociais como um fenômeno social que, além do estímulo ao consumo de matérias, 

tem se configurado historicamente como um elemento estético e cultural de suma importância 

para a análise dos ideais de progresso, civilização, urbanidade e modernidade, tão caros ao 

ocidente. É partindo desse princípio que objetiva-se tratar das representações da modernidade, 

por meio da análise da moda em Belo Horizonte nas décadas de 1940 e 1950.  

Embora tenha grande relevância, é importante destacar que, dentre os esforços 

intelectuais sobre a história de Belo Horizonte, são escassas as análises que tratam das 

décadas de 1940 e 1950. Muitos são os trabalhos que discutem o processo de fundação da 

cidade, bem como as suas primeiras décadas, ou mesmo temas contemporâneos, mas quando 

se pensa nos anos 1940 e 1950, muito ainda pode ser pesquisado. 

Os poucos trabalhos sobre as décadas de 1940 e 1950 geralmente tratam da arquitetura 

de Belo Horizonte nesse período (sendo em grande parte artigos publicados em variadas 

revistas e eventos acadêmicos), destacando-se autores como: Celina Borges Lemos (1988), 

Leonardo Barci Catriotra (1998), Renato César José de Souza (1998), dentre outros. Tratando 

do conceito de modernidade aplicado à realidade belo-horizontina, destacam-se os trabalhos 

como os de Thaís Velloso Cougo Pimentel (1993) e de Marcelo de Araújo Rehfeld Cedro 

(2009). O primeiro discute a administração estadual de Juscelino Kubitschek, por meio da 

análise das representações sociais do conjunto habitacional que leva o nome do seu 

idealizador. Já o segundo trabalho é uma das poucas abordagens sobre a administração 

municipal de JK, em Belo Horizonte, destacando as conexões do projeto de modernização 

juscelinista com a política estadonovista e com o amplo contexto da modernidade tardia.    

Considerando que os poucos trabalhos existentes sobre Belo Horizonte nos anos 1940 

e 1950 tem como foco as questões políticas, assim como a arquitetura e as questões ligadas 

aos processos de planejamento e de crescimento urbano, esta pesquisa tem o objetivo de 

discutir a dinâmica sociocultural da capital mineira nas décadas de 40 e 50 do século XX. 
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Nessa conjuntura dos anos de ouro do capitalismo, Belo Horizonte, ao completar seus 

cinquenta anos, passava por uma segunda fase de modernização. Essa cidade, que já nascera 

sob o signo da modernidade, uma vez que foi a capital brasileira pensada para representar o 

projeto de modernidade da então nascente República, a partir dos anos de 1940, passou por 

um novo processo de modernização. Considerando que tais transformações não se limitam ao 

modos operandi de Belo Horizonte, mas também acarretaram mudanças no modos vivendis  

da sociedade dessa capital, o objetivo é debruçarmo-nos sobre a moda belo-horizontina, como 

uma representação da modernidade.  

Nas últimas décadas, a moda vem, cada vez mais, fazendo parte do cotidiano de 

milhões de pessoas em todo o mundo. Há muito ela deixou de ser elemento estético de 

ostentação restrito às elites. O mercado da moda, desde a Segunda Guerra Mundial, vem se 

tornando mais e mais complexo, estimulando o consumo de roupas, acessórios, mas também 

de comportamentos e ilusões. Embora se possa afirmar com segurança que a moda é 

atualmente um fenômeno mais ou menos global, é importante considerar que sua origem é 

ocidental e está ligada ao processo de construção da própria concepção de mundo moderno. É 

na Europa ocidental do século XIV que, em meio à grande crise econômica, social, cultural e 

política, buscava inserir-se numa nova realidade, num mundo novo, que a moda tem seu 

berço. Com efeito, o conceito de moda empregado para esta pesquisa considera que esse 

fenômeno faz parte do próprio processo histórico de gestação da modernidade. De acordo 

com essa perspectiva, que tem como um dos principais autores o sociólogo Gilles Lipovetsky 

(2006, p.28), a simples variação dos elementos vestimentares e a existência de um costume 

indumentário não caracterizam a existência de moda. O autor evidencia que não existe moda 

“senão quando o gosto pelas novidades se torna um princípio constante e regular (...)”. Para 

Gilles Lipovetsky (2006), portanto, a moda possui como característica fundadora a busca 

sistemática pela novidade, mas também estaria relacionada com a espetacularização das 

aparências, com a produção dos códigos de distinção social, além do individualismo e da 

efemeridade cíclica de tendências estético-culturais.  

Considerando o conceito de moda apontado, as primeiras questões que se colocam 

são: qual a relação entre a moda, enquanto fenômeno sócio-cultural e o conceito de 

modernidade? Até que ponto poder-se-á relacionar os fenômenos moda e cidade com o 

complexo processo histórico de constituição não só do conceito, mas do próprio ideal de 

modernidade?  

Pensando nessas questões, é importante considerar, antes de tudo, o conceito de 

modernidade para esta dissertação. Para tanto, serão importantes as contribuições de autores 
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como: Marshall Berman (2007), Frederic Jamenson (1996), Krishan Kumar (1997), Antony 

Giddens (1997) e Boaventura de Souza Santos (2005). Além das discussões desses autores, 

que desenvolvem importante caracterização do conceito de modernidade, vale considerar 

também as análises de Georg Simmel (1987). Isso porque se pretende, nesta pesquisa, 

desenvolver a discussão de que a modernidade não se manifesta apenas nas questões 

estruturais, sociais e econômicas, mas também nas questões culturais, no cotidiano.  Nesse 

sentido, partindo do aporte simmeliano, a ideia é pensar nas formas de se “experimentar” o 

moderno, isto é, enquanto autores como Karl Marx (1985; 2005) e Émile Durkheim(1999; 

2006) estavam envolvidos, cada um à sua maneira, com a análise das estruturas sociais frente 

ao desenvolvimento das sociedades modernas; e Max Weber(2003;2004) procurava tomar 

como ponto de partida a ação social dos sujeitos para generalizar teoricamente sobre, 

principalmente, o capitalismo moderno, Georg Simmel(1939; 1987; 2008) procurava pensar 

nos reflexos da modernidade para os modos de vida do homem metropolitano, sendo a moda 

uma das “formas sociais” características de manifestação da modernidade 

Nesse ponto, relacionada às discussões de Georg Simmel (2008), que também 

contribuem para a análise do conceito de moda, tal como será destacado no capítulo, “Modas 

e modos nos anos 1940 e 1950”, serão analisadas as conexões entre moda, cidade e 

modernidade. Os fenômenos moda e cidade serão analisados como produtos e produtores de 

representações e práticas sócio-culturais tidas como modernas.  

Partindo desse pressuposto, outro questionamento que se coloca é: qual ou quais os 

significados da moda, com a sua efemeridade e produção de símbolos de distinção, para uma 

cidade como Belo Horizonte, elitista desde a sua origem e que possui o ideal de modernidade 

como uma espécie de “mito de origem”? Para tentar responder a essa questão, além da 

discussão teórica que se propõe sobre a relação entre moda, modernidade e cidade, é 

necessário também destacar tanto os aspectos históricos da moda, como da própria cidade de 

Belo Horizonte.  

No que se refere à moda, será de grande valia analisar algumas das transformações 

históricas que o conceito e as práticas sociais e culturais de moda sofreram, com destaque 

especial para os anos que vão do final da Segunda Guerra Mundial, até o início dos anos 

1960. O objetivo será colocar em relevo que nesse período houve a consolidação da moda, tal 

como modernamente a conhecemos. Nesse sentido, o foco será tratar das transformações 

ocorridas no campo da moda, evidenciando que nesse período ela deixava de ser apenas uma 

produção glamurosa, que praticamente se restringia às elites, passando por um complexo 

crescimento de seus mercados e de alteração de sua lógica. Por conseguinte, o esforço será o 
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de demonstrar que os anos de 1940 e 1950 foram marcados por uma transição na concepção e 

nas práticas sociais de moda, em que a dicotomia produção industrial de roupa sem maiores 

preocupações estéticas e a produção estilística voltada quase que exclusivamente para as elites 

deu lugar à moda que procurava alinhar as duas dimensões, produzindo, assim, roupas e 

acessórios em grande escala, com uma preocupação estilística.  

Nessa conjuntura de transformação no campo da moda, houve a tendência de 

desenvolver-se, além do tipo de produção destacada acima, o crescimento e a diversificação 

do comércio de roupas e demais acessórios ligados aos cuidados com a ornamentação pessoal 

e o crescimento da imprensa, sobretudo a ilustrada, especializada em moda. Ainda no que 

tange a essas transformações operadas durante os anos 1940 e 1950, é importante considerar a 

transição entre a hegemonia da referência estético-cultural europeia, principalmente a 

francesa, e a diversificação das influências culturais, incluindo nesse caso o referencial norte-

americano. Enquanto a concepção europeia de moda está fortemente pautada nos processos 

mais cristalizados de distinção, a concepção norte-americana é alicerçada no discurso 

democratizante de que na América o indivíduo seria livre e teria, inclusive, a oportunidade de 

portar uma roupa de qualidade, adquirida a custos módicos e produzida em larga escala. Para 

discutir essas transformações, além da análise histórico-conceitual de Gilles Lipovetsky, será 

necessário contar com autores como: James Laver (2006), Dominique Veillon (2004) e 

François Baudot (2005), por exemplo.  

Nesse ponto três problemas se colocam, a saber: até que ponto essas transformações 

no campo da moda chegam até a moda brasileira? Quais as principais características da moda 

em Belo Horizonte, que nesse contexto se consolidava como uma das principais capitais do 

Brasil? Tendo como foco a sociedade belo-horizontina, objeto de estudo desta pesquisa, quais 

as representações da referência cultural de moda norte-americana, com seu pragmatismo e 

discurso democrático, para o contexto sócio-cultural do Brasil?  

No que concerne às duas primeiras questões colocadas, vale considerar que será 

desenvolvida uma discussão sobre as principais características da moda no Brasil das décadas 

de 1940 e 1950, pensando em que medida se pode dizer que naquela conjuntura havia o início 

de um processo de formação de um campo da moda no país. Os elementos que serão levados 

em conta para o desenvolvimento de tal análise são: o processo de crescimento da indústria 

têxtil nacional, o desenvolvimento da imprensa ilustrada no Brasil e o crescimento de um 

comércio de roupas e acessórios. A ideia é pensar e problematizar até que ponto essas 

mudanças operadas na moda no Brasil foram importantes para o lançamento das bases para o 

início de uma criação brasileira original de moda, enquanto produção estilística com 
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autonomia e algum reconhecimento no campo, que surge principalmente no final dos anos 

1960. Para tal empreitada, será necessário contar com os poucos, mas importantes esforços 

acadêmicos sobre a moda no Brasil, provenientes de autores como: José Carlos Durand 

(1988), Karla Bilharinho Guerra (1997), Maria Salete de Souza Nery (2009), Denise de 

Oliveira Gonçalves (2007) e Luciana Crivelari Dulci (2009). No caso das principais 

características, assim como das práticas sociais de moda em Belo Horizonte, será utilizada a 

fonte oral. Por meio do depoimento de sujeitos que viviam na capital mineira à época, será 

destacado, principalmente, o surgimento de um comércio de roupas e acessórios de moda até 

então praticamente inexistente em Belo Horizonte, que era conhecida como a cidade das boas 

costureiras. O objetivo é analisar as representações do início de uma transição, em que essa 

cidade das costureiras começava a dar lugar às “vitrines do progresso”1.  

Levando em consideração o último problema destacado, isto é, as representações da 

referência norte-americana de moda para a sociedade belo-horizontina, o que se objetiva é 

analisar as contradições entre ideal moderno e democrático da moda ligado aos preceitos do 

“Tio Sam” e as práticas sociais de moda na capital mineira que, embora estivessem passando 

por um processo lento de transformações, ainda era marcada por contundentes processos de 

distinção. Por conseguinte, pretende-se considerar que o ideal de moda democrática, com 

influência dos EUA, em uma conjuntura de consolidação dessa nação como potência mundial, 

era para uma cidade como Belo Horizonte, um novo código de distinção, pois, conforme será 

demonstrado, o acesso às roupas e acessórios com certa qualidade, sobretudo a roupa pronta 

para se vestir comprada em lojas, era um privilégio de poucos  

Para realizar essa discussão, será de suma importância a leitura de autores que 

problematizam a difusão e a entrada dos elementos da cultura norte-americana no Brasil. 

Dentre esses, pode-se citar: Antonio Pedro Tota (2000), Hector Herman Bruit (1988), 

Eduardo Galeano (1984), Gerson Moura (1991) e Cristina Meneguelo (1996). Para tratar do 

processo de construção dos códigos de distinção, será de grande valia contar com as 

discussões de Pierre Bourdieu (2008a). Nesse sentido, a teoria de Boudieu será utilizada com 

vistas a destacar a importância dos símbolos e representações estético-culturais para a 

produção da crença de que alguns grupos detêm poder e hegemonia em determinados campos 

da sociedade.  

Além disso, Pierre Bourdieu (2007) será tomado também para se analisar os discursos 

e representações políticas, deslocadas de seus “lugares convencionais”, tais como: partidos 

                                           
1 Expressão criada por Margarida de Souza Neves (1987). 
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políticos, movimentos sociais e Estado; sobretudo quando se pensa nas discussões do autor 

sobre o “poder simbólico”. É importante destacar ainda que o autor disponibiliza ferramentas 

para se analisar as transformações no acento discursivo, principalmente dos anúncios de 

moda, publicados nos principais periódicos de época de Belo Horizonte. Isso por que Pierre 

Bourdieu (2008d), ao tratar das transformações engendradas na alta costura francesa, 

evidencia as disputas entre dois tipos de costureiros, um dominante e outro aspirante no 

campo da moda, destacando que as diferentes estratégias discursivas, longe se serem apenas 

meios de se estabelecer concepções estéticas hegemônicas, são disputas simbólicas, tentativas 

de imposição de uma concepção de mundo dentro do referido campo.   

 Portanto, no que concerne às transformações discursivas nas reportagens e nas peças 

publicitárias dos principais estabelecimentos de moda da capital mineira, pretende-se destacar 

a transição entre elementos como: “distinção”, “elegância” e “sofisticação”, muito comuns 

nos anúncios dos anos 1940, para os de “modernidade”, “praticidade”, “economia” e 

“democracia”, que passam a imperar, sobretudo nos anos 1950, sob certa influência norte-

americana. Nesse sentido, as representações de moda ligadas à referência cultural norte-

americana, serão analisadas destacando-se que a difusão de um estilo de vida, no caso dos 

EUA, está relacionada com um projeto sócio-cultural, mas também político, de modernidade, 

num contexto muito afirmativo tanto do capitalismo de uma forma mais genérica, quanto da 

hegemonia política do Tio Sam no mundo ocidental, frente à proposta socializante da então 

URSS.  

Considerando as discussões acima apresentadas, vale sistematizar os principais 

objetivos desta pesquisa. O primeiro é o de analisar as principais características da moda belo-

horizontina das décadas de 1940 e 1950, frente ao desenvolvimento do conceito “moderno” 

de moda (como uma produção pragmática e utilitária), inerente a essa época. O segundo busca 

identificar quais eram as principais lojas, ateliês e pontos comerciais de moda, que surgiam na 

capital mineira dos anos 1940 e 1950, procurando refletir sobre os significados e 

representações desses “lugares da moda” para a sociedade em questão. O terceiro é relacionar 

a moda, fenômeno social frívolo e efêmero, à “tradição” belo-horizontina de cultuar o 

moderno, na época em que a capital mineira completava seus 50 anos. O quarto objetivo visa 

analisar as referências estético-culturais presentes na moda belo-horizontina das décadas de 

1940 e 1950. O intuito é destacar a transição de um discurso aristocrático e claramente 

excludente com influência europeia, para o “moderno discurso democrático”, com influência 

norte-americana; buscando evidenciar as representações dessa transição, face às práticas 

sociais de moda em Belo Horizonte. 
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Apontados os pressupostos teóricos, os problemas e objetivos, é importante destacar 

os procedimentos metodológicos adotados. Esta dissertação desenvolve-se por meio de dois 

tipos de fonte: a oral e os periódicos de época. Com o objetivo de analisar as práticas sociais 

de moda na capital mineira, destaca-se a fonte oral. Recorreu-se à memória de sujeitos que 

viviam em Belo Horizonte na conjuntura dos anos de 1940 e 1950, por meio de entrevistas 

temáticas, semi-estruturadas de caráter qualitativo. O roteiro utilizado como parâmetro para as 

entrevistas pode ser verificado no Apêndice A. Não houve uma pré-determinação do número 

de entrevistas e o critério para definir quantas seriam realizadas foi a saturação das 

informações coletadas, isto é, no momento em que as informações fornecidas pelos 

entrevistados começaram a se repetir, é que se optou por não realizar mais o procedimento.  

Foram realizadas nove entrevistas que tiveram em média 40 minutos de duração. 

Buscou-se preferencialmente o testemunho de mulheres de classe média/alta que têm, na 

atualidade, cerca de 70 ou 80 anos de idade (embora dois dos entrevistados tenham mais de 90 

anos). A preferência pela entrevista de mulheres justifica-se pelo fato de que os periódicos, 

publicidades e reportagens de moda veiculados na época demonstram que esse era o grande 

público para o qual a moda era direcionada. Além disso, é importante considerar que, se até a 

atualidade a moda é uma temática ainda encarada como predominantemente feminina, 

acredita-se que essa perspectiva se aplique também à conjuntura delimitada para esta 

dissertação. Mesmo considerando o foco apontado, dois homens também foram entrevistados. 

Um porque era um alfaiate com certo reconhecimento em Belo Horizonte nas décadas de 

1940 e 1950 e outro porque trabalhou em uma das lojas mais importantes para a moda belo-

horizontina da época, isto é, a Guanabara. O perfil dos entrevistados pode ser verificado no 

Apêndice B.  

As entrevistas foram transcritas na íntegra. O processo de análise foi desenvolvido por 

meio de impressão das transcrições e o trabalho dos seus conteúdos foi feito levando-se em 

conta quatro elementos centrais, quais sejam: observações sobre as características do 

cotidiano de Belo Horizonte nas décadas de 1940 e 1950; possível relação estabelecida entre 

Belo Horizonte e a moda; práticas sociais de moda na capital mineira (destacando-se tanto 

quais eram os principais estabelecimentos comerciais de moda de BH e suas representações 

para o contexto em questão, quanto o que as pessoas vestiam); e o consumo de roupas, (tanto 

as que eram confeccionadas sob medida por costureiras e alfaiates, quanto a aquisição de 

roupa pronta nas lojas). Optou-se por preservar ao máximo a fala do entrevistado, entretanto, 

alguns vícios de linguagem como: “né”, “ok” e “tá” foram suprimidos, uma vez que pouco 

colaboram – e às vezes até atrapalham – o entendimento dos conteúdos tratados. Além da 
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análise de trechos das falas dos entrevistados e sua aplicação às discussões desenvolvidas, em 

alguns momentos serão descritas e analisadas algumas reações verbais e não verbais dos 

entrevistados, uma vez que a entrevista pode auxiliar nos trabalhos desenvolvidos não apenas 

com os trechos formais transcritos, mas também com o próprio contexto de realização dessas 

entrevistas, assim como as reações e feições que não são evidenciadas pelo gravador, mas 

podem conferir importantes componentes de análise para o trabalho.  

Outra fonte importante para esta dissertação são os periódicos de época. A escolha dos 

periódicos justifica-se, primeiramente, por sua relevância no cotidiano das sociedades 

modernas. Segundo Luciana Dulci (2004), as revistas eram importantes divulgadoras de moda 

e, após a Segunda Guerra Mundial, houve um crescimento no número desses periódicos no 

Brasil. Tal crescimento deveu-se, ainda segundo a autora, à impossibilidade de importação 

das revistas que vinham da Europa, principalmente da França. Em função dessa demanda 

reprimida, surgiram revistas como: O Cruzeiro, O Globo, Alterosa e, anos mais tarde, a 

revista Manchete, por exemplo. Charles Monteiro (2007) afirma que nas décadas de 1940 e 

1950, em meio a um grande desenvolvimento dos centros urbanos, a imprensa ilustrada 

funcionava como um manual de civilidade e de culto à modernidade. Segundo o autor 

(...) a fotografia e, em especial, as fotorreportagens permitem através de um dar a ver 
a cidade uma educação do olhar e a elaboração de uma nova estética nesse processo 
de expansão horizontal e vertical urbana. Mas também uma nova cultura urbana, 
com novos parâmetros de sociabilidade, civilidade e consumo, que deveriam ser 
almejadas e buscados pelos leitores desses periódicos que quisessem ser modernos. 
(MONTEIRO, 2007, p.163-164).  

Destaca-se como fonte o Suplemento Feminino do Jornal Estado de Minas e as 

revistas: Alterosa, Belo Horizonte, Novidades, Silhueta, Minas Tênis Clube e Minas Gerais. 

O primeiro periódico apontado foi pesquisado tanto no Arquivo do Jornal Estado de Minas, 

localizado em Belo Horizonte, que possui um acervo digitalizado e aberto à consulta; quanto 

na Hemeroteca do Estado de Minas Gerais, que possui acervo aberto à pesquisa, em parte não 

digitalizado e que pode ser fotografado. As revistas citadas estão à disposição para pesquisa 

também na Hemeroteca do Estado de Minas Gerais, no Museu histórico Abílio Barreto e no 

Arquivo da cidade de Belo Horizonte. Vale salientar que parte desses periódicos, sobretudo o 

Jornal Estado de Minas e a revista Alterosa, já tinham sido pesquisados para minha 

monografia de conclusão de curso e, portanto, desde o início do mestrado, eu já possuía em 

um arquivo fotografado e digitalizado, parcela considerável das reportagens de moda, assim 
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como o colunismo social e as publicidades de época, veiculadas nas duas fontes citadas. As 

outras revistas foram pesquisadas e fotografadas, principalmente no Arquivo da cidade de 

Belo Horizonte, do segundo semestre de 2009 até o primeiro semestre de 2010. Tanto nas 

revistas, como no Suplemento Feminino do Jornal Estado de Minas, pode-se contar com um 

grande número de fotografias da sociedade belo-horizontina, assim como a publicidade dos 

principais estabelecimentos de moda da capital, além de reportagens e dicas de moda. Essas 

são marcadas por discursos visuais e textuais de modernidade, assim como importantes 

elementos para se refletir sobre a difusão de novos modos de vida e de novas formas de 

consumo ligadas às práticas capitalistas modernas. Além disso, possibilitam também o 

desenvolvimento da análise das representações da referência estético-cultural norte-

americana.  

A escolha das publicidades, das reportagens de moda e dos textos do colunismo social 

empregados nesta dissertação levou em conta principalmente os fatores elencados acima, 

além de ter sido estabelecida a comparação entre as publicações em três períodos, a saber: do 

final dos anos 1930 e início dos anos 1940, do início dos anos 1950 e do final dessa década 

até o início dos anos 1960. O intuito foi o de perceber as transformações, mas também as 

permanências dos acentos discursivos, principalmente no caso das peças publicitárias, assim 

como das referências culturais de moda e dos próprios modelos de roupas e acessórios 

destacados.  

Apresentados os pressupostos teóricos e metodológicos desta pesquisa, assim como 

seus objetivos e problematizações, resta agora tratar da divisão da dissertação. No capítulo, 

“Modas e modos nos anos 1940 e 1950”, objetiva-se discutir o conceito de moda adotado para 

esta dissertação; analisar as principais características da moda nos anos 1940 e 1950, frente a 

um desenvolvimento e transformações históricas desse fenômeno e analisar a moda no Brasil, 

em especial em Belo Horizonte, nessa mesma conjuntura. No capítulo, “Moda, modernidade e 

a capital mineira cinquentenária”, o objetivo será discutir as relações entre moda, 

modernidade e cidade, destacando as representações da moda para Belo Horizonte, num 

contexto em que essa capital passava por um segundo processo de modernização. No último 

capítulo, “Entre a distinção aristocrática e o discurso democrático: a moda belo-horizontina, 

os códigos distintivos e a referência estético-cultural norte-americana”, o esforço será o de 

analisar as representações de moda democrática com influência norte-americana, presente nos 

periódicos de época, frente às práticas sociais de moda na capital mineira. Portanto, o capítulo 

“Modas e modos nos anos 1940 e 1950” trata das principais características do campo da moda 

na conjuntura em questão, com destaque para a moda no Brasil e em Belo Horizonte, o 
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segundo analisa a moda como uma representação da modernidade para Belo Horizonte na 

aurora dos seus 50 anos e o terceiro problematiza tais representações, por meio de análise do 

referencial cultural norte-americano, inerente à moda nesse período.  

A dissertação encerra-se com uma breve conclusão sobre as discussões realizadas no 

texto. Essas compreenderão um balanço geral dos resultados da pesquisa frente ao que foi 

proposto, sua realização e o processo de escrita.    
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2. MODAS E MODOS NOS ANOS 1940 E 1950  

2.1. Roupa, costume indumentário e moda  

Os primeiros esforços sistemáticos de pensar a moda como um fenômeno social, e, 

portanto, merecedora de atenção dos cientistas sociais, remonta o final do século XIX e início 

do século XX. Nessa conjuntura, diferentes intelectuais procuravam refletir e analisar a 

dinâmica da modernidade, não somente no que se referem aos seus aspectos econômicos, 

políticos e sociais; mas também como um novo modo de vida que se erigia no fluxo da 

cultura urbana e da sociedade industrial. Um dos aspectos ligados aos modos vivendis das 

sociedades modernas, tomado como objeto de estudo nessa época, foi a moda, destacando-se, 

inicialmente, os trabalhos de Gabriel Tarde (1907), Georg Simmel (1904/2008) e Thorstein 

Veblen (1899/1996). Esses autores teorizaram pioneiramente sobre moda, num contexto de 

materialização de muitas das promessas e também de muitas das contradições da 

modernidade, numa atmosfera social em que os cuidados com a renovação contínua dos 

elementos estéticos ligados à aparência pessoal cresciam muito.  

Para além da simples variação dos elementos indumentários, Gabriel Tarde (1907) foi 

um dos primeiros autores a analisar a moda como um fenômeno social que envolvia também 

os gostos alimentares, a habitação, a forma de organização das instituições etc. O autor trata 

da moda ao discutir os processos de imitação, que seriam para ele um “fato social” 

responsável pela constituição, propagação e cristalização de costumes. Para Gabriel Tarde 

(1907), todas as semelhanças observáveis no universo seriam fruto da repetição2. Com efeito, 

a imitação seria um complexo fato social que poderia ocorrer de forma consciente, deliberada, 

ou involuntária. Os costumes poderiam ser transmitidos, espontânea ou deliberadamente, 

estando esse processo de transmissão, nesse último caso, relacionado à adesão e propagação 

de alguma novidade. Existe para Gabriel Tarde, por conseguinte, a separação entre moda e 

costume, isto é, enquanto este está pautado na continuidade e/ou cristalização de certos 

hábitos, crenças e tradições; aquela é responsável pela propagação de novidades. A moda, 

enquanto fenômeno social característico das sociedades modernas seria marcada pela difusão 

do novo. As novidades (hábitos, crenças, modelos estético-culturais), seriam importadas pelas 

                                           
2 Para o autor, enquanto no mundo “físico-químico” essa repetição teria como causa os movimentos periódicos 
vibratórios; no “mundo vivo” ocorreria em função de um processo de transmissão hereditária; e no “mundo 
social” estaria relacionada à imitação 
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elites, e transmitidas por meio da moda para que posteriormente fossem cristalizados em 

forma de costumes.    

Tal como Gabriel Tarde (1907), Thorstein Veblen (1996) coloca em relevo o papel das 

elites para a imposição e a difusão de novos padrões estético-culturais de moda. Thorstein 

Veblen (1996), além de pensar nos movimentos da moda de uma forma mais genérica, 

desenvolve uma crítica à burguesia, por meio dos conceitos de “consumo conspícuo”, 

“dispêndio conspícuo” e “ócio conspícuo”. De acordo com o autor, haveria, por parte da 

burguesia do século XIX, a ostentação de riqueza material para a demonstração de poder. 

Ainda de acordo com Thorstein Veblen, era importante para essa classe consumir bens 

materiais que demonstrassem sua posição social e, além disso, evidenciassem o “ócio 

conspícuo”, isto é, que aquele sujeito não desenvolvia trabalhos “braçais”, e, portanto, 

pertencia a um grupo social privilegiado. Na ausência de códigos de sofisticação e requinte 

como os da nobreza, a burguesia, que no contexto analisado pelo autor havia se consolidado 

como classe de poder em grande parte da Europa Ocidental, utilizava-se do consumo de bens 

materiais dispendiosos para a criação de símbolos de distinção e a conseqüente demonstração 

de superioridade. Se em outrora a moda representava a distinção estamental de uma sociedade 

nobiliária, no século XIX teria passado a simbolizar, sobretudo no que se refere à alta costura, 

o triunfo da burguesia, numa nova conjuntura em que a moda configurava-se como 

sinalizadora dos detentores e não detentores de capitais na sociedade liberal burguesa.    

Tanto Thoistein Veblen (1996) como Gabriel Tarde (1907) e Georg Simmel (2008) 

fazem parte do que Gilles Lipovetsky (2006) classifica como “paradigma da distinção social”, 

ou visão classista da moda. Essa teoria da distinção social seria marcada pelo destaque 

conferido a uma característica fundamental para se pensar a moda no mundo capitalista e 

industrializado, qual seja: o papel da moda para se erigir símbolos de diferenciação entre as 

classes sociais. Para esses autores, a moda seria criada e difundida pelas elites e copiada e 

seguida pelas classes subalternas, obrigando as elites a criar novas modas e novos códigos 

distintivos.  

Embora seja pertinente considerar que George Simmel (2008) é um dos nomes de 

destaque para o paradigma apontado acima, vale evidenciar que esse autor já apresenta outras 

características fundamentais da moda. Dentre elas pode-se destacar a ideia de que a moda era 

também uma forma de inserção do indivíduo em um determinado contexto social. Essa ideia 

pode ser verificada na dicotomia “imitação-diferenciação”, esboçada pelo autor. De acordo 

com essa perspectiva, a moda seria pautada por um movimento de diferenciação de um 

indivíduo para com outros indivíduos e de um determinado grupo social para outro grupo 
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social (para Georg Simmel a moda seria um elemento comunicador de status social, mas 

também de estilo de vida); além de uma forma daquele indivíduo se inserir em determinadas 

estruturas sociais, via imitação e criação de sentimento de pertença, por meio da adesão de 

determinados códigos estético-culturais. Essa dicotomia, além de fazer parte de uma postura 

dialética própria do autor, é também componente de sua visão com relação à própria dinâmica 

da vida moderna nas grandes cidades. De acordo com Georg Simmel (1987) a vida 

metropolitana seria aquela marcada por duas forças, a saber: o “individualismo da igualdade”- 

orientação à universalidade ou massificação - e o “individualismo da diferença”– liberdade 

individual. Enquanto na primeira tendência o homem metropolitano é mais um no meio da 

multidão, a segunda garantiria a esse sujeito a oportunidade de individualizar-se. Para George 

Simmel a moda estaria ligada às contradições inerentes aos modos de vida das sociedades 

urbanas modernas que ele analisou no final do século XIX e início do século XX. A moda, 

portanto, é relacionada ao cotidiano e às relações sociais estabelecidas nas grandes cidades, à 

efemeridade própria da modernidade3, assim como à questão do consumo e à economia do 

dinheiro4.  

Se as primeiras teorias sociais sobre moda remontam o final do século XIX, é no 

século XX, sobretudo a partir da segunda metade desse século, que a moda passou a ganhar 

um número maior de pesquisas e, consequentemente, outras discussões e problemas 

começaram a ser levantados. Segundo Maria Lúcia Bueno (2006), até a década de 1970, a 

moda foi considerada como domínio de irracionalidade, como produto do “consumismo 

capitalista” e, por conseguinte, relegada ao ostracismo por parcela considerável dos cientistas 

sociais. Os poucos trabalhos sobre o tema, ainda de acordo com a autora, foram algumas 

publicações desenvolvidas fora do circuito acadêmico, ou umas parcas produções acadêmicas 

de cunho ensaístico, tal como o trabalho de Gilda de Melo e Souza.  

Infere-se que isso se deve basicamente a duas questões, quais sejam: a grande 

transformação do conceito de moda e a consequente ampliação de seus mercados, que se 

operava nessa conjuntura; e as próprias transformações na produção do conhecimento nas 

ciências sociais e humanas. No que se refere à última questão citada, vale destacar que na 

segunda metade do século XX, iniciou-se uma crítica ao marxismo e ao próprio projeto 

político-social da modernidade, marcado pela promessa de redenção da humanidade. Essa 

crítica desenvolveu-se principalmente a partir do final da década de 1960, sendo o ano de 

                                           
3 Essas questões serão desenvolvidas com mais cuidado no segundo capítulo desta dissertação, quando 
trabalharemos com a relação entre moda, modernidade e cidade. 
4 Termo utilizado por Simmel para se referir aos processos de acumulação de capital e seus reflexos na sociedade 
moderna. 
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1968 – com todas as suas utopias e transgressões de certa forma frustradas – um marco; mas 

seu desenvolvimento mais agudo ocorreu na década de 1980, sendo a queda do muro de 

Berlim evento simbólico. As discussões e temas outrora considerados irrelevantes frente a 

questões políticas, econômicas e sociais mais “latentes” para a construção de grandes teorias 

salvacionistas, passaram a ser consideradas dignas de atenção dos cientistas sociais. Dentre 

essas temáticas pode-se considerar a moda, por exemplo. Quanto ao contexto do próprio 

desenvolvimento da moda nessa conjuntura, é relevante considerar que na segunda metade do 

século XX, nos anos de “ouro” do capitalismo e da constituição do consumo em massa que 

lhe é inerente, formatava-se a moda prêt – à – etre- Porter (Essa expressão francesa significa 

“pronta para ser vestida”, e marca o desenvolvimento da moda produzida em série, que além 

de uma produção em massa de roupas ligada à própria lógica de acumulação do capital, é 

marcada pela extensão da moda, enquanto produção estilística profissional, aos mais variados 

grupos sociais e mais diferentes sociedades - Essa questão será mais bem desenvolvida na 

segunda parte deste capítulo).   

Dentre os trabalhos que surgiram nessa conjuntura, destaca-se o de Roland Barthers. 

Mantendo ainda certa tradição ensaística predominante na primeira metade do século XX, 

esse autor apresenta uma contribuição semiológica do tema. Para Roland Barthes (1979), 

partindo da semiologia de Saussure, a moda é um sistema, uma “sintaxe” e, nesse sentido, a 

indumentária estaria para o traje, do mesmo modo que a língua para a fala e o vestuário 

corresponderia a uma linguagem.  

Se Roland Barthers (1979) afirma que a moda é uma linguagem não verbal e, portanto, 

mais do que simples variar estilístico, representa a construção, a difusão e a ressignificação de 

códigos, símbolos e textos produzidos em diferentes contextos sócio-culturais; Pierre 

Bourdieu (2008d) reafirma a importância desse fenômeno para a construção de estratégias 

simbólicas de distinção. O autor, em parceria com Yvette Delsaut5, ao tratar da moda, centra 

sua análise na reprodução das classes, nos gostos e estilos sociais, pensando a moda a partir 

desse prisma. Para o desenvolvimento dessa discussão, os autores tomam como objeto a alta 

costura parisiense, analisando a disputa entre os costureiros consagrados e aqueles que 

almejavam essa posição de hegemonia no “campo da moda”. Os primeiros, mantendo uma 

estratégia discursiva pautada nas ideias de “tradição”, “requinte” e “elegância”; e os seus 

concorrentes, aderindo a um discurso que tinha como base os ideais de “praticidade”, 

“modernidade” e “inovação”.  

                                           
5 O texto produzido pelos autores foi publicado no Brasil recentemente com o título: “O costureiro e sua grife: 
contribuição a uma teoria da magia”. A primeira publicação foi produzida na França no início dos anos 1970.  
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Por meio de uma história da moda conceitual e problematizada, Gilles Lipovetsky 

promoveu um importante deslocamento no debate teórico sobre moda, até então, mesmo na 

abordagem de Bourdieu, muito restrito às questões da distinção social. O autor evidencia que 

o:  

(..) esquema da distinção social que se impôs como chave soberana da 
inteligibilidade da moda, tanto na esfera do vestuário como na dos objetos e da 
cultura moderna, é fundamentalmente incapaz de explicar o mais significativo: a 
lógica da inconstância, as grandes mutações organizacionais e estéticas da moda. 
(LIPOVETSKY, 2006, p.11).  

Partindo do pressuposto de que a moda, além de signo de classe, é marcada pelo 

desenvolvimento do individualismo, pelo espetáculo das aparências, além da emergência do 

culto à novidade; Lipovetsky afirma que ela é um fenômeno historicamente localizado na 

configuração sócio-cultural da modernidade europeia. Nesse sentido, a moda teria surgido no 

ocidente, principalmente a partir do século XIV, e estaria ligada ao desenvolvimento de uma 

postura renovada do homem com relação ao mundo e a si mesmo. Para Gilles Lipovetsky 

(2006), tal como para Georg Simmel (2008)6, a moda é produto do desenvolvimento da 

modernidade e do próprio capitalismo.  

Com efeito, o século XIV é um marco para o desenvolvimento da moda. Nessa 

conjuntura a Europa passava por significativas transformações econômicas, sócio-culturais e 

políticas. Tais mudanças estão ligadas a um processo estrutural de contradições engendradas 

no próprio modo de produção feudal, assim como o lento ritmo de transformações das 

estruturas mentais. Estão relacionadas também com acontecimentos conjunturais, destacando-

se nesse ponto as cruzadas e a grande crise do século XIV. Enquanto o primeiro evento 

acabou por proporcionar a abertura do mar mediterrâneo e o consequente processo de 

reaquecimento comercial e urbano da Europa Ocidental; o segundo catalisa o processo de 

desagregação do mundo feudal, colocando em cheque não só as estruturas sociais e 

econômicas desenvolvidas até então, mas também, e antes de tudo, a própria forma do 

europeu pensar e de se relacionar com o mundo.  

                                           
6 A diferença nessas duas análises sobre a moda e a modernidade é que Georg Simmel não estava preocupado em 
contextualizar sua produção, teorizando sobre a moda como um fenômeno social, já Gilles Lipovetsky procurou 
articular as duas questões, isto é, teorizar sobre a moda, levando em conta os processos históricos envolvidos na 
gestação desse fenômeno.   
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O desenvolvimento econômico da Europa Moderna criou condições materiais para o 

desenvolvimento de indumentárias e de acessórios luxuosos, mas o surgimento dos Estados 

Nacionais modernos, assim como o estabelecimento das sociedades de corte, também 

possuem a sua importância nesse processo. Além de Gilles Lipovetsky (2006), outro autor 

que analisa a moda como elemento sócio-cultural ligado às disputas simbólicas da sociedade 

de corte, é Nobert Elias (1990). Ele afirma que para a manutenção do status e 

consequentemente de seus privilégios sociais, a nobreza passou a contar, no já referido 

contexto, com códigos de distinção que tinham o vestuário e os demais acessórios decorativos 

da aparência como elementos fundamentais para a construção de um discurso visual, 

comportamental e simbólico, que mantivesse sua pretensa posição de superioridade. Norbert 

Elias (1987) evidencia que as redes sociais, os jogos de sedução, a manutenção de um ethos

aristocrático e o pertencimento à “boa sociedade”, eram moedas preciosas na configuração 

social que ficou conhecida como sociedade de corte. Nesse ponto é importante considerar que 

o tipo de relação social estabelecida, os códigos de honra e conduta, assim como a etiqueta e a 

apresentação estética pessoal “adequada”, eram elementos de grande relevância para o 

desenvolvimento de relações sociais e políticas naquele contexto. A aparência era 

fundamental para a sociedade de corte, não só por causa das interdições suntuárias7 colocadas 

àqueles que não pertencessem aos círculos privilegiados de corte, mas também em função do 

jogo político, fundamentalmente marcado pela sedução, pela diplomacia e pelo controle dos 

gestos e das paixões.  

A disputa classista em meio à transição feudal capitalista é fundamental para se 

entender a origem da moda e a busca pela diferenciação e a regularidade de renovação 

inerente e esse fenômeno, mas há outra questão que se coloca, isto é, o culto ao “novo”, típico 

do discurso da modernidade inaugurado na Europa e do próprio ocidente. Nesse sentido, a 

efemeridade, característica impar da moda, de acordo com Gilles Lipovetsky (2006), não é 

fruto apenas do processo regular de construção de emblemas de classe, mas também de uma 

visão renovada com relação ao mundo. Se até o medievo a tradição e o passado eram 

valorizados, a partir do século XIV, o ocidente europeu passou a celebrar a novidade, num 

contexto em que o homem começou a se ver como transformador de si e do meio que o cerca. 

                                           
7 As chamadas “leis suntuárias” eram regulamentações que, principalmente em tempos de escassez, definiam a 
metragem que poderia ser empregada para a confecção de um traje, assim como o material. A cor vermelha, por 
exemplo, durante muito tempo foi considerada privilégio da nobreza e somente esse grupo social a podia 
empregar em suas roupas.  
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A celebração do futuro em detrimento do passado está relacionada ao advento de uma postura 

de valorização da vida terrena e do humanismo, próprias das transformações da modernidade, 

representadas, por exemplo, pelo movimento renascentista. 

Tal como Gilles Lipovetsky (2006), Diane Crane (2006) também procura superar as 

análises sobre a moda que se limitam à questão das hierarquias de classe. A diferença é que a 

autora tem como foco a moda do século XX e defende a tese de que a questão classista e os 

processos de distinção – materiais e simbólicos - não teriam mais importância para se pensar a 

moda, principalmente a partir da segunda metade do século passado; enquanto Lipovetsky 

afirma que esses mecanismos de diferenciação social não são mais as principais questões para 

analisar a moda, mas devem ser levados em conta. Diana Crane (2006, p.36) destaca que a 

partir da segunda metade do século XX: “em vez de uma cultura de classes, há uma 

fragmentação crescente de interesses culturais dentro das classes sociais”. 

A autora considera a revolução industrial como um entre rios na produção, venda e 

acesso à roupa e, consequentemente, para a própria concepção de moda. Ela evidencia que até 

o início do século XX, classe social e gênero eram questões fundamentais para se analisar a 

moda, mas ao longo desse século, frente a um crescente processo de democratização do 

acesso à roupa; os estilos de vida, a faixa etária, a preferência sexual e a identidade étnica, se 

tornaram pontos mais relevantes para se refletir sobre a moda.   

Com intuito de conferir destaque ao complexo processo cultural de construção e 

reconstrução de estilos, assim como o papel do vestuário para a construção social das 

identidades no mundo contemporâneo; Diana Crane destaca a década de 1960 como um 

marco para a transição entre: a moda embalada pela cultura de classes e pelas fronteiras 

simbólicas; e a moda marcada por uma grande mobilidade das fronteiras sociais e pela 

considerável fragmentação e interpenetração dos diferentes padrões estéticos e estilos de vida. 

Para ela, no mundo contemporâneo, a questão de classe se manifestaria principalmente nos 

uniformes de trabalho. Esses representariam uma contradição na medida em que seriam uma 

manifestação estética adversa à tendência democratizante dos trajes e da desorganização das 

fronteiras de classe, que teriam se desenvolvido a partir da segunda metade do século XX. De 

acordo com a autora, portanto, até a década de 1960 havia uma moda fortemente 

hierarquizada, alicerçada em contundentes processos de distinção e, a partir de então, teria 

ocorrido a dissolução desses códigos de classe e dessas estratégias distintivas.  
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Mesmo levando-se em conta a importância da discussão em questão para se 

problematizar a complexidade do fenômeno social moda para o mundo contemporâneo, vale 

questionar: até que ponto pode-se afirmar que a moda até as primeiras décadas do século XX 

era tão hermética como a autora coloca? Até que ponto não é importante levar em conta os 

processos materiais e simbólicos de distinção ao se analisar a moda a partir da segunda 

metade do século XX?    

Contrariamente a uma perspectiva que procure estabelecer marcos cronológicos 

rígidos na tendência de democratização da moda, em detrimento das hierarquias de classe, 

opta-se por levar em conta que o período que vai do final da segunda guerra até os anos 1960, 

é marcado pela catalização de um processo mais complexo. Nesse sentido, vale retomar Gilles 

Lipovetsky. Ele evidencia, ao tratar da dicotomia expressão hierárquica e expressão individual 

na “sociedade de corte”, que, embora houvessem rigorosas tentativas de imposição de um 

modelo estético aristocrático considerado superior para os demais círculos sociais, é preciso 

considerar que mesmo naquele contexto social, havia uma importante margem de autonomia 

dos sujeitos, a priori passivos e receptores de uma moda imposta. Gilles Lipovetsky, ao 

argumentar no sentido de que nem a sociedade de corte tinha tantos poderes de imposição e 

nem os sujeitos eram meros copiadores, afirma que o sistema da moda convive com a 

ambivalência entre a coação coletiva e o individualismo. Para o autor é: 

A moda como sistema é que é inseparável do “individualismo”, - em outras 
palavras, de uma relativa liberdade deixada às pessoas para rejeitar, modular e 
aceitar as novidades do dia -, do princípio que permite ou não os cânones do 
momento. (LIPOVTETSKY, 2006, p.43).  

Para Gilles Lipovetsky (2006) a crescente promoção das individualidades, a expansão 

do acesso à moda, assim como a produção em série de roupas, são fatores que estão 

relacionados à moda enquanto fenômeno social e à própria modernidade de uma forma mais 

genérica. Nesse sentido, além de relativizar o poder de imposição estético-cultural da 

sociedade de corte, tal como citado acima, o autor também destaca que a produção de roupas 

em série e a tendência democratizante que lhe é inerente, já estava ocorrendo na Europa desde 

o final do século XVIII e sobremaneira no século XIX, e teria sido potencializada após a 

Segunda Guerra Mundial. Nesse ponto é importante também considerar as discussões de 

Georg Simmel (2008), que apontam para uma dicotomia inerente ao sistema da moda, tal 



28 

como se destacou acima.  A moda seria marcada, ao mesmo tempo, por um processo de 

distinção - imitação e individualização - coação. O que aconteceria seriam transformações nos 

padrões, formatos e limites, nos complexos processos de imposição e resistência aos modelos 

de moda e comportamento; e não a simples eliminação de um ou de outro.         

Pretende-se, portanto, adotar a discussão de Gilles Lipovetsky (2006), não só para 

pensar as características do fenômeno social moda, mas para problematizar a noção de “moda 

democrática”, que teria sido erigida na segunda metade do século XX. Em vez de considerar 

que os signos de distinção passaram para o segundo plano a partir do período destacado, 

considera-se que existem diferentes códigos de distinção e igualmente diferenciadas formas 

de transgressão dos mesmos, no complexo processo histórico de desenvolvimento e 

transformação da moda desde a sua clara formulação, até as sociedades contemporâneas.  

Tendo como pressuposto as discussões desenvolvidas até aqui, considera-se que por 

mais que a moda seja na atualidade um fenômeno sócio-cultural mais ou menos global, sua 

manifestação mais bem acabada, com a transformação regular das indumentárias e demais 

elementos ligados à aparência pessoal, foi originada na Europa ocidental, principalmente a 

partir do século XIV. A pura existência de elementos materiais que cobrem os corpos, o 

desenvolvimento de determinados costumes indumentários, ou as esporádicas transformações 

nos padrões vestimentares, não garantem a existência da moda, tal como a concebemos 

contemporaneamente. É preciso que o gosto pela novidade, a busca por signos de distinção, a 

progressiva promoção de individualidades e o espetáculo “publicitário” das aparências, se 

tornem elementos regulares de uma dada configuração social, para que se possa assim falar 

em moda. 

 Partindo dessa concepção, alicerçada principalmente nas discussões de Gilles 

Lipovetsky (2006), é que serão analisadas as principais características da moda nas décadas 

de 1940 e 1950. As particularidades e singularidades da moda nesse contexto serão 

relacionadas ao processo histórico de desenvolvimento da moda enquanto fenômeno social 

ligado à própria concepção de mundo moderno. Algumas das transformações desenvolvidas 

na moda no período em questão serão analisadas como frutos de um processo de catalização 

de algumas tendências verificadas na moda enquanto fenômeno característico das sociedades 

ditas modernas, originadas no mundo ocidental. Após essa devida caracterização da moda nas 

décadas de 1940 e 1950, será analisada a moda no Brasil nesse período, para que em seguida 

se possa tratar especificamente da moda em Belo Horizonte.                 
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2.2. Do eurocêntrismo à mundialização do mundo: O século XX e a culminância da 
moda em seu sentido moderno.  

Para a humanidade o vestir-se é pleno de um profundo significado, pois, o espírito 
humano não apenas reconstrói o próprio corpo, como também cria roupas que o 
vestem (...). Homens e mulheres vestem-se de acordo com este grande 
desconhecido, o espírito do tempo. (KÖHLER, 2005, p. 59). 

O século XX pode ser classificado como o “século atômico”. Findada a primeira 

década do século XXI, ele ainda nos parece familiar, pode-se sentir seus efeitos e 

desdobramentos, ainda que como uma leve brisa. Talvez a melhor expressão para esses 100 

anos, que às vezes mais se parecem com 1000, seja mesmo o título de um dos livros mais 

famosos de Eric Hobsbawm (1995), qual seja: “A Era dos Extremos”. Duas grandes guerras, 

muitas utopias e várias revoluções. Dentre essas últimas, é possível considerar importantes 

eventos políticos, econômicos, mas também relevantes transformações sócio-culturais. Se no 

início do século XX, o mundo ainda se via às voltas com monarcas absolutistas sendo 

destronados, com uma grande quantidade de civilizações e culturas que não se comunicavam; 

no final do mesmo século foi possível assistir à queda do socialismo real e a um processo de 

globalização que mudou e ainda está a mudar muito, os mais variados contextos sociais.  

Período fundamental para toda essa transformação é a segunda metade do século XX. 

Tal destaque pode ter como uma de suas principais razões a eclosão da Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945) e seus desdobramentos. O período que vai do término desse conflito até 

o final dos anos 1950, pode ser considerado um tempo de reestruturação e de grandes 

transformações. Nas décadas de 1940 e 1950, período que está inserido no que Eric 

Hobsbawm (1995) classifica como “anos dourados”8, além da espantosa recuperação do 

capitalismo9, o mundo passava por um intenso processo de globalização, pela Guerra Fria, 

pela reconstrução europeia e japonesa e por um grande avanço tecnológico. 

Considerando que também ocorreram transformações sócio-culturais nesse contexto, 

vale destacar a moda. Essa, do final da Segunda Guerra até os anos 1960, passou por um 

processo de transição em que a dicotomia entre a produção sob medida glamurosa voltada 

para uma elite e a produção de roupa industrial com poucas preocupações estéticas; deu lugar 

a uma nova prática social e ao um novo conceito de moda. Essas transformações no campo da 

                                           
8 Vale considerar que o autor classifica como anos dourados o período compreendido entre o final da Segunda 
Guerra até o início dos anos 1970, sendo as décadas de 1940 e 1950 fase importante dessa delimitação. 
9 Esse reerguimento econômico retirou o mundo de uma grande depressão que, mesmo com os esforços operados 
principalmente pelo governo norte-americano, vinha se arrastando desde a quebra da bolsa de Nova York, em 
1929. 
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moda foram marcadas pelo fim da “ditadura” da alta costura, pela multiplicação dos critérios 

da aparência, pelo desenvolvimento de legitimidades ecléticas (que seria o surgimento de uma 

pluralidade de sistemas de legitimação no campo da moda, incluindo ai o gosto das “massas”) 

e a formulação de novas hierarquias, para além da exclusividade das rígidas barreiras de 

classe de outrora. A moda na sua concepção moderna teve suas bases lançadas no século XIX, 

mas foi na transição de um eurocentrismo para um processo de mundialização do mundo que 

ela se consolidou.  

No século XIX é que se desenvolve um processo de profissionalização no campo da 

moda, já que muitos costureiros “libertam-se” do jugo da sociedade de corte e passam a ser 

reconhecidos como criadores e não apenas executores dos desejos estéticos aristocráticos. 

Para Gilles Lipovetsky (2006), essa especialização no campo da moda estaria relacionada ao 

“processo burocrático moderno” p. 95, ou seja, tal como politicamente o poder havia passado 

para uma instância específica e criada para essa finalidade, o surgimento dos ateliês10

sinalizariam uma racionalização sócio-cultural; e se até então a produção da moda era 

irregular e muitas vezes fruto dos interesses nobiliários, a partir do século XIX houve o 

surgimento de uma autonomia do campo da moda e o ato de se produzir uma roupa ou 

acessório deixa de ser visto como ação produtiva fortuita. 

Além dessa profissionalização, vale considerar que de acordo com Diana Crane 

(2006), o século XIX é o grande entre rios para o processo de ampliação do acesso às roupas. 

Para a autora, antes disso, a aquisição de roupa nova era um privilégio de uma parcela muito 

reduzida da sociedade, principalmente quando se pensa na roupa voltada para alguma 

atividade que não o trabalho. A autora evidencia que 

Até a Revolução Industrial e a produção do vestuário confeccionado por máquinas, 
as roupas geralmente se incluíam entre os mais valiosos pertences de uma pessoa. 
Roupas novas eram inacessíveis aos pobres, que vestiam roupas usadas, 
normalmente usadas muitas vezes antes de chegarem a eles. Geralmente um homem 
pobre possuía um único conjunto de roupas. (...) Os tecidos eram tão caros e 
preciosos, que constituíam uma espécie de moeda de troca e frequentemente 
substituía o ouro como forma de pagamento por serviços. (CRANE, 2006, p.24-25).  

Também Maria do Carmo Rainho (2002) afirma que o século XIX é um momento 

importante para a moda, na medida em que teria surgido um sistema de produção e 

distribuição desconhecido até então. Para a autora, principalmente na segunda metade desse 
                                           
10 O primeiros ateliês de alta costura criados na Europa foram: Charles Frederic Worth (1858), Rouff (1884), 
Paquin (1891), Callot Soeurs (1896), Doucet (1880), Poiret (1880), Lavin (1909), Chanel e Patou (1919) 
(BOURDIEU, 2008d, p. 135).  
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século, houve uma explosão da roupa em escala industrial, além da introdução da máquina de 

costura, em 1860, que começou a facilitar o aceso à roupa. 

Se o início de uma democratização do consumo de vestimentas ocorreu no século 

XIX, a moda, enquanto fenômeno social marcado pelo culto ao novo e pela produção estético-

estilística voltada principalmente para a ostentação, ainda estava muito ligada às elites. Com 

efeito, se a democratização do acesso ao vestuário iniciou-se no século XIX, poderíamos dizer 

que a grande expansão da moda, no sentido explicitado, é uma prerrogativa do século XX. 

Nesse sentido, é importante considerar que no século XIX havia uma dupla tendência no 

campo da moda: a confecção industrial, com uma produção em massa de uma roupa barata; e 

a alta costura, requintada e voltada para uma elite (É claro que essa dicotomia era o que 

predominava no campo da moda, o que não quer dizer que seja uma divisão inconteste e que 

não houvessem outras lógicas produtivas). A ampliação do acesso a roupa não implica 

necessariamente em uma generalização dos desejos e práticas de moda, já que esse fenômeno 

não se restringe ao consumo ou criação de elementos vestimentares. Esse processo passaria a 

se desenvolver principalmente no século XX, quando a moda passou por significativas 

transformações. Além disso, se a profissionalização do campo da moda tem como marco os 

oitocentos, é no século XX que a moda consolida-se como empresa de criação, com desfiles 

organizados e um verdadeiro espetáculo publicitário.        

Dentre as razões para essa transformação no campo da moda pode-se destacar quatro 

elementos: o primeiro refere-se à radicalização de alguns processos históricos ligados à 

constituição da moda e da própria modernidade, destacando-se o individualismo, o culto ao 

novo e o desejo de transgressão e transformação da sociedade; o segundo está ligado ao 

desenvolvimento do capitalismo, que nos seus anos “de ouro” foi marcado pela expansão de 

produtos, mercados e práticas de consumo; o terceiro relaciona-se com o desenvolvimento da 

moda prêt-à-porter, que buscou alinhar a produção em série com os cuidados estilísticos até 

então muito concentrados na alta costura; e o quarto refere-se à Segunda Guerra Mundial, 

que, além de contribuir para o desenvolvimento de uma postura de valorização do presente, 

frente a um passado que se queria esquecer e um futuro que se pretendia construir, foi 

importante para o processo de simplificação dos trajes, para o desenvolvimento de novas 

tecnologias e para a difusão do discurso democrático dos “vencedores” desse conflito, isto é, 

os norte-americanos.  

Considerando o último fator citado, ou seja, a Segunda Guerra, é importante levar em 

conta a representação desse conflito para as sociedades do contexto em questão. De acordo 

com Dominique Veillon (2004), as guerras proporcionam o desenvolvimento de sentimentos 



32 

contraditórios. Ao mesmo tempo em que surgem traumas, que são conseqüências dos horrores 

da guerra, se desenvolvem também uma euforia, um desejo de se apagar o passado, uma 

grande vontade de se construir um novo mundo, além do culto aos prazeres da vida. É nesse 

sentido que a autora destaca as grandes transformações ocorridas na moda durante o conflito 

beligerante que vai de 1939 até 1945. Para Dominique Veillon (2004), a moda se renova nesse 

curto espaço de tempo, justamente como uma forma de celebração estética que representava a 

tentativa de se superar os desafios impostos durante a guerra e a necessidade de valorização 

da vida ameaçada pela mesma. Em consonância com essas colocações, Gilles Lipovetsky 

afirma que: 

Após a Segunda Guerra Mundial, o desejo de moda expandiu-se com força, tornou-
se um fenômeno geral, que diz respeito a todas as camadas da sociedade. Na raiz do 
prêt-à-porter, há essa democratização última dos gestos de moda trazida pelos ideais 
individualistas, pela manipulação das revistas femininas, mas também pela vontade 
de viver no presente, pela cultura hedonista de massa. A elevação do nível de vida, a 
cultura do bem estar do lazer e da felicidade imediata, acarreta a última etapa da 
legitimação e da democratização da moda. (LIPOVETSKY, 2006, p. 115).  

Outra questão importante no que tange às transformações da moda durante a Segunda 

Guerra Mundial, refere-se à nova posição que a Europa passou a ocupar no cenário mundial. 

Isso porque esse continente passou de centro político e cultural do mundo ocidental, para mais 

um e não o principal polo de poder, após o conflito em questão. Essas importantes 

transformações se refletiam, inclusive, nos modos de se vestir e, consequentemente, nas 

práticas sociais e no conceito de moda. Paris, que era considerada a maior referência europeia 

de elegância, de requinte e de bem trajar, passou, no período da ocupação, segundo 

Dominique Veillon (2004), por dificuldades econômicas e operacionais para manter a 

produção da alta costura e sua hegemonia no campo da moda.  

Economicamente falando, é importante considerar que durante a guerra houve uma 

escassez de matéria prima para a confecção de roupas e acessórios ligados à moda. Parte 

dessa matéria prima foi largamente utilizada para a confecção de fardas, botas, pára-quedas, 

dentre outros componentes empregados diretamente na guerra. Frente a esse contexto de 

racionamento do material utilizado na produção da moda (racionalização que afetou tanto a 

produção industrial de roupas e acessórios, quanto a alta costura), houve uma tendência de 

adaptação produtiva. Segundo François Baudot (2005), era muito comum a recriação de 

roupas usadas e na falta de um material, como, por exemplo, o couro, foram criados os 

sapatos com sola de madeira. Além disso, não se produziam cintos com mais de cinco 
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centímetros, não era mais comum a confecção de mantôs ou casacos com mais de quatro 

metros de tecidos, sem falar do surgimento de um preparado colorido, produzido pela Max 

Factor, para que as mulheres tingissem as pernas, na ausência de meias no mercado. Ainda de 

acordo com o autor, na ausência de material para a produção de roupas mais elaboradas, o 

chapéu teria surgido como grande elemento de diferenciação, singularização e enriquecimento 

indumentário, frente às dificuldades produtivas. Se as matérias primas mais elaboradas 

estavam em falta, foi nesse período que se desenvolveram tecidos sintéticos, mais leves, 

simples, baratos e que atendiam, assim, a nova realidade instaurada com a guerra. Sobre essas 

transformações, Dominique Veillon afirma que: “Se por um lado a moda se inscreve em 

primeiro lugar como fato social, por outro se submete às regras econômicas, que condicionam 

o consumo e, por conseguinte, as condições de criação.” (VEILLON, 2004, p.230).  

Essa racionalização material acaba por intensificar o progressivo processo de 

simplificação das roupas e acessórios, fundamental para se entender as transformações no 

campo da moda, operadas nessa conjuntura. Nesse processo de simplificação, destaca-se não 

apenas os trajes femininos, mas também os masculinos. Nessa época, as calças masculinas, 

além de ligeiramente mais curtas, passaram a ser confeccionadas com apenas um bolso 

traseiro, sem falar na abolição do uso de coletes. Neste período de transformações, enquanto a 

moda masculina passou a evitar trajes rígidos, e excessivamente formais, que lembrassem as 

fardas de guerra; a moda feminina procurava alinhar praticidade à tentativa de reabilitação dos 

conceitos requintados de moda da Belle Époque.

Pouco a pouco o requinte, a sofisticação e a sobriedade da moda vão dando lugar a 

uma produção mais prática, econômica e despojada. É nessa lógica que se desenvolve a 

“moda jovem”. James Laver (2006) evidencia que se até no início do século XX, a moda era 

pensada para os adultos e era comum que as crianças adotassem trajes que eram réplicas em 

menor escala das roupas de seus pais; a partir, principalmente da segunda metade do século 

XX, houve a emergência da moda jovem e, gradativamente, a relação se inverteu. Os adultos 

começaram a se preocupar cada vez mais em se parecer, inclusive indumentariamente, mais 

jovens. Essa transformação é fruto de um processo de simplificação operado no campo da 

moda, produto, em parte, das mudanças desenvolvidas nos anos de guerra, mas também pelo 

mercado em potencial que os jovens representavam e da própria postura de valorização do 

presente e da novidade, em detrimento da busca pela perpetuação da tradição e do culto ao 

passado.  

Além dessas questões estético-produtivas, é relevante destacar as representações 

políticas do processo de transformação da moda no período da Segunda Guerra. Nesse ponto, 
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Dominique Veillon evidencia que durante a ocupação da França, a Alemanha de Hitler 

preocupou-se em desenvolver um processo de dominação de um dos grandes símbolos de 

sofisticação do inimigo, isto é, a alta costura. Hitler, durante a ocupação, passou a controlar a 

moda parisiense, tendo planos, inclusive, de transplantar o polo da moda para Berlim e Viena. 

Tratava-se de uma tentativa de se construir uma indústria da moda coordenada pelos alemães, 

que queriam quebrar com o monopólio francês da moda, visto como um atentado à pretensa 

supremacia do Reich. A dominação da alta costura e a hegemonia no campo da moda, 

representava, nesse contexto, a disputa política empreendida no grande conflito mundial dos 

anos 194011. De acordo com Dominique Veillon, a moda podia representar dominação ou 

resistência, pois, como afirma a autora “Às vezes provocadora a moda pode se tornar um meio 

de revolta perante o ocupante. Em certos casos, um traje rebuscado e inventivo, a faceirice e 

até mesmo a sedução tornam-se importantes armas psicológicas contra as agressões externas.” 

(VEILLON, 2004, p.8).  

Findada a guerra, em 1945, com o intuito de reerguer a moda parisiense, os principais 

profissionais da Alta Costura, com o apoio do governo francês, organizaram uma nova forma 

de exposição das criações das maisons12. Tendo em vista as condições materiais em que se 

encontrava a França no imediato pós-guerra, esta nova exposição foi erigida a partir de um 

teatro de bonecas, na medida em que assim se gastaria uma quantidade reduzida de tecidos. A 

exposição atingiu grande repercussão mundial e estas bonecas circularam por cidades como: 

Londres, Copenhague, Zurique, Rio de Janeiro e Nova York13. Tal sucesso, sem dúvida, 

reergueu Paris como uma importante referência de moda, mas assim como a própria Europa, 

que não era mais centro hegemônico do mundo ocidental, a alta costura parisiense passou a 

dividir espaço com outras tendências e polos produtivos de moda, como, por exemplo, a 

Inglaterra e os EUA. De acordo James Laver:  

Em 1945, uma exposição chamada ‘Le théatre de la mode’ no Musée des Arts 
Decoratifis, com o apoio dos principais costureiros parisienses, inclusive 
Balenciaga, Balmain, Dior, Givenchy e Jaques Fath, demonstrou o quanto eles e o 

                                           
11 François Baudot (2005) destaca que se nos anos da ocupação da França, os alemães eram os grandes 
consumidores do perfume nº 5 da Chanel, encerrado o conflito, os soldados americanos faziam fila na referida 
maison, para levar para a casa como lembrança um exemplar do famoso perfume.  
12 Gilles Lipovetsky (2006) afirma que antes dessa tentativa de reconstrução da hegemonia no campo da moda 
pela França, houve por parte dos ingleses, ainda durante a Segunda Guerra, a elaboração de um departamento de 
estudos sobre o vestuário, para a criação de modelos que fossem atrativos, mesmo que produzidos em meio a 
uma grande escassez de material.   
13Para Amy Haye e Valerie Mendes (2003), este teatro de bonecas, criado por Christian Bérard, era uma tentativa 
destes costureiros e do governo francês, de mostrar ao mundo que a capacidade inovadora dos ateliês não havia 
se esgotado.  
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governo estavam empenhados em restabelecer a indústria da alta costura. (LAVER, 
2006, p.255).  

É exatamente nesse contexto que se erigiu a moda prêt-a-etre-porter, que ganha a 

abreviatura de prêt-à-porter, e significa “pronta para ser vestida”. A origem dessa remonta, na 

verdade, o ready- to- wear norte-americano14 e representa a tentativa de conciliação entre a 

moda produzida em série e a preocupação estilística outrora muito restrita às produções sob 

medida voltadas para uma elite. A produção da moda europeia manifestava, após a Segunda 

Guerra, através do escapismo às lembranças do conflito e de um saudosismo estético, a 

tentativa de retorno a um tempo que não voltaria mais e o modelo prêt-à-porter impunha-se, 

assim como os norte-americanos ascendiam pondo fim a bela época de hegemonia dos 

europeus.  

Do final da Segunda Guerra Mundial até o início dos anos 1960, a moda prêt-à-porter

se consolidava. Os grandes costureiros europeus, que tinham um papel hegemônico no campo 

da moda, passaram, cada vez mais, a apresentar uma produção criativa e flexível. Os ateliês 

começaram a dialogar com a proposta utilitarista da moda industrial norte-americana.15 Tal 

diálogo se deu a partir do momento em que os grandes costureiros da moda dos “100 anos”16

perceberam que não seria possível manter suas produções suntuosas sem uma adaptação às 

novas regras do jogo. Costureiros como: Pierre Balmain, Gy Laroche, Nina Ricci, Yves Saint 

Laurent, Hubert Givenchy, Christian Dior, entre outros, passaram a estreitar laços comerciais 

com as indústrias de produção em série. François Baudot (2005) destaca que Christian Dior 

(que representava 50% das vendas de roupas de luxo da Europa para os EUA) apresentou, tal 

como Chanel, resistência em aderir ao prêt-à-porter. No entanto, em 1949, abriu uma maison

em Nova York para a venda de prêt-à-porter; em 1950 rendeu-se ao comércio por atacado 

através da difusão de acessórios assinados por ele; e logo em seguida abriu butiques em 

Londres, Caracas, Austrália, Chile, México e Cuba. Em 1954 ele negociou licença para o 

comércio de lingerie e, antes disso, em 1947, fez um grande sucesso quando apresentou ao 

mundo o seu modelo que ficou conhecido, por meio de uma reportagem da Vogue, como o 

                                           
14 Desenvolvido nos EUA a partir da segunda metade do século XIX, o ready-to-wear, era pautado na produção 
industrial de roupas. Até a Segunda Guerra, mesmo nos EUA, as roupas e acessórios desse modelo produtivo 
eram, muitas vezes, preteridos em favor dos modelos e inspiração importados da alta costura europeia 
15 Gilles Lipovetsky (2006) chama à atenção para o fato de que, antes da Segunda Guerra, a Chanel empregava 
cerca de 2500 funcionários, Dior cerca de 1200 e Patou 1300. No entanto, segundo o autor, nos anos 50, cerca de 
20 casas francesas de criação não empregavam mais que 3000 funcionários.   
16 Denominação criada por Gilles Lipovetsky para classificar a moda da metade do século XIX até os anos 1960.  
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“New Look”. Esse representava uma tentativa de trazer o luxo e a suntuosidade que marcava 

a moda em período anterior à guerra, mas anos depois, como se destacou anteriormente, o 

próprio Dior demonstrava que tal intento não poderia ser alcançado plenamente. 

Nesse momento a alta costura vendia acordos comerciais, licenças ou royaltes para os 

grandes fabricantes de roupa. Por meio desses, os costureiros que eram adeptos do luxo e do 

requinte, passaram a produzir também modelos para o grande público, emprestando seus 

nomes como “marcas”, para a produção realizada em série. Outra forma de ligação entre os 

costureiros europeus e a indústria da moda, era por via de produção direta realizada pelos 

ateliês, e revendidos pelas fábricas. Ainda havia a possibilidade de se assinar modelos 

desenhados e produzidos pelas fábricas, ou a abertura de filiais da Alta Costura. Para François 

Baudot (2005, p.177), nos anos 50, alguns criadores passaram “com a ligeireza de borboletas 

mercenárias de uma fábrica para outra”. 

Além dos acordos comerciais com a indústria do prêt-à-porter, os ateliês começaram a 

atuar no ramo da indústria de perfumes e cosméticos. O famoso perfume número 5 de Chanel, 

representava 90% do faturamento de sua maison. Paul Poirêt lançou o Rosine, Mne Lanvine 

criou o Arpegê e a Patou o Joy. Além dos perfumes, esses ateliês investiram também em 

cosméticos, óculos escuros, artigos de couro, louça, canetas e lingerie. Toda esta mobilização 

adaptacionista dos ateliês aos novos tempos da alta costura demonstrava uma grande 

transformação, em que, os velhos ditadores da moda na Belle Époque passaram a dialogar 

com as novas tendências do campo da moda. Por meio de acordos comerciais com alguns dos 

maiores representantes do grande capital, os costureiros da alta costura passaram a fazer papel 

de uma “vitrine publicitária”.   

O grande costureiro, que até o início dos anos 1940 era o maior formulador do que 

seria ou não moda, a partir dos anos 1950, começou a desenvolver um papel que, de acordo 

com Gilles Lipovetsky (2006), era muito mais o de legitimador do que propriamente o de 

legislador do campo da moda. Além disso, o autor evidencia o fato de que se no século XIX o 

rei e a nobreza deixaram de ser os ditadores de moda, e a ascensão dos costureiros 

representava uma ampliação do conceito de moda; a negociação dos ateliês com as grandes 

indústrias teria marcado o processo de “democratização” do acesso à roupa com algum 

símbolo de distinção e classificação, isto é, as marcas. Se até a primeira metade do século XX, 

as roupas e acessórios com as marcas de um símbolo legitimador era predominantemente 
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portado por uma elite e por algumas parcelas da classe média, a partir de então começaria um 

processo de “democratização” desses emblemas com a crescente proliferação das marcas.  

Essa ampliação do acesso a uma roupa com preocupações estético-estilísticas está 

relacionada também com a própria dinâmica do capitalismo, que passava por um momento de 

euforia desenvolvimentista, além da adoção das políticas de investimento no estado de bem 

estar social. Com esse investimento, as classes médias, principalmente dos países europeus e 

dos EUA, se consolidavam e a partir de tal sedimentação surgiu um novo e promissor 

mercado consumidor. Frente a esse novo contexto, a dicotomia entre moda de alta costura, 

com roupa sob medida e de luxo, e a roupa industrial de baixa qualidade, se desarticulava. A 

moda de luxo continuava sendo produzida, no entanto, num momento de grande crescimento 

econômico, e a classe média tendo maior poder de compra, a moda prêt-à-porter garantiria 

um importante mercado ascendente. 

O processo de constituição da moda prêt-à-porter está relacionado também com a 

difusão dos ideais democráticos e da própria propagação do modo de vida norte-americano, 

na conjuntura dos anos 1940 e 1950. Nesse contexto, de forte polarização política ideológica 

dos anos de Guerra Fria, em que os norte-americanos faziam frente à proposta igualitária e 

solicializante da União Soviética, a moda simbolizava para os EUA a divulgação dos 

preceitos liberais, individualistas e democráticos dessa nação. Isto porque o prêt-à-porter já 

carregava a ideia de praticidade que se somava ao hedonisno individualista e consumista. De 

acordo com François Baudot:  

Nos meios camponeses e operários, nesse mundo subterrâneo que os burgueses 
continuam chamando ‘o povo’, a moda, até a Segunda Guerra Mundial, somente é 
conhecida pelo ouvido. No começo do século XX, veste-se ainda quase sempre a 
roupa que caracteriza algum tipo de trabalho. (...). Na segunda metade do século 
XX, nos países ocidentais, a economia liberal e a evolução dos costumes na Europa 
irão recusar a divisão tradicional entre alta costura e mundo do trabalho. (...) Toda 
uma nova juventude aspira por ter as boas coisas do consumo, (...) Vencedor 
absoluto, o grande irmão americano impõe seu modelo democrático. (BAUDOT, 
2005, p. 12).  

Os acontecimentos históricos citados acima, sobretudo a Segunda Guerra Mundial, 

podem ser considerados como importantes agentes catalizadores de um processo de 

transformação da moda que também deve ser apreendido na longa duração. Nesse sentido, o 

culto ao novo em detrimento da tradição e do passado, a efemeridade, o individualismo, o 
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espetáculo das aparências, a distinção social, assim como a valorização dos prazeres materiais 

e mundanos fazem parte da moda desde a sua formulação, ainda que com formas 

diferenciadas de manifestação. Desta maneira, as significativas transformações que ocorreram 

no campo da moda durante o século XX podem ser consideradas como um processo de 

radicalização de algumas características inerentes à moda e das transformações que essa vinha 

passando desde pelo menos o século XIX. 

Com efeito, pode-se considerar primeiramente a sacralização do novo. Tal valorização 

se desenvolve a partir da crença do europeu ocidental de que se estava a inaugurar um novo 

tempo, uma época “moderna”, que marcaria a própria valorização da moda (difusão de 

novidades) em detrimento do costume (perpetuação de tradições). Esse culto à novidade teria 

se intensificado com a queda do absolutismo, o advento das sociedades liberais burguesas, o 

desenvolvimento da industrialização, além das revoluções tecnológicas, políticas, econômicas 

e sociais operadas no século XX.  

Ao levar em conta o individualismo e a valorização dos elementos estéticos ligados à 

aparência pessoal, é relevante considerar que em ambos os casos ocorreram transformações e 

adaptações desde a formulação da moda. Pois, se na sociedade de corte, a valorização da 

ornamentação pessoal era utilizada a favor da promoção das individualidades aristocráticas, 

com o desenvolvimento da alta costura e a relativa diversificação da produção de trajes e 

acessórios, quebra-se com a hegemonia nobiliária de criação reconhecida de novos modelos, 

além da sua proeminência em deliberar orientações de estilos e a construção de símbolos 

distintivos, que passaram a ser desenvolvidos por profissionais da moda. E se até o século 

XIX, um sujeito pauperizado tinha dificuldades de expressar seu gosto pessoal e de gozar de 

roupas e acessórios que fugissem da realidade de labor inerentes à sua existência, no século 

XX essa lógica sofre transformações.  

O processo de certa universalização e democratização ao gosto e acesso à moda, foi 

exponenciado após a Segunda Guerra Mundial, mas suas raízes remontam aos ideais liberais 

burgueses erigidos, sobretudo no século XVIII, além da industrialização e da produção em 

massa de tecidos e roupas que começou a ser desenvolvida principalmente no século XIX. 

Nos anos 1940 e 1950, o eurocentrismo cede espaço a uma mundilização do mundo, 

ou seja, o velho continente deixa de ser a única referência de moda e inicia-se uma 

universalização dos desejos e dos processos produtivos e criativos de moda. É considerando 

tais premissas que se objetiva analisar algumas das transformações ocorridas na moda 
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brasileira, num momento em que essa passava por uma transição. O Brasil deixava pouco a 

pouco a posição de importador, galgando também a de produtor de moda (enquanto produção 

estilística e profissional independente e reconhecida no campo).   

2.3. Da importação à fabricação: a moda no Brasil nas décadas de 1940 e 1950  

O conceito de campo empregado nesta parte do capítulo é de Pierre Bourdieu. Partindo 

da crença de que o cientista social não deve limitar sua análise à busca por estruturas para 

além do espaço social, o referido autor desenvolveu o conceito de campo, que seria um 

“espaço social”, resultado das relações, das interações e das ações dos sujeitos. Nesse sentido, 

podem ser considerados como campo: as artes, a literatura, o esporte ou a moda, por exemplo.  

Para Pierre Bourdieu (2008b), a existência de um campo depende de pelo menos quatro 

elementos, a saber: o número de atores envolvidos e a complexidade das posições e 

hierarquias nesse espaço social; a existência de uma crença que motive o seu surgimento; a 

existência de uma autonomia desse espaço social frente aos outros; e um claro jogo de 

linguagem, com um conjunto de regras específicas do campo bem delimitadas. 

 Partindo de tal conceito, vale considerar que as décadas de 1940 e 1950 são de suma 

importância para o processo de formação do campo da moda no Brasil. Nessa época, o país 

começou não só a produzir tecidos e a criar modelos, mas também foram lançadas as bases 

para que nos anos 1960, alguns nomes como os de Dener Pamplona de Abreu e Clodovil 

Hernandes17, fossem reconhecidos no campo da moda. Na conjuntura em que o campo da 

moda passava por significativas transformações, diversificando-se, deixando de ter como 

única referência as produções europeias e não se limitando ao restrito círculo das elites, é que 

a moda no Brasil começa a se constituir enquanto atividade profissional. Nessa época 

desenvolvia-se o crescimento do mercado de venda de roupas e acessórios, incluindo ai 

algumas lojas que vendiam prêt-à-porter, além da construção de alguma autonomia estético-

produtiva. 

Se na segunda metade do século XX é que se pode considerar que houve a 

estruturação de um campo da moda no Brasil, foi no século XIX que o gosto pela novidade, a 

preocupação regular com a variação indumentária e o desenvolvimento de cuidados 

sistemáticos com a aparência pessoal ganhou um grande impulso no país. O grande marco 

                                           
17 Para José Carlos Durand (1987), Clodovil Hernandes, juntamente com Guilherme Guimarães, foi o primeiro 
costureiro brasileiro a ter licenças negociadas no mercado da moda.  
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para tal impulso é a chegada da corte portuguesa no Brasil, em 1808. Fugindo da ameaça 

representada pelo processo de expansão do liberalismo levado a cabo por Napoleão, D. João 

VI, juntamente com a corte portuguesa, transfere para o Brasil a sede do império português. 

Muito mais do que apenas uma transferência demográfica, a chegada da corte imprimiu, além 

de mudanças políticas fundamentais para nosso processo de independência, consideráveis 

transformações cotidianas na então colônia portuguesa.  

Junto com as embarcações portuguesas vieram transformações políticas, econômicas, 

mas também sociais e culturais. É nesse momento que os trajes e demais elementos de 

ornamentação da sociedade colonial, inclusive os componentes indumentários das elites 

locais, vão passar por grandes mudanças. Maria do Carmo Rainho (2002) evidencia que 

quatro questões ajudam a entender essas transformações na valorização e na composição dos 

aspectos indumentários no Brasil pós-chegada da corte portuguesa, quais sejam: a abertura 

dos portos às nações amigas, o desenvolvimento da imprensa, o surgimento de novos eventos 

e práticas sociais e as transformações no processo de distinção social.  

No que tange ao primeiro elemento, é importante considerar que o fim do monopólio 

português sobre o mercado colonial brasileiro, proporcionou uma verdadeira invasão de 

produtos europeus. Tecidos18, sapatos, chapéus, dentre outros produtos oriundos 

principalmente da Inglaterra, aliada política e credora do estado português, começaram a ser 

vendidos principalmente na cidade do Rio de Janeiro, onde a corte se instalou19. Esse 

comércio passou a ser realizado nas diversas lojas que gradualmente foram sendo inauguradas 

no Rio de Janeiro, principalmente na famosa Rua do Ouvidor, onde as elites lusitanas 

puderam continuar exercendo seus hábitos de consumo, ainda que em condições 

diferenciadas. Essa transformação está relacionada com o processo de modernização do Rio 

de Janeiro, pois de acordo com Maria do Carmo Rainho: 

No momento da chegada da corte de D. João VI em 1808, as roupas dos membros da 
boa sociedade, assim como as próprias feições urbanas, não faziam outra coisa a não 
ser refletir as características de uma quase aldeia que o Rio de Janeiro ainda 
mantinha. A cidade era identificada com o atraso, muito mais próxima dos 
primórdios da colonização do que das mudanças que, em dez anos, alterariam a sua 
face e os costumes de seus habitantes. (RAINHO, 2002, p. 48).  

                                           
18 É importante levar em conta também que uma produção manufatureira de tecidos foi retomada no Brasil do 
século XIX. Como bem nos lembra Maria Salete Nery (2009), o alvará criado em 1785 por D. Maria I, que 
proibia a produção manufatureira de tecidos no Brasil, foi abolido por D. João VI em 1808, o que proporcionou 
o desenvolvimento de uma produção de tecidos no Brasil, ainda que de baixa qualidade e secundária à 
importação dos tecidos ingleses.   
19 D. João e seus seguidores aportaram primeiramente em Salvador, entretanto, foi na capital fluminense que eles 
fixaram residência.  
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Considerando o desenvolvimento da imprensa, vale levar em conta que ela é um 

elemento fundamental para o início da difusão e circulação das novidades em termos de moda 

e comportamento. Nesse sentido, quando a proibição de imprensa no Brasil foi revogada por 

D. João VI, vários jornais começaram a surgir. No que concerne aos periódicos de moda, vale 

destacar que em 182720 surgiu o primeiro periódico especializado na temática. Isso sem 

mencionar alguns outros, que mesmo não tendo como foco a moda, acabavam por dedicar 

algum espaço para ela. 

Além da imprensa, mas também relacionado a ela, é importante destacar o 

desenvolvimento de novas práticas sociais na colônia com a chegada da corte. Nesse ponto é 

relevante considerar que antes da chegada da família real eram poucos os eventos sociais e 

ocasiões que exigiam um maior apuro para com a aparência. Os frugais trajes, mesmo entre as 

elites, retratavam um cotidiano sem grandes solenidades e eventos. Arrumava-se muito 

raramente para algumas poucas festas e para as missas.  De acordo com Gilberto Freyre os 

trajes das famílias coloniais eram muito simples, principalmente os das mulheres. Para o 

autor, se havia alguma preocupação com a indumentária nas raras vezes que a mulher 

frequentava o mundo público, em casa, as mulheres quase não se distinguiam das escravas, 

seus trajes consistiam em um “cabeção e um chinelo sem meia.” (FREYRE, 1985, p. 98). 

Maria do Carmo Rainho (2002) afirma que nessa conjuntura ocorreu uma grande 

ocidentalização dos trajes21 e dos costumes no Brasil. Para a autora, até a chegada do rei e da 

nobreza que o acompanhava, o Brasil era marcado por uma grande influência oriental. Nesse 

sentido, Maria do Carmo Rainho evidencia que a partir do século XIX, os becos 

“orientalmente estreitos” deram lugar às ruas largas de inspiração ocidental, assim como as 

capas, os mantos, as mantilhas ou os xales “orientalmente espessos” começaram a dar lugar 

aos chapéus ingleses, aos véus franceses e ao colorido ostentatório da moda ocidental. 

(RAINHO, 2002, p. 54). 

Essas transformações na moda e nos modos de vida da então colônia portuguesa 

estavam relacionadas também ao desenvolvimento de novas estratégias simbólicas de 

distinção. As elites coloniais, ao terem contato com a aristocracia portuguesa e também 

parcela considerável da burguesia inglesa, passaram a se preocupar mais com os símbolos de 

distinção ligados à indumentária e demais acessórios. Era preciso se firmar como classe de 

                                           
20 Segundo Maria do Carmo Rainho (2002) esse primeiro periódico especializado em moda chamava-se Espelho 
Diamantino.  
21 Em 2008, como parte das comemorações dos 200 anos da chegada da corte portuguesa ao Brasil, foi montada 
uma exposição sobre as modas e os modos no Rio de Janeiro do século XIX. Essa exposição, que recentemente 
esteve em Belo Horizonte e Ouro Preto, representa bem esse processo de ocidentalização dos trajes na época da 
chegada da família real ao Brasil. 
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poder, frente ao advento de novos padrões estéticos de ornamentação e distinção, oriundos, 

principalmente, do contato “direto” e “cotidiano” com as elites europeias.  

Se o século XIX foi marcado por um grande impulso no que se refere à valorização 

das novidades, do culto às aparências e a efemeridade da moda no Brasil, a Segunda Guerra 

Mundial marca o início do processo em que o Brasil deixa de ser um grande importador de 

moda para começar a também produzir moda. Ainda que se leve em conta que, de acordo com 

Gilberto Feyre (1987), não havia no Brasil colonial uma postura de pura resignação e imitação 

frente às influências estético-culturais europeias, uma produção profissional e original de 

moda no país remonta à segunda metade do século XX, sendo as décadas de 1940 e 1950 

importantes nesse contexto. As ressignificações e adaptações das modas oriundas 

principalmente da Europa, assim como o desenvolvimento de um gosto pela moda que 

remonta ao século XIX, não anulam o fato de que é no século XX que se pode considerar a 

gestação de um campo da moda no país.  

Se os primeiros representantes de uma alta costura brasileira surgiram nos anos 1960 e 

1970, foi no contexto pós-guerra que se iniciou no Brasil a formação de um campo da moda. 

A partir desse período, não havia no país apenas a simples cópia, reprodução ou adaptação, 

feita por costureiros, dos modelos importados da Europa, pois surgia uma produção têxtil 

mais elaborada, uma ampliação do número de lojas de roupas e acessórios, além do 

crescimento da imprensa especializada em moda. Segundo José Carlos Durand, no final da 

Segunda Guerra Mundial,  

(...) o Brasil estava em situação econômica favorável. O dólar, barato, facilitava 
viagens de negócios ou de lazer no exterior. O progresso dos Estados Unidos e o 
brilho de Hollywood fascinavam os brasileiros de classes altas e médias. A indústria 
têxtil nacional, orgulhosa de suas exportações e de sua atividade fabril durante a 
guerra, almejava conquistar a faixa dos tecidos finos consumidos no Brasil. 
(DURAND, 1988, p.67).  

Segundo o autor, a Cia. Brasileira Rhodiateca, filial do importante grupo têxtil e 

químico francês Rhône-Poulenc, iniciou a produção de fibras sintéticas no Brasil. Além disso, 

as grandes industrias do ramo têxtil do Brasil, como a Matarazzo de São Paulo, ou a Bangu do 

Rio de Janeiro, aproveitando-se do desenvolvimento proporcionado pela substituição de 

importações nos anos de guerra, perceberam que era hora de intervir e investir no campo da 

moda, embora não soubessem exatamente como. De acordo com Karla Guerra, a década de 

1950:  
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(...) inaugura uma nova fase para a indústria têxtil nacional. Com o crescimento das 
exportações durante a guerra, a indústria brasileira pretendia agora diversificar a sua 
produção, conquistando a faixa de tecidos mais finos, até então dominada pelos 
produtos importados. Inúmeras iniciativas foram levadas a cabo com o intuito de 
promover, tanto aqui quanto no exterior, a qualidade dos tecidos brasileiros. O 
tecido que recebia a maior atenção era o algodão, principal fibra nacional. 
(GUERRA, 1997, p.97).  

Para José Carlos Durand (1987), a tentativa de se produzir tecidos que até então eram 

importados e mesmo a busca pela promoção de tecidos mais “populares” e de qualidade 

considerada “inferior”, ocorria por meio do auxílio de outros sujeitos e instâncias do campo 

da moda. Nesse sentido, ainda de acordo com o autor, mesmo que o ban-lon, o Albène, o 

Rhodianyl, a Helanca e o tergal se destinassem ao consumo de massa, era indispensável na 

ocasião fazê-los entrar “por cima”, isto é, submetê-los à aprovação de costureiros, de 

colunistas sociais e de mulheres da alta sociedade. É importante considerar que a promoção 

desses tecidos brasileiros contava com o apoio dos colunistas sociais; com a publicidade 

desenvolvida pelas elites, que usavam peças desses tecidos nos eventos (festas, bailes); com a 

busca de parceria das indústrias brasileiras com os grandes costureiros, principalmente da 

França; e com a organização de concursos de elegância e beleza, como, por exemplo, o “Miss 

elegante Bangu”. 

Quando se pensa na ação do colunismo social, é de grande relevância considerar que, 

de acordo com Karla Guerra (1997, p.98), a imprensa brasileira nos anos 1950 “cresceu e se 

aperfeiçoou, aumentando as tiragens e alcançando uma abrangência nacional”. Para a autora, 

os proprietários de importantes periódicos dessa época preocuparam-se em diversificar a 

pauta de assuntos, criando, entre outras, seções permanentes de crítica de cultura, divulgação 

das novidades em termos de moda, assim como o colunismo social. Os colunistas, ao 

retratarem as viagens, as festas ou mesmo o cotidiano das elites nacionais, davam grande 

destaque para as roupas e os acessórios que estavam sendo portados. Com poses que 

pretendiam esboçar certa naturalidade, ou mesmo numa posição com o objetivo deliberado de 

se desenvolver a ostentação de um “dispêndio conspícuo”, a moda e os modos vivendis das 

classes mais abastadas da sociedade, era um dos temas prediletos dos colunistas e da imprensa 

especializada em moda. Nos periódicos pesquisados para esta dissertação, por exemplo, é 

comum encontrar menções aos casamentos, festas (como as do Cassino da Pampulha) e 

demais eventos sociais frequentados ou organizados pela elite belo-horizontina. Era comum 

também que houvesse em praticamente todos os periódicos da capital mineira, que se 
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dedicavam ao colunismo social e a temática da moda, uma parte destinada às senhoritas da 

“boa sociedade”, ou seções como a “Vida elegante”. 

As elites nacionais eram consideradas importantes referências de elegância e, por isso 

mesmo, importantes para a “divulgação” do que era moda. As senhoras da alta sociedade 

estavam presentes e consequentemente eram fotografadas pela imprensa nos principais 

eventos, como os concursos de elegância e beleza, que normalmente ocorriam à época. Um 

dos mais famosos era o “Miss elegante Bangú”. Esse evento, de acordo com José Carlos 

Durand (1988), era organizado pela tecelagem Bangú, do Rio de Janeiro e as candidatas 

vestiam-se com modelos desenhados por estilistas de destaque, produzidos com tecidos da 

referida fábrica. O júri, ainda de acordo com o autor, era composto por membros da high 

society, por colunistas consagrados22, por artistas, dentre outros sujeitos que acabavam por 

garantir a divulgação do evento. Além dos concursos, havia também os desfiles e festas, 

muitas delas beneficentes, em que alguns membros da elite política e econômica do país, 

incluindo a primeira dama Darcy Vargas e anos mais tarde Sara Kubitscheck, passaram a 

portar roupas produzidas com tecidos e por costureiros brasileiros.     

Era importante, por conseguinte, fazer com que essa elite, acostumada a consumir 

tecidos, produtos e modelos do exterior, passasse a consumir também os tecidos e modelos 

nacionais. Para tanto, além da realização de eventos no Brasil, os industriais realizavam 

parcerias com alguns costureiros da alta costura europeia, sobretudo os franceses, que embora 

não fossem mais as únicas referências no campo da moda, ainda tinham elevada importância 

nesse campo. Dentre essas parcerias pode-se destacar as desenvolvidas pela Bangú e pela 

Matarazzo. No primeiro caso houve uma aliança comercial com Jacques Fath e Givenchy. Já 

no caso da Matarazzo, o acordo foi desenvolvido primeiramente com Boussac, importante 

industrial francês do ramo têxtil. Ao fazer essa parceria, Matarazzo acabou por ter contato e 

depois também a desenvolver contratos com Dior, Lanvin e Patou23. Karla Guerra (1997) 

evidencia que além da busca pela consagração internacional, algumas grandes empresas - 

como a Matarazzo-, já chegavam a contratar costureiros brasileiros que começavam a ter 

algum reconhecimento. 

Acontecimento importante também para o início do desenvolvimento do campo da 

moda no Brasil foi a Feira Nacional da Indústria Têxtil – FENIT-, realizada pela primeira vez 

                                           
22 Dentre esses colunistas Karla Guerra (1997) coloca em relevo: Ibrahim Sued, Tavares de Miranda e Jacinto 
Thormes.  
23 Para Durand, era comum que alguns costureiros, como por exemplo, Jacques Fath, visitassem fábricas de 
tecidos no Brasil, ou mesmo participassem de algumas festas e demais eventos que aconteciam no “eixo” Rio de 
Janeiro – São Paulo.  
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em 1958. Evento que contava com desfiles, shows e uma grande cobertura da mídia nacional, 

essa feira representava um momento de organização dos produtores que buscavam incentivar 

o consumo de produtos brasileiros. Era também uma boa oportunidade de realização de 

negócios, por meio da congregação de produtores, consumidores e divulgadores do campo da 

moda. Karla Bilharinho Guerra afirma que a existência de diferentes profissionais seria um 

indício de que o setor da moda atingia “um mínimo de diferenciação interna e que existem 

condições mínimas para certo padrão de cooperação entre empresas concorrentes e ou 

complementares.” (GUERRA, 1977, p. 76). 

No que se refere aos eventos internacionais, é relevante levar em conta que os 

industriais brasileiros participavam e até mesmo organizavam, festas e desfiles no exterior, 

para a promoção dos tecidos produzidos no Brasil. Exemplo desse tipo de evento foi a festa de 

divulgação do algodão brasileiro seridó, realizada em Agosto de 1952, no castelo de 

Coberville, de propriedade do costureiro Jacques Fath. Esse evento foi um acontecimento 

grandioso, financiado pela Bangu, contanto com cerca de 1.200 convidados estrangeiros, entre 

eles as estrelas de Holywood, além dos 300 convidados brasileiros. Dentre esses, destacou-se 

a presença do jornalista brasileiro Assis Chateaubriand, que entrou na festa montado num 

cavalo, trazendo na garupa a costureira Elza Schiaparelli, causando grande alvoroço na 

festa24.  De acordo com Karla Guerra, eventos como esse 

(...) representavam um momento singular no campo da moda no país, pois 
sinalizavam um grande investimento, tanto por parte do setor têxtil – que percebeu 
que a venda de tecidos só poderia ganhar maior destaque aliada à moda ou a agentes 
que a representassem, como era o caso dos colunistas sociais (divulgadores), das 
senhoras da alta sociedade (consumidoras de notável bom gosto) e dos costureiros 
franceses (os grandes ditadores da moda) -, quanto por parte do comércio que já 
começava a se transformar também em produtores, base da indústria de confecção, 
que veio a desenvolver-se mais tarde. (GUERRA, 1997, p.103).  

Nesse ponto destaca-se o desenvolvimento do comércio de roupas nas maiores cidades 

brasileiras. Tal desenvolvimento está relacionado com o crescimento do número de lojas no 

país, mas também com o tipo de comércio realizado. Até então, era muito comum que as lojas 

que existiam no Brasil se limitassem a venda e/ou reprodução de roupas e acessórios oriundos 

principalmente da Europa. A partir da Segunda Guerra Mundial, a venda de produtos 

                                           
24 Ao analisar o contexto de formação dos primeiros costureiros da alta costura brasileira, com destaque para 
Dener, Maria Salete Nery (2009) afirma que era comum que uma das estratégias utilizadas pelos agentes do 
campo da moda brasileira, à época ainda em formação, fosse justamente chamar atenção da imprensa, virar 
notícia, ainda que se valendo da própria imagem pessoal para se atingir tal intento.  
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europeus, assim como a sua reprodução por estabelecimentos comerciais e costureiras, 

começou a dividir espaço com uma produção marcada por uma maior autonomia. Nessa 

época também começou a se desenvolver, ainda que timidamente, a confecção e o comércio 

de roupas e acessórios ligados à lógica do prêt-à-porter. Surgiram no Brasil, em cidades como 

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre, por exemplo, um comércio de 

moda até então desconhecido no país.   

Um caso exemplar dessas transformações operadas no comércio de roupas e 

acessórios no Brasil é a loja Canadá. Localizada no Rio de Janeiro, era um dos principais 

estabelecimentos de moda do país até os anos 1960. Até o início da Segunda Guerra25, esse 

estabelecimento comercial era um grande revendedor dos produtos comprados diretamente da 

Europa. Quando muito havia uma reprodução ou adaptação dessas mercadorias, que eram 

vendidas para uma parcela da elite brasileira. Essa loja era comandada por D. Mena Fiala e 

cabia a sua irmã, D. Cândida, viajar para a Europa, assistir aos desfiles, encomendar os 

produtos desejados, que chegavam ao Brasil em até 20 dias. Entretanto, em 1944, houve um 

considerável aumento nas taxas sobre a importação dos bens de consumo, consequência direta 

da Guerra e da escassez de produtos que lhe é inerente.  

A partir de então, a loja passou a diversificar suas atividades, produzindo suas próprias 

coleções. Para tanto, foi necessário desenvolver uma estrutura que conseguisse garantir a 

oferta mais ou menos sistemática de produtos de luxo, antes quase que exclusivamente 

importados. O estabelecimento, além de contar com uma equipe de costureiros e manequins 

que congregava nomes como os de: Norma Bengell, Maria Della Costa, Danusa Leão, 

Adalgisa Colombo e Dener; apresentava um calendário de produção que demonstra o 

processo de diversificação de suas atividades. Em Abril ocorria o desfile de abertura da 

estação, em Junho o desfile do prêt-à-porter produzido pela loja e o de Setembro apontando 

para transformações nas diretrizes do processo de criação, desenvolvido pela loja ao longo do 

ano. Segundo Karla Guerra, a loja Canadá representa um marco para a moda brasileira, pois 

começou a desenvolver um trabalho inédito no Brasil, isto é, a produção e comercialização de 

uma roupa sofisticada, apesar de não ter tido a pretensão de fundar a alta costura nacional. 

Segundo a autora essa loja: 

(...) revolucionou o comércio de roupa, pois passou a confeccionar uma roupa que 
ela mesma venderia e que era sofisticada e de qualidade, - em sintonia com os 

                                           
25 José Carlos Durand (1988) destaca que até o contexto em questão, as elites brasileiras se vestiam em Paris, ou 
nas poucas lojas brasileiras que importavam e reproduziam modelos oriundos da Europa.  
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lançamentos da moda parisiense, o que ainda não era feito no país, a não ser por uma 
costureira ou outra, mesmo assim sem os contornos de uma empresa voltada para a 
produção de moda. (GUERRA, 1997, p. 101).  

Mas não só o Rio de Janeiro passou por esse desenvolvimento comercial no campo da 

moda. Isso primeiramente pelo crescimento da cidade de São Paulo. E se o Rio de Janeiro 

ainda ostentava o status de capital federal, com toda a badalação dos eventos e festas que lá 

aconteciam; São Paulo despontava como grande referência econômica para o país, contando 

com uma elite formada por verdadeiros magnatas da indústria nacional. Uma segunda razão e 

essa interessa mais a esta pesquisa, é a tendência de diversificação do mercado da moda, 

inaugurada principalmente nos anos 1950 em todo o mundo e, inclusive, no Brasil. 

Relacionado a esse processo de diversificação, crescimento e desenvolvimento dos mercados 

de moda, está o fato de que outras cidades brasileiras como Belo Horizonte, por exemplo, 

deixaram de ser meras importadoras da moda oriunda da capital fluminense. Por conseguinte, 

se até as primeiras décadas do século XX, o Rio de Janeiro era a grande porta de entrada e 

propagação das modas e modos vindos do velho mundo, a partir da segunda metade do século 

XX, essa dinâmica vai se alterando e com ela se desenvolvem, em diferenciados ritmos e com 

graus de importância igualmente variantes, outros mercados de moda no Brasil, numa 

conjuntura em que o próprio campo da moda no país, de uma forma mais genérica, se 

desenvolvia. 

Desenvolvimento da indústria têxtil, crescimento do número de estabelecimentos 

comerciais no Brasil, assim como o processo de diversificação da produção e oferta de roupas 

e acessórios, marcam as transformações que dão subsídio para que se possa afirmar que as 

décadas de 1940 e 1950 foram de fundamental importância para o processo de formação do 

campo da moda no Brasil. Maria Salete Nery, ao analisar a trajetória de Dener Pamplona 

Abreu, evidenciando as transformações na própria “configuração” moda, destaca que  

O período de crescimento da fama de Dener como estilista foi, portanto, o do 
crescimento do Brasil no pós-guerra, um país que tinha as condições iniciais de se 
dedicar à aquisição de produtos de luxo e que, por questões de limitações à entrada 
de produtos estrangeiros a partir de meados dos anos 1940, viu-se obrigado a iniciar 
uma incursão na produção nacional de moda, o que marcava a diferença do período 
de Dener em relação, por exemplo, à época da instalação da família real no Brasil. 
Desde ali, o consumo de bens de luxo esteve restrito à aquisição de produtos 
estrangeiros, ainda que tal aquisição se desse em território nacional. (NERY, 2009, 
p.243).    
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Com um ritmo próprio, mas também ligada a alguns dos acontecimentos nacionais 

destacados nesta parte do capítulo, assim como do campo da moda de uma forma mais geral, 

a moda da capital mineira passava por transformações que serão adiante abordadas. Essa 

capital, que era conhecida como a cidade das boas costureiras, passou a contar, tal como 

outras grandes cidades brasileiras do contexto em questão, com o desenvolvimento de um 

comércio de moda até então inexistente. É analisando essa transição em que a cidade das 

costureiras começa a contar também com as “vitrines do progresso”, que se pretende abordar 

algumas das características das modas e dos modos de vida da sociedade belo-horizontina, 

criando assim os subsídios para que no segundo capítulo seja possível pensar na relação entre 

moda e modernidade e as representações desses dois fenômenos para uma das principais 

cidades brasileiras.   

2.4. Da cidade das costureiras às “vitrines do progresso”: modas e modos em Belo 
Horizonte nos anos 1940 e 1950  

Eu me lembro que o papai saia com a gente para passear a noite e parecia que a 
gente estava num mundo encantado! As vitrines eram muito bem preparadas. Eles 
montavam todos os manequins. Tudo muito refinado! Eu lembro que tinha cada 
vitrine que a gente ficava assim parado, encantados. Chamavam atenção. Agora eu 
não sei falar se elas eram assim tão bonitas, que deixavam a gente encantados, a 
gente era menina, ficávamos tão encantadas com aquelas coisas. (Marlene Similhana 
Souza Leite - Depoimento Verbal)26.   

Belo Horizonte, principalmente nas primeiras décadas de sua existência, isto é, a 

primeira metade do século XX, era conhecida como a cidade das costureiras. Dentre as razões 

para a existência de um número considerável de costureiras na cidade, podem-se destacar 

duas questões, quais sejam: a preocupação existente em se criar códigos de distinção, via 

indumentária original e requintada, por parte de alguns grupos sociais que passaram a habitar 

a cidade, construída como “nova” capital de Minas Gerais; e a vocação econômico-

profissional da cidade. Anna Marina, editora do caderno feminino do Jornal Estado de Minas 

desde 1969, lembra que a cidade: “Tinha muitas costureiras. Belo Horizonte era a terra das 

costureiras, das grandes costureiras. Costureiras que trabalhavam muito bem. Tinha muitas 

casas de tecidos também. As casas foram acabando, acabando. Ficou umas três ou quatro só, 

pois o resto acabou tudo”. (Anna Marina Viana de Siqueira - Depoimento Verbal)27.   

                                           
26 Dados da entrevista. Pesquisa de campo realizada em 12/12/2009.  
27 Dados da entrevista. Pesquisa de campo realizada em 15/04/2010.  
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Fundada oficialmente em 1897, Belo Horizonte foi planejada para ser um centro 

administrativo, com uma forte vocação para o desenvolvimento de atividades econômicas e 

profissionais ligadas ao setor terciário, em detrimento das atividades industriais28. Com efeito, 

era comum que muitos dos imigrantes (provenientes tanto de outras regiões do Brasil, como 

de outros países) que vieram para a construção da capital e aqui se estabeleceram, passassem 

a desempenhar, dentre outras atividades profissionais, os ofícios de costura e alfaiataria. 

Exemplo disso é a família de uma de nossas entrevistadas, Elizabeth Parreiras. Seu avô veio 

da Itália para trabalhar na construção da capital e suas filhas, tias e mãe da entrevistada, 

acabaram trabalhando como costureiras em Belo Horizonte. Violeta Marques destaca que a 

profissão de costureira era comum na época, evidenciando que várias moças e senhoras, 

grande parte delas vindas do interior do estado ou fora dele, trabalhavam com esse ofício. No 

caso dos alfaiates que trabalhavam na capital, conforme será destacado mais a frente, muitos 

vinham do nordeste brasileiro. 

Além dessa questão, é importante considerar que as principais costureiras e alfaiates 

da cidade eram responsáveis pela criação de uma indumentária que contribuísse com o 

desenvolvimento de códigos visuais que, além de servir como um elemento de “ócio 

conspícuo” e “dispêndio conspícuo” para as classes mais abastadas corroboravam também 

para uma pretensa demarcação entre aqueles que moravam na “capital” e os sujeitos 

interioranos. Marlene Similiana, que nasceu no interior e mudou-se para Belo Horizonte nos 

anos 1950 para cursar enfermagem na UFMG, lembra que os trajes e os modos daqueles que 

moravam na capital eram diferentes, quando comparados aos dos habitantes das cidades do 

interior do estado. No trecho que segue abaixo, a referida entrevistada destaca esse contraste, 

além de apontar a preocupação que havia com os elementos vestimentares para se visitar e 

fazer compras na capital: 

O modo de vestir do povo da capital era muito diferente do modo de vestir do 
pessoal do interior. Tanto é verdade, que naquele quarteirão entre Tamoios e Afonso 
Pena, ao lado do Edifício Sulacap, ficava cheio de retratista, - naquele tempo se 
falava assim -. E eles identificavam as pessoas justamente pela maneira de se vestir. 
Eles tiravam fotos e as pessoas saiam todas felizes com o retrato. Notava-se 
perfeitamente a diferença de uma pessoa da capital para outra, que só depois a mídia 
desenvolveu, principalmente com a televisão, que globalizou tudo, ai é que a coisa 

                                           
28 Roberto Luís Monte-Mór e João Antônio Paula (2005) destacam que Belo Horizonte possui uma vocação para 
o desenvolvimento de atividades comerciais e a industrialização da capital ocorreu principalmente a partir dos 
anos 1950, na região metropolitana e não especificamente em Belo Horizonte.    
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ficou mais difícil de diferenciar. O povo se vestia tão diferente, mas era tão 
diferente, que não dava. Era diferente demais, demais mesmo. Você reconhecia de 
longe que aquela pessoa era do interior, até o cabelo, era tudo diferente. Como havia 
uma preocupação com a roupa da gente, quando a gente vinha comprar roupa aqui 
(Belo Horizonte), guardávamos a roupa que tínhamos comprado antes, que era até 
bonitinha, para vir à Belo Horizonte. (Marlene Similhana Souza Leite - Depoimento 
Verbal)29. 

Ao analisar a fala da Sra Marlene Similiana, vale destacar as discussões de Pierre 

Bourdieu (2008b) sobre a “construção da crença”. O autor rompe com a noção de processo 

produtivo marxista e ao analisar a produção de obras literárias, artísticas e das grifes, ele 

afirma que o reconhecimento e o sucesso desses bens não está pautado apenas nos processos 

materiais de sua produção, mas principalmente na consagração deles, desenvolvida por meio 

da ação de profissionais que sejam referência para essas diferentes modalidades. A crença de 

que os modos e as modas dos sujeitos da capital eram drasticamente diferentes dos 

interioranos, assim como o “dispêndio conspícuo” da classe média e alta da capital mineira, 

passam pela existência na cidade, desde suas primeiras décadas30, de profissionais que 

tivessem um reconhecimento relativo para a produção de vestimentas que funcionassem como 

sinalizações corporais de requinte, sofisticação e, portanto, elementos de distinção.  

Costureiras e alfaiates, principalmente até o surgimento dos primeiros 

estabelecimentos comerciais de moda, na concepção moderna do termo, eram os nomes para a 

perpetuação do que era moda em Belo Horizonte. Dentre as costureiras que tiveram certo 

reconhecimento na capital e em alguns casos até fora do Estado, podemos citar: Amélia 

Abolt, Maria Flávia Bicalho, Letícia Bossi, Mary Caetano, Emereciana Castelo Branco, 

Márcia Correia, Merci do Espírito Santo, Amanda Ribeiro Drumond, Hélcia Gonçalves Horta, 

Célia Lacerda, Lígia Nascimento, Nair Rigoto, Terezinha Santos, Lúcia Veado, Violeta 

Marques, dentre outras. D. Fanny, proprietária da Loja “Dora Modas”, lembra que em Belo 

Horizonte: 

Tinha muitas costureiras boas. A Amélia Abolt, a Merci do Espírito Santo, que eu 
lembro eram pessoas muito boas, minhas conhecidas e, inclusive, eram minhas 
clientes na loja. Elas costuravam para a alta sociedade. D. Lurdes Retione, eu era 

                                           
29 Dados da entrevista. Pesquisa de campo realizada em 12/12 /2009.  
30 De acordo com a exposição sobre os 100 anos de moda da capital mineira, realizada pelo arquivo da cidade de 
Belo Horizonte, em 1997, já em 1905 havia cerca de 146 estabelecimentos legalmente registrados, que se 
dedicavam à produção de roupas em Belo Horizonte. Desses haveria a grande predominância de casas de costura 
e alfaiatarias.    
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mocinha e quando fiquei noiva, minha roupa de viagem foi feita com ela.
(Depoimento Verbal)31. 

Conforme o trecho do depoimento citado acima, a classificação de uma boa costureira 

está ligada ao seu trabalho, mas também ao fato da relação pessoal estabelecida com a mesma, 

além do fato de que elas costurassem para a “alta sociedade”. Essas costureiras, como lembra 

Thiago Silveira (2002), desenvolviam uma produção artesanal e não possuíam uma formação 

técnica formalizada. Além disso, de acordo com Violeta Marques, que trabalhou como 

costureira por mais de 50 anos, era no “boca a boca” que o seu trabalho e o de outras 

costureiras eram conhecidos e divulgados. Ela destaca também, no trecho que segue, a 

importância de um evento social “afamado”32, para que um bom trabalho de costura fosse 

reconhecido e requisitado.  

Nossa eu costurei demais nessa cidade, costurei para esse povo todo. Costurei para 
as elites. Eu lembro que tinha um baile no palácio e eu fiz nove vestidos que 
chamaram muita a atenção de todos. Depois desse baile as pessoas começaram a me 
procurar para costurar, até então poucas pessoas me requisitavam. (Violeta Marques 
- Depoimento Verbal)33. 

Nos dois trechos destacados acima, percebe-se que se as elites necessitavam de 

profissionais com certo reconhecimento para a produção dos seus emblemas de sofisticação, 

as costureiras, por sua vez, precisavam ser vistas, conhecidas e aceitas. Só com esse 

reconhecimento e inserção elas receberiam encomendas. A fama dessas profissionais não 

estava apenas na qualidade de seu trabalho, mas fundamentalmente nas relações e interações 

sociais que estabeleciam.  

Era comum que as costureiras se inspirassem em modelos oriundos de revistas, 

nacionais ou importadas, que até os anos 1940 tinham como principal referência a moda 

francesa, mas que a partir de então passou a contar também com a referência estético-cultural 

dos EUA, representada principalmente por meio do cinema. Algumas das costureiras 

trabalhavam indo até as casas de suas clientes, outras possuíam casas de costura, mas tinham 

aquelas que recebiam as clientes em suas próprias residências, onde improvisavam uma 

                                           
31  Dados da entrevista. Pesquisa de campo realizada em 07/05/2010. 
32 D. Violeta conta que era comum que as senhoras se aproximassem dela, em eventos como os bailes da 
Pampulha ou no Automóvel Clube e se interessassem pela roupa que ela própria estava portando e, a partir da 
conversa informal, fazia-se uma encomenda.  
33 Dados da entrevista. Pesquisa de campo realizada em 07/05/2010.  
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espécie de ateliê. Elas compravam tecidos principalmente nas casas comerciais da própria 

capital que se dedicavam a esse comércio. A Casa da Sogra era um estabelecimento de 

referência para a compra de tecidos, mas também a Rua Caetés, conhecida como rua dos 

“turcos”, já era ponto importante para a compra do material necessário à confecção artesanal 

de vestimentas. D. Hemmery Renault Baeta, no trecho que segue, fala da dinâmica do 

comércio na rua dos turcos, destacando, inclusive, as “estratégias de venda” e a tranqüilidade 

de tal comércio.  

A Rua dos Caetés, que se chamava rua dos turcos, por causa das lojas dos libaneses 
vendendo panos, tecidos, tinha vendedores com braços tatuados. E ai se comentava: 
Fulano está namorando um libanês com o braço todo tatuado. Eles eram muito 
espirituosos, ficavam na porta dizendo: “Faça o favor de entrar madame, pois não”! 
E a gente ia lá comprar panos, echarpes, mesmo que fosse só olhar, eles mediam 
agente, pegavam a cadeira e diziam: “Senta aqui madame”. Era pouca gente e o 
comércio muito tranqüilo. (Hemmery Renault Baeta - Depoimento Verbal)34. 

A descrição de Dona Hemmery com relação ao atendimento cortês dos turcos nas 

transações comerciais para a compra de tecidos, sinaliza para um tipo de comércio que 

representa o cotidiano da cidade na época. Nesse ponto vale considerar a fala da entrevistada 

com relação à tatuagem do vendedor de tecidos e do possível comentário sobre o 

relacionamento amoroso de um “fulano” com um libanês tatuado. Esse tipo de relato traz a 

tona o fato de que em Belo Horizonte, pelo menos nas primeiras décadas do século XX, as 

pessoas se conheciam, sabiam umas da vida das outras. Tendência contrária à noção 

simmeliana do cotidiano fragmentado e do anonimato que marcariam a vida do homem 

metropolitano.      

Mas além da compra de tecidos no comércio da própria capital, não eram raras as 

encomendas que eram atendidas por meio da utilização de tecidos importados. Além disso, 

algumas costureiras chegavam a contratar outras profissionais para trabalhar com elas, 

principalmente arrematadeiras, que tinham a função de facilitar o processo de confecção, que 

em alguns casos era praticamente todo artesanal. D. Violeta relata uma ocasião em que 

costurou um vestido para um casamento, que ela classifica como “chiquérrimo”, com tecidos 

vindos da Argentina. Ela lembra que gostava de trabalhar em parceria com uma bordadeira de 

Uberlândia e que, na ocasião do casamento destacado, o vestido foi enviado para ser bordado 

por meio de um teco-teco, alugado pela família da noiva. A entrevistada afirma que suas 
                                           
34 Dados da entrevista. Pesquisa de campo realizada em 07/05/2010.  
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clientes “compravam vestidos, era mais alta costura. Só vestidos de festa! Eu não costurava 

nada em algodão”. 

Como muitas das costureiras não separavam residência de local profissional, elas 

moravam predominantemente na região central, mas também no bairro de Lourdes. Essa 

localização era importante, pois fazia parte da construção do prestígio necessário para que seu 

trabalho fosse valorizado e reconhecido pelo público alvo de parcela considerável dessas 

costureiras, isto é, as classes mais bastadas da capital e do estado de uma forma mais genérica.    

Mas se Belo Horizonte era a “terra das costureiras”, também era a dos Alfaiates. Havia 

na cidade muitas alfaiatarias, localizadas, sobretudo, na região central.  Dentre essas, pode-se 

destacar a alfaiataria Parizzi, que ficava na Rua da Bahia; Aquino alfaiate, que trabalhava na 

Rua Rio de Janeiro; Moyses alfaiate, na Avenida Afonso Pena; Josias alfaiate, que tinha seu 

estabelecimento no edifício Mariana; Wolpini Lourenço, que montou sua alfaiataria na 

Avenida Afonso Pena; Andrade alfaiate, que se localizava na mesma avenida; Pinto alfaiate, 

que trabalhou nas Ruas Tupinambás e Rio de Janeiro; e Jacir Medeiros, que teve alfaiataria na 

Avenida Afonso Pena e depois na Rua Rio de Janeiro, esquina com Santos Dumont35. Grande 

parte desses alfaiates migrou do interior do estado, de outros estados brasileiros ou de outros 

países. Enquanto Josias e Pinto eram nordestinos, o primeiro alagoano e o segundo 

pernambucano, Aquino e Jaci eram do interior de Minas, respectivamente de Curvelo e 

Joanísio e Lourenço Wolpini era italiano. Diferentemente das costureiras, eles trabalhavam 

preferencialmente em estabelecimentos que não ficavam em suas residências e, de acordo 

com o senhor Jacir, alfaiate entrevistado para esta pesquisa, chegavam a contratar auxiliares, 

além de ensinar seu ofício para aprendizes que algumas vezes abriam suas próprias 

alfaiatarias. O Sr. Jacir afirma que aprendeu a trabalhar no Rio de Janeiro, com um alfaiate 

chamado João Ferreira Brás e que aqui em Belo Horizonte, antes de abrir seu próprio 

estabelecimento, trabalhou com o Josias Alfaiate.  

Tal como as costureiras, os alfaiates, pelo menos os mais conhecidos, trabalhavam 

principalmente para os grupos economicamente privilegiados. Eles costuravam em 

estabelecimentos que funcionavam no segundo andar de pequenos edifícios, sendo o primeiro 

destinado a outras atividades. No caso do senhor Jacir, por exemplo, a sua alfaiataria 

funcionava em cima do então Cine Glória, onde atualmente se localiza o banco real 

(Santander), na Avenida Afonso Pena. Com o público predominantemente masculino, alguns 

                                           
35 É interessante destacar que as alfaiatarias, principalmente as da Avenida Afonso Pena ou da Rua da Bahia, a 
partir, sobretudo dos anos 1950, mudam de endereço, conforme será explicitado mais a frente, exatamente no 
contexto de crescimento do número de lojas de roupas e acessórios na região central.    
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desses alfaiates eram referências de elegância36, produzindo ternos calças e camisas de botão, 

trajes muito em voga na indumentária dos homens, mesmo entre as classes médias e baixas. 

Segue abaixo, duas fotografias que representam respectivamente uma alfaiataria funcionando 

no segundo andar de um pequeno edifício, e o tipo de roupa que era portada pelos sujeitos da 

época.    

         

             Figura 01: Avenida Afonso Pena, 1942.  

              Fonte: Acervo do Museu Histórico Abílio Barreto. 
   

             Figura 02: Avenida Afonso Pena, 1942.  

             Fonte: Acervo do Museu Histórico Abílio Barreto. 
  

                                           
36 Prova disso eram os textos escritos por Andrade alfaiate, em revistas ilustradas da capital. Ele escrevia sobre 
elegância, dando dicas de trajes e tratando também de comportamentos que seriam adequados a determinados 
eventos e ocasiões.    
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Além de exemplificar o tipo de edificação em que geralmente funcionavam as 

alfaiatarias em Belo Horizonte, essas fotografias apresentam alguns sujeitos transitando pela 

Avenida Afonso Pena em 1942. É possível perceber, antes de tudo, o maior número de 

homens na avenida em questão. Essa predominância apresentada pela figura 02 pode 

representar os diferentes papeis sociais exercidos por homens e mulheres na conjuntura em 

questão e, consequentemente, os diferenciados tipos de ocupação do espaço público da 

cidade. Talvez, por isso também, os alfaiates tivessem estabelecimentos comerciais fora de 

suas residências, contrariamente à tendência domiciliar das costureiras. Vale destacar ainda o 

tipo de vestimenta apresentada na imagem. Ternos, chapéus para os homens e vestidos para as 

mulheres é o que se pode verificar.      

Se até os anos 1940 imperava a hegemonia das costureiras e dos alfaiates em Belo 

Horizonte, a partir, principalmente dos anos 1950, esses produtores de emblemas artesanais de 

elegância passaram a conviver com um crescente número de lojas, além do desenvolvimento 

de uma indústria do vestuário que, ainda que modestamente, começou a surgir no Brasil. 

Karla Guerra (1997), ao analisar os censos industriais brasileiros, destaca que Minas Gerais, 

nos anos 1950, contava com um total de 138 indústrias têxteis e 477 indústrias de vestuário, 

sendo que dessas 413 eram destinadas à produção de calçados, categoria que só mais 

contemporaneamente passou a ser considerada como um item à parte. A autora explica que:  

O setor de vestuário era dividido em oito grandes categorias: fabricação de roupas 
brancas, fabricação de roupas para homens e meninos, fabricação de costumes e 
vestidos para senhoras e crianças, fabricação de agasalhos, fabricação de artefatos de 
tecido. Destas a que concentrava maior número de empresas, no ramo propriamente 
de vestuário, era a fabricação de roupas brancas para homens e meninos, seguido 
pela fabricação de ternos, costumes e peças avulsas do vestuário masculino.
(GUERRA, 1997, p.163).   

Considerando os dados apontados pela autora, pode-se evidenciar que havia nos anos 

1950 um desenvolvimento relativo da indústria do vestuário no Brasil, tendo Minas Gerais um 

papel importante em tal crescimento. Destaca-se também o crescente comércio de roupas e 

acessórios na capital mineira.  

Até os anos 1930, de acordo com os depoimentos dos entrevistados para esta pesquisa, 

praticamente só havia um estabelecimento comercial de roupas em Belo Horizonte que se 

aproximava do que modernamente se pode chamar de uma loja, com a exposição em vitrines 
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de roupas e acessórios, vendidos por vendedores mais ou menos profissionais. Tal 

estabelecimento era o “Parc Royal”, inaugurado nos anos 1920 na Rua da Bahia, que nessa 

época era o principal corredor comercial da cidade. Estabelecimento requintado, o Parc Royal 

era uma referência de moda para a ala mais abastada da sociedade belo-horizontina, mesmo 

para as costureiras, que ficavam atentas às novidades expostas pela loja, oriundas, 

principalmente, da moda europeia. Sobre o Parc Royal, Anna Marina afirma:  

Era uma casa de moda francesa muito chic! Ficava na Rua da Bahia, (...), onde 
funcionou durante muito tempo a livraria “Itatiaia”, o prédio está lá até hoje. Vinha 
tudo da França e elas tinham costureiras aqui para fazer reparos, para fazer tudo. O 
vestido de casamento da minha tia e da minha mãe era de lá. Eu peguei eles já moça 
para poder reformar para usar. Umas roupas muito bonitas, com costura francesa e 
era tudo feito a mão, pois a costura francesa mais fina não usava máquina, era tudo 
feito a mão. (Anna Marina Viana de Siqueira - Depoimento Verbal)37.  

Nesse ponto vale considerar que de acordo com o depoimento da entrevistada o “chic” 

está atrelado ao fato da loja importar da França e da costura ser feita artesanalmente, sem o 

uso de máquinas. Além disso, a entrevistada afirma que guardava roupas compradas na loja 

para reformá-las, o que demonstra que a compra de roupas e acessórios em lojas tinha uma 

lógica e uma dinâmica diferenciadas, principalmente quando se pensa nas práticas de 

consumo do mundo contemporâneo.   

O Parc Royal tinha como referência estético-cultural, como destaca Anna Marina, a 

moda francesa e embora já apresentasse algumas das características de uma loja, tal como 

conhecemos atualmente, ainda preservava, no seu modos operandi, as características de 

produção artesanal cara às costureiras e aos alfaiates da época. Estabelecimento comercial 

híbrido, o Parc Royal só apontava para algumas das principais características do comércio que 

floresceria em Belo Horizonte, a partir, principalmente, dos anos 1940 e 1950 que trataremos 

a seguir.   

Um dos estabelecimentos de grande importância nesse período foi a Loja Sibéria. Ela, 

que foi uma das lojas mais requintadas da história da moda belo-horizontina, pode ser 

equiparada à loja Canadá do Rio de Janeiro. Propriedade do casal polonês Efraim e Ida Blas, 

essa loja começou as suas atividades como uma peleria38 e funcionou de 1946 a 1972. O 

famoso estabelecimento do Sr. Efraim Blas, Chico Sibéria, como era conhecido, começou 
                                           
37 Dados da entrevista. Pesquisa de campo realizada em 15/04/2010. 
38 Peleria era o nome que se dava às casas que comercializavam peles, casacos e estolas.  
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funcionando na Rua Tamoios, mas depois foi para o edifício Acaica, em plena Avenida 

Afonso Pena, que passou a ser coração comercial da cidade de Belo Horizonte, além de ser 

considerado um ponto requintado. Chico Sibéria cuidava pessoalmente da organização e 

atendimento e das negociações da loja, contando com o auxílio de seu filho, Izraeli Blas, além 

de Isaac Choen. A loja possuía mais de 100 metros quadrados, divididos entre os 

departamentos: de lingerie e modas (subsolo), bijuterias, perfumaria e moda esportiva (térreo) 

e o departamento dos calçados (segundo andar). Tinha móveis, tapetes e lustres luxuosos e, de 

acordo com Anna Marina, contava com vendedoras muito bem vestidas e alinhadas. Ela 

destaca ainda, ao comparar a Sibéria com outras lojas da época que:  

A Sibéria era diferente, ela vendia só roupa, vendia sapato também. Mas vendia um 
negócio que não tinha em Belo Horizonte e que fazia falta, que era a pele. Fazia 
muito frio, o clima aqui era muito frio. Então a Sibéria foi uma loja que vendia 
muita pele, casaco de vison, casacouro, tinha na Sibéria. (Anna Marina Viana de 
Siqueira - Depoimento Verbal)39. 

Frequentada por famílias como os Mascarenhas, os Valadares, os Dias, mas também 

em algumas ocasiões por uma classe média ávida por ter acesso aos bens de luxo da loja em 

questão, a Sibéria possuía, de acordo com Georgea Choucair (2007), um sistema de crédito 

em que o cliente podia parcelar em até quatro vezes os requintados e caros produtos vendidos. 

Ainda de acordo com o autor, a loja chegou a ter 4.000 clientes cadastrados nesse sistema de 

crédito, atendendo, no auge da sua fama, a mais de 700 clientes por dia. Nesse ponto é 

importante destacar as liquidações que aconteciam na loja geralmente no mês de Março, em 

que muitas mulheres, que não tinham condições financeiras de comprar na loja, de acordo 

com Karla Guerra (1997), acotovelavam-se na porta da loja, pois nessa ocasião os preços 

caiam consideravelmente e muitas daquelas que não tinham a oportunidade de consumir os 

produtos ofertados pela casa, podiam, ocasionalmente, fazê-lo. 

A loja, pelo menos nos primeiros anos de funcionamento, comprava suas mercadorias 

oriundas do Rio de Janeiro e São Paulo (no caso da primeira cidade, destaca-se a loja Canadá 

como uma importante fornecedora). Além disso, organizava, de acordo com Anna Marina, 

desfiles e eventos de lançamentos das coleções que seriam vendidas ali. Esses eventos 

                                           
39 Dados da entrevista. Pesquisa de campo realizada em 15/04/2010. 
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ocorriam geralmente após a liquidação de Março e faziam da loja um grande palco de 

novidades para sociedade belo-horizontina.  

Outra loja muito importante para a moda em Belo Horizonte foi a “Casa Guanabara”. 

Criada em 1936, pode ser considerada o melhor exemplo, em Belo Horizonte, da transição de 

uma produção artesanal sob medida de roupas, para a comercialização do prêt-à-porter. A 

Guanabara, como o nome já indica, nasceu na cidade do Rio de Janeiro, em 1906, como uma 

alfaiataria. Seu proprietário, Adriano Vaz de Carvalho, resolveu fundar, em 1912, uma filial 

da alfaiataria em Belo Horizonte, na Rua Rio de Janeiro esquina com Tupinambás e em 1913 

outra na cidade de Juiz de Fora. Carlos Vaz de Carvalho, filho de Adriano Vaz, é que foi o 

empreendedor da então filial mineira da alfaiataria que, em 1919, adquiriu um prédio na 

Avenida Afonso Pena, no número 80540. A alfaiataria cresceu e se tornou a Casa Guanabara 

Ltda.  

Em 1939 foi criado na loja o sistema de compra a crédito, até então inédito em Belo 

Horizonte. Tal crediário chegou a contar, no auge da loja, com 80 mil fichas, com 20 mil 

clientes ativos, com perdas de apenas 0,5%41. O Sr. Rhodolfo, que trabalhou no sistema de 

crédito da Guanabara nos anos 1960, destaca que havia um andar inteiro do edifício da loja, 

que contava com um total de 12 andares, dedicado ao crediário. Ainda de acordo com o 

entrevistado, havia um grande número de clientes que solicitavam a aprovação de crédito. O 

entrevistado afirma que havia uma consulta a um sistema parecido com o que atualmente 

conhecemos como Sistema de Proteção ao crédito (SPC), para verificar se o cliente não tinha 

nenhuma restrição. Além disso, o cliente deveria indicar duas outras lojas em que já tivesse 

comprado a crédito. 

 Dentre todos os estabelecimentos comerciais que anunciavam nos periódicos 

pesquisados para esta pesquisa, a Guanabara era a que mais investia em publicidade. Ela 

possuía anúncios de página inteira no Jornal Estado de Minas, era a maior anunciante das 

revistas Alterosa e Belo Horizonte. Nessas peças publicitárias havia uma grande preocupação 

em difundir a prática da compra a crédito, geralmente explicitada com a frase: “Com um 

cartão de crédito veste-se toda família”. Nesse tipo de texto havia a articulação entre a difusão 

de novas práticas de consumo, no caso a compra parcelada por um sistema de crédito, 

                                           
40 Maiores detalhes sobre o crescimento da Guanabara podem ser adquiridos na reportagem de Karla Mendes 
(2007), publicada no caderno de economia do Jornal Estado de Minas do dia 13 de Abril de 2007, que faz parte 
do conjunto especial de reportagens intituladas: “BH, marcas inesquecíveis”. 
41 Esses dados também são provenientes da reportagem citada acima.  
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associado à estratégia argumentativa que destaca a importância dessa operação financeira para 

se vestir toda a família.  Na peça publicitária da figura 03, publicada na Revista Alterosa, 

pode-se observar essa junção entre novas práticas e tradicionais instituições, desenvolvida 

pela loja Guanabara.   

  

                                               Figura 03: Revista Alterosa, ano XII, nº 117, 1950.  

                                                Fonte: Acervo da Hemeroteca do Estado de Minas Gerais.  
                 
 Quanto prazer a senhora sente em apresentar seus filhos – crianças fortes e belas, 
educadas e atenciosas. Alie a essa satisfação, tão natural, o orgulho de apresentá-las 
bem vestidinhas. Com gosto e distinção que refletem bem os seus cuidados e o seu 
próprio gosto. A GUANABARA oferece, para vestir bem seus filhos, as últimas 
novidades em vestidos para mocinhas e roupas para meninos. Com um cartão de 
Crédito veste-se toda a família. Guanabara.  (MEUS..., 1950a, p.104) 

Além do grande investimento em peças publicitárias nos principais periódicos da 

cidade, é importante destacar que a loja organizava desfiles e também chegou a investir em 

programas de rádio, além da mídia televisa. Nessas últimas, vale considerar que a Guanabara 

chegou a ter um programa na rádio “Inconfidência”, chamado: “Seleções da Guanabara”, 

além do programa apresentado pela Hebe Camargo na TV Itacolomi. Todo esse investimento 

talvez possa ser considerado como um dos elementos que explicam o fato de a Guanabara, 

diferentemente da Sibéria, embora não pudesse ser classificada como uma loja “popular” era 
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um estabelecimento frequentado por uma classe média belo-horizontina. Marlene Similiana 

destaca que a Sibéria teria impulsionado as vendas da Guanabara, pois muitas das pessoas 

compravam nesta é por que não tinham condições de consumir naquela. A entrevistada 

destaca que “Na Sibéria as roupas eram maravilhosas! Por que a Guanabara era uma loja de 

departamento, cada andar era uma coisa. Agora a Sibéria não. A Sibéria vendia peles eu 

nunca comprei um vestido de lá, pois as roupas de lá eram muito caras.” (Marlene Similhana 

Souza Leite - Depoimento Verbal)42.  

A esse respeito Anna Marina também evidencia que a loja Guanabara, quando 

comparada à Sibéria, poderia ser considerada uma loja de classe média. Para a entrevistada:  

A Guanabara sempre foi mais popular. Quer dizer, popular C e D não. Era uma 
popular assim classe média. A Guanabara era classe média e se tornou uma loja com 
vários departamentos. Ela chegou a ter um restaurante muito bom no último andar, 
que funcionou muito tempo. (Anna Marina Viana de Siqueira - Depoimento 
Verbal)43. 

Ambas as falas destacadas acima colocam em relevo que a loja Guanabara era voltada 

para uma classe média, além de terem evidenciado a diversidade marcante das atividades do 

estabelecimento. Era uma loja que fabricava grande parte da roupa que nela era vendida, por 

meio do seu “setor industrial”. Com a venda de roupas e sapatos femininos, passando pela 

oferta de roupas masculinas, assim como roupas infantis, uniformes escolares44, jóias, louças, 

cristais, brinquedos e a própria disponibilidade de um restaurante; a Guanabara configurava-

se como uma das primeiras lojas de departamento de Belo Horizonte. Não é por um acaso que 

ela valia-se do slogan de que na Guanabara “veste-se toda a família”, tal como exemplificado 

no anúncio destacado anteriormente. Diferentemente de estabelecimentos como a Sibéria e a 

Dora Modas, que eram voltadas para o público feminino e a Capital Mineira, que vendia 

roupas masculinas, a Guanabara rompia com essa dicotomia, procurando atender aos mais 

variados tipos de clientela. Isso a aproxima, - tal como a Sloper -, guardadas as devidas 

proporções, da lógica dos grandes magazines, caros ao desenvolvimento do capitalismo.  

Ainda no que concerne à Guanabara, vale destacar que o seu principal empreendedor, 

Carlos Vaz de Carvalho, tinha uma grande preocupação com um determinado padrão de 

                                           
42 Dados da entrevista. Pesquisa de campo realizada em 12/12 /2009. 
43 Dados da entrevista. Pesquisa de campo realizada em 15/04/2010. 
44 Elizabeth Parreiras, uma das entrevistadas para esta dissertação, evidencia que os sapatos que compunham seu 
uniforme escolar tinham que ser comprados, necessariamente, na Loja Guanabara, pois era uma exigência de 
algumas escolas da época.  
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atendimento. Tal atenção pode ser verificada pela sua iniciativa de produzir um livro que 

pretensiosamente almejava garantir que o funcionário da casa falasse corretamente o 

português, ou até mesmo o esmero que havia com relação ao uniforme de trabalho. O Sr. 

Rhodolfo lembra que ainda nessa época, a gravata era obrigatória e que havia toda uma 

preocupação com a imagem dos vendedores e demais funcionários.  

Outra loja que surgiu em Belo Horizonte nesse contexto e que merece atenção, é a 

“Dora Modas”. Essa, que existe até hoje e segundo a Sra. Fanny, filha dos fundadores do 

estabelecimento e atual proprietária, é a loja mais antiga de Belo Horizonte e uma das mais 

antigas do país em seu gênero. Ainda de acordo com a entrevistada, seus pais, Samuel e Dora 

Caremy, teriam fugido da Romênia, perseguidos pela União Soviética e se estabeleceram em 

Belo Horizonte trabalhando como mascates. Eles teriam trabalhado vendendo enxovais e 

roupas femininas, atendendo em casa e batendo de porta em porta, até que pudessem abrir sua 

loja. Fanny conta que 

(...) eles começaram a trabalhar aqui e uma cliente os mandava a outra cliente. 
Foram fazendo amizades e tendo menos dificuldade de falar a língua. Por exemplo, 
a família Magalhães Drumond, a família Bias Fortes, a família Andrada, as famílias 
muito boas de Belo Horizonte, com pensamentos muito grandes, deram a eles uma 
oportunidade de trabalhar e condições de trabalho muito boas. E com isso foram se 
instalando com calma, primeiro trabalharam em casa, recebendo as pessoas, a minha 
mãe vendia e meu pai trabalhava fazendo, por exemplo, enxovais de famílias muito 
boas de Belo Horizonte. Principalmente o Benedito Valadares, que naquela ocasião 
foi governador de Minas. Da família de Delfim de Andrade, que mexiam com 
cristais em Belo Horizonte. Era o Dr. João Napoleão de Andrade, Dr. Milton de 
Andrade, Dr. Peres Furlet e assim foram angariando várias amizades. E com essas 
amizades, o papai trabalhava de carro levando a mamãe com malas também e com 
isso foram fazendo o pé de meia para abrir uma loja. E abriram a loja na Afonso 
Pena 1112, em frente ao parque municipal. E começaram a trabalhar com lingerie, 
com cama, mesa e banho e ampliaram com roupas femininas. Tudo feminino! Nada 
masculino, nada infantil. Só coisa de muita qualidade. Com isso a loja foi crescendo, 
crescendo (...). (Fanny Caremmy - Depoimento Verbal)45. 

Tal como a Sibéria, a Dora Modas nasceu como uma loja voltada para os grupos de 

alto poder aquisitivo, diferentemente de lojas como a Guanabara que, além desses grupos, 

atendia também aos setores médios. No caso da Dora Modas, existe uma relação mais 

umbilical ente o estabelecimento e as elites da capital, pois foi trabalhando para as “boas 

famílias”, como assinala a entrevistada, que a referida loja surgiu. Essa relação sinaliza para o 

fato de que também para as lojas era importante manter boas relações com determinados 

                                           
45 Dados da entrevista. Pesquisa de campo realizada em 07/05/2010.  
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sujeitos para a garantia de sucesso do estabelecimento. Vale considerar ainda que a Dora 

Modas tinha como público alvo as mulheres pertencentes aos círculos sociais privilegiados 

economicamente.  

Os diferentes segmentos de atuação de lojas como a Guanabara, a Sibéria, a Dora 

Modas, dentre outros estabelecimentos comerciais importantes para a moda em Belo 

Horizonte, coloca em relevo uma diversificação que aponta para transformações na moda 

belo-horizontina, que seguia algumas das tendências de mudanças na moda no cenário 

nacional, uma vez que essa diversificação está relacionada ao processo de complexidade 

crescente da moda no Brasil, que assistia ao início da gestação de um campo da moda. Além 

da Dora Modas, outro exemplo da diversificação do comércio de roupas e acessórios em Belo 

Horizonte era a loja Valentim. Essa, voltada para as meninas de classe alta, era, de acordo 

com Elizabeth Parreiras, uma espécie de Sibéria infantil, pois mantinha o mesmo tipo de 

decoração e produtos luxuosos.  

Outro estabelecimento de modas importante nesse contexto foi a Maison Antonieta 

Modas. “Madame Antonieta”46, como era chamada, veio do Rio de Janeiro para Belo 

Horizonte nos anos 1950. Chegando aqui ela resolveu montar uma grande fábrica de móveis, 

que pegou fogo. Antonieta, frente a esse grande prejuízo, resolveu anunciar no jornal: 

“madame Antonieta, modista recém chegada do Rio, procura costureiras”. Ela teria costurado 

um tempo em casa, até ser procurada por Paula Olivieri, dona de loja de roupa no Rio de 

Janeiro, que a propôs-lhe sociedade. Tal sociedade não deu certo e em 1957 nascia a 

Antonieta Modas, localizada na Avenida Augusto de Lima, quase esquina com a Rua Espírito 

Santo. Paula Olivieri, de acordo com Anna Marina, teria aberto a Olivieri na Rua Goitacazes. 

Ela não teria tido tanto sucesso como a Antonieta que, com um estabelecimento requintado, 

produtos caros e sofisticados, além da organização de eventos como os famosos desfiles de 

sua loja; teve como clientes nomes como os de: Diva Dias, Jô Lobato, Ruth Araújo, Marília 

Abreu, Zilda Couto, Helena de Castro, Emília Sabino, Risoleta Neves, dentre outras.        

Enquanto a Guanabara era uma loja de departamentos voltada principalmente para 

uma classe média e a Sibéria, a Dora Modas e a Antonieta Modas, eram lojas que atendiam às 

                                           
46 A classificação madame, denominação de referência francesa, auxiliava sujeitos como as Sras. Dora – da Dora 
Modas-, ou Antonieta – da Antonieta Modas - , a ter a legitimidade e o reconhecimento necessários para que 
conseguissem atingir ao público seleto que pretendiam.    
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mulheres das elites, vendendo basicamente roupas e sapatos, a “Sloper”47, localizada na 

Avenida Afonso Pena, era uma loja de departamentos com uma grande variedade de produtos, 

que atendia tanto as elites da capital, quanto os setores médios dessa sociedade. Conforme 

destaca Marlene Similiana: 

A Sloper era linda, era uma loja de Departamento, mas era uma loja diferente. Por 
que era assim um salão grande que tinha ali uns balcões pequenos na loja, em cada 
um tinha um tipo de produto. E era tudo lindo, maravilhoso! Tinha lacinhos, meia, 
cada coisa linda! Cristal, nossa senhora! Era uns cristais lindos. Bolsas, tudo na 
Sloper era do mais fino gosto. Tinha roupa de cama, mesa, coisas lindíssimas. No 
segundo andar eles vendiam roupas e sapatos. Como eu disse, era tudo muito bom. 
(Marlene Similhana Souza Leite - Depoimento Verbal)48.  

De acordo com o depoimento acima, pode-se perceber que a Sloper, além de grande 

variedade de produtos, era uma loja que fascinava os clientes pela junção da variedade, tal 

como na Guanabara, com o requinte e a qualidade dos mesmos. O encantamento e o 

entusiasmo ao falar da Sloper não é exclusividade da Sra. Marlene. Todos os entrevistados, no 

momento exato em que eram indagados sobre a loja, falavam com empolgação e saudosismo 

de um dos estabelecimentos que representavam o grande culto às novidades do consumo, ao 

espetáculo estético e ao “fetichismo das mercadorias”. Era uma loja que, de acordo com Anna 

Marina, tinha “um estilo mais americanizado”. Segundo a entrevistada, a filosofia de trabalho 

e mercadológica era muito próxima da cultura norte-americana. Ela lembra, inclusive, que foi 

na Sloper que pela primeira vez se vendeu coca-cola em Belo Horizonte 

(...) eu lembro que não sei se tinha acabado a guerra ou se foi durante a guerra. Eu 
sei que eles fizeram no fundo da Loja um balcão para vender coca-cola que fazia fila 
que saia da Loja e aparecia na Avenida. E num dava vasão né! Todo mundo bebia 
coca-cola quente. O negócio num dava. Sabe o que acontece, a coca-cola ficou com 
uma fama muito grande durante a guerra. Era a bebida do soldado americano, era a 
bebida do momento. E ai então apareceu uma venda de coca-cola aqui na Sloper. 
(Anna Marina Viana de Siqueira - Depoimento Verbal)49. 

                                           
47 Vale considerar que, diferentemente das outras lojas apresentadas até aqui, em que foi possível adquirir 
informações mais precisas com relação, principalmente, à data de fundação, histórico dos proprietários e as 
transformações históricas do estabelecimento; no caso da Sloper, em função da quase inexistência de 
publicidades, de certa imprecisão do relato dos entrevistados com relação ao seu surgimento e da inexistência de 
referências acadêmicas e jornalísticas sobre a loja, o detalhamento sobre a mesma não acompanhará ao que foi 
feito até então. O que se sabe é que a loja fazia parte de um grupo carioca de propriedade do Sr. Tim Sloper, que 
fundou uma filial em Belo Horizonte nos anos 1940.     
48 Dados da entrevista. Pesquisa de campo realizada em 12/12/ 2009.
49 Dados da entrevista. Pesquisa de campo realizada em 15/04/2010.  
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Loja de departamentos com ares americanizados, mas marcada pelo não investimento 

em anúncios50, a loja Sloper era um dos modernos templos do consumo na capital. Ela pode 

ser considerada um estabelecimento emblemático para a moda belo-horizontina, que 

transitava de uma produção de roupas e acessórios quase que exclusivamente artesanal e 

elitista, para o advento dos grandes magazines, das vitrines do progresso, com sua lógica de 

ampliação do consumo, frente ao grande desenvolvimento dos mercados da moda em todo 

mundo. Se esses estabelecimentos chegam às grandes cidades brasileiras, como Belo 

Horizonte, por exemplo, é para atender principalmente aos anseios das elites e para uma 

reduzida parcela da classe média. Nos centros urbanos da Europa e dos EUA, havia um 

processo crescente de “democratização” do acesso à roupa produzida em série e vendida nas 

lojas de departamento. Em cidades brasileiras como Belo Horizonte, no entanto, essa moda, 

influenciada pelo referencial norte-americano, tal como será discutido no terceiro capítulo, 

figurava como elemento constitutivo de novos códigos de distinção.   

Richard Sennett (1999) analisa as representações do advento das lojas de 

departamento. Para o autor, essas teriam passado a representar os efêmeros e demarcados 

momentos de convívio entre os diferentes sujeitos nas cidades modernas, frente à valorização 

de alguns espaços urbanos em detrimento de outros, inerentes ao processo de produção social 

do espaço nas cidades. Para o autor, num contexto em que o direito à cidade estava cada vez 

mais restrito à burguesia, os grandes magazines, templos da produção em massa, da 

espetacularização dos produtos, do fetichismo da mercadoria e das estratégias de sedução, 

passaram a ser um ponto de promoção de uma sociabilidade heterogênea, já que no restante 

da cidade imperava uma grande segmentação classista dos espaços.  

Além disso, o autor destaca outras questões, a saber: o novo tipo de relação comercial 

desenvolvida nessas lojas, o encantamento que as vitrines exerciam nos consumidores, além 

da variedade e da disposição dos produtos. No que se refere ao primeiro ponto, o autor 

evidencia que as lojas de departamento marcam o estabelecimento dos preços fixos, que 

depõem contra as encenações públicas de negociação e a grande variabilidade dos preços, 

típicos dos comércios varejistas mais “tradicionais” (caso muito recorrente no mundo 

oriental)51. No segundo ponto Sennet trata da sedução e do deslumbramento causados pelas 

vitrines, montadas por meio de estratégias de promoção de produtos e marcas até então 

                                           
50 Anna Marina explica que a Sloper não tinha “tradição” em investir em publicidade. Ela destaca que tal como a 
Zara – rede internacional de lojas de origem espanhola – não havia a preocupação em produzir anúncios e 
demais mecanismos de divulgação da loja.   
51 Pode ser considerado como exemplo desse tipo de relação comercial em Belo Horizonte, o comércio de 
tecidos na “rua dos turcos”, apontado anteriormente.   
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desconhecidos. Tais narrativas visuais de sedução somam-se, ainda de acordo com o autor, à 

surpresa que o consumidor passa a ter ao entrar numa loja e se deparar com produtos que ele 

não imaginava encontrar, além da disposição convidativa se não a compra à contemplação 

daquele mundo de encanto e sedução.  

Quando se pensa nas lojas como a Sloper ou a Guanabara, é importante levar em conta 

que, enquanto os grandes magazines surgidos na Europa e nos EUA no final do século XIX e 

início do século XX52 podem ser considerados lócus de uma sociabilidade heterogênea, nos 

referidos estabelecimentos belo-horizontinos, essa lógica não necessariamente se aplica. 

Havia nessas lojas a frequência predominante de um público homogêneo, isto é, uma elite ou 

no máximo os setores médios da capital mineira. No caso da Guanabara existia uma 

frequência um pouco mais diversificada, mas que não chega a conferir argumentos para que 

se possa afirmar que essa loja era um ponto de convívio efetivamente plural.  

Se não é possível afirmar com tranquilidade que havia na Sloper, ou mesmo na 

Guanabara, a promoção de uma convivência heterogênea; quando se pensa no encantamento 

das vitrines e a sedução exercida pelos produtos, a análise de Richard Sennet é conveniente. 

Nesse ponto, é importante reconsiderar a fala da Sra. Marlene, citada anteriormente. Nessa, a 

referida entrevistada destaca que na Loja Sloper: “(...) era tudo lindo, maravilhoso! Tinha 

lacinhos, meia, cada coisa linda! Cristal, nossa senhora! Era uns cristais lindos. Bolsas, tudo 

na Sloper era do mais fino gosto.” (Marlene Similhana Souza Leite - Depoimento Verbal)53.

Com efeito, pode-se perceber o encanto da senhora em questão com a variedade de produtos 

disponibilizados. Também dessa entrevistada vale considerar sua fala, que foi utilizada para 

abrir esta parte do capítulo, em que a mesma afirma que andar na região central de Belo 

Horizonte olhando as vitrines era como entrar num “mundo encantado”. De acordo com o 

depoimento da entrevistada, as vitrines, com suas novidades, com seus manequins 

cuidadosamente montados, exerciam uma grande sedução para o transeunte que, mesmo sem 

poder comprar, inebriava-se naquele mundo fetichista erigido como um espetáculo público do 

culto às novidades e ao pretenso progresso alcançado pela sociedade da época. Considerando 

exemplar a demonstração de encantamento e satisfação ao narrar seus momentos de flanêur

na região central de Belo Horizonte, vale citar o depoimento da Sra. Marlene:   

Eu me lembro que o papai saia com a gente para passear a noite e parecia que a 
gente estava num mundo encantado! As vitrines eram muito bem preparadas. Eles 

                                           
52 Um dos primeiros grandes magazines teria sido o Bom Marche, criado em 1852 por Aristides Boucicault. 
53 Dados da entrevista. Pesquisa de campo realizada em 12/ 12 / 2009. 
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montavam todos os manequins. Tudo muito refinado! Eu lembro que tinha cada 
vitrine que a gente ficava assim parado, encantados. Chamavam atenção. Agora eu 
não sei falar se elas eram assim tão bonitas, que deixavam a gente encantados, a 
gente era menina, ficávamos tão encantadas com aquelas coisas. (Marlene Similhana 
Souza Leite Depoimento Verbal)54.    

Nesse sentido vale considerar que de acordo com Celina Lemos, o desenvolvimento de 

um comércio diversificado, assim como o crescimento do centro da cidade de Belo Horizonte 

atraía um número cada vez maior de frequentadores em busca do consumo, do 
lúdico, das coisas e dos negócios. Os cenários do comércio passam a ideia 
fetichizada do mundo suntuoso da mercadoria. As vitrines iluminadas e emolduradas 
de néon exibiam toda a grandeza de Paris através das insignificâncias... os 
armarinhos, os perfumes, os  botões de fantasia. (LEMOS, 1988, p. 201). 

Se os testemunhos dos entrevistados apontam para esse fascínio exercido pelas 

vitrines, também os poucos, mas importantes discursos visuais encontrados sobre essas lojas 

são muito representativos. Nas imagens que seguem, é possível perceber o esforço do 

fotógrafo em destacar as vitrines, os cartazes das lojas, assim como os produtos de lojas como 

a Sibéria, por exemplo.   

             Figura 04: Visão noturna da Avenida Afonso Pena, com destaque para as vitrines  
             das lojas do edifício Acaiaca, 1948.  

              Fonte: Acervo do Museu Histórico Abílio Barreto. 

                                           
54 Dados da entrevista. Pesquisa de campo realizada em 12/ 12 / 2009.
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             Figura 05: Visão noturna da Avenida Afonso Pena, com destaque para as vitrines 
  das lojas do edifício Acaiaca, 1948.  

  Fonte: Acervo do Museu Histórico Abílio Barreto. 

   
           

Além desses grandes magazines, voltados principalmente para as classes altas e 

médias belo-horizontinas, é importante destacar outros estabelecimentos mais “populares” 

que surgiam nessa época em Belo Horizonte, o que aponta para certa diversidade no comércio 

de roupas, sapatos e demais acessórios em BH. Dentre essas é possível citar: na Rua São 

Paulo as sapatarias Balalaica55 e Metro, a Shangri-lá Modas e a Casa Orion; na Rua dos 

Tupinambás a loja de calçados Marques; na Rua dos Tamoios a Gimeniz Modas e a 

Compensadora56; na Rua dos Carijós as lojas Columbia e A Vantajosa; na Rua da Bahia a loja 

Arrow Shirts; e na Avenida Afonso Pena as lojas Ao Bem Vestir57, A Capital Mineira, o 

Bazar Americano e a Galeria Futurista. Esse último estabelecimento citado, tal como o Bazar 

dos dois, Bazar dos cinco e Bazar dos dez58, concentravam uma grande quantidade e 

variedade de produtos e, como lembra Elizabeth Parreiras, A Futurista era  

                                           
55 Elizabeth Parreiras afirma que o nome “balalaica” remete a um instrumento musical e que a loja de sapatos 
que levava esse nome era uma opção para aqueles que não podiam comprar na Guanabara e menos ainda 
pudessem cogitar adquirir um par de sapatos na Sloper.    
56 Essa loja era um anunciante recorrente na revista Alterosa, principal periódico ilustrado de Belo Horizonte nos 
anos 1940 e 1950, mas nenhum dos entrevistados se lembrou dela.   
57 Tal como A Vantajosa, a loja Ao Bem Vestir investia muito em anúncios, principalmente na revista Belo 
Horizonte. Todas as duas, já no início dos anos 1940, utilizavam-se de argumentos ligados às vantagens 
econômicas de se comprar a preços módicos, diferentemente das outras lojas – mesmo as mais “populares”- que 
no início dos anos 1940, tal como destacaremos no terceiro capítulo, apresentavam um discurso muito parecido 
com o dos alfaiates e das costureiras, pautado na ideia de distinção, elegância, sofisticação etc. A loja Ao Bem 
Vestir, que ficava na Afonso Pena, era um estabelecimento que tinha como uma das suas estratégias 
argumentativas estar localizada ao lado da Sloper, o que evidencia que essa categoria de lojas voltava-se para um 
público que não tinha recursos para comprar nas lojas mais famosas da cidade.    
58 De acordo com a Sra. Hemmery Baeta, esses bazares deram origem, anos depois, às Lojas Brasileiras.  
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(...) popular! Ela tinha no caderno feminino do Jornal Estado de Minas, que saia no 
domingo, uma página inteira de produtos que estavam em oferta naquela semana. 
Então eram blusas, bolsas, roupas íntimas, e eles diziam lá: “preço tanto”, “essa 
semana está por tanto!” Então a galeria futurista ficava na Afonso Pena, entre 
Espírito Santo e Praça Sete, do lado do Acaiaca, perto da Guanabara. E tinha uma 
também na Carijós, entre São Paulo e Curitiba. (Elizabeth Guerra Parreiras -
Depoimento Verbal)59. 

Vale considerar que durante as entrevistas foram apresentadas algumas publicidades 

impressas dos estabelecimentos citados acima, assim como das lojas Guanabara e Sibéria. 

Todos os entrevistados falavam com muita empolgação quando se lembravam da Sibéria, por 

exemplo; entretanto, quando se tratava das lojas consideradas mais “populares”, praticamente 

não se lembravam de quase nada. É claro que isso pode estar relacionado ao próprio perfil dos 

entrevistados, mas pode demonstrar também como os estabelecimentos considerados mais 

“sofisticados”, com suas novidades e as vitrines elaboradas foram marcantes para o cotidiano 

e para a memória de parcela da sociedade belo-horizontina.    

Ao levar em conta o surgimento de um comércio de roupas e acessórios diversificado 

em Belo Horizonte, vale considerar as discussões de Richard Sennett (1999) no que se refere 

à importância do desenvolvimento comercial para analisar o crescimento e as transformações 

de uma cidade. O autor relativiza a noção de que os principais indicadores para o crescimento 

urbano sejam a industrialização e o êxodo rural. Advogando a favor da ideia de que o 

crescimento extensivo das cidades, assim como a transformação e difusão dos modos de vida 

urbanos, é muito mais complexo do que as consequências do processo de industrialização, o 

autor evidencia que mesmo nos primeiros tempos da era industrial, não eram as cidades 

industrializadas que se configuravam como os maiores exemplos de urbes. Nesse sentido, ele 

afirma que eram as capitais e não as cidades industriais, que mais cresciam. Para autor, o 

processo de urbanização não teria sido simplesmente uma ruptura com a cidade do Antigo 

Regime, que já era lócus do comércio, das finanças e da burocracia. Um importante 

sinalizador do desenvolvimento das cidades seria justamente o crescimento de um comércio 

varejista lucrativo, diversificado e que, consequentemente, transformasse as feições, o 

cotidiano e os modos de vida de um determinado contexto urbano.  

                                           
59 Dados da entrevista. Pesquisa de campo realizada em 05/11/2009. 
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O comércio crescente e diversificado de roupas e acessórios que surgia em Belo 

Horizonte nos anos 1940 e, sobretudo nos anos 1950, mais do que um simples início de 

transformações nas formas comerciais e vestimentares da capital mineira, simbolizava 

alterações nos modos de vida de uma das maiores cidades do Brasil. Numa cidade que 

começava a deixar os ares provincianos, passando por um processo de metropolização, que 

pouco a pouco abandonava os bondes em favor dos ônibus e automóveis, que crescia a ponto 

de duplicar sua população e que passava por um processo de verticalização sem precedentes; 

as transformações operadas na moda, fenômeno sócio-cultural que nasceu com a própria 

concepção de modernidade e da crença de imersão em uma nova época, possui grande 

representação.  

Belo Horizonte, que já nascera como símbolo da modernidade, ao completar seus 

cinquenta anos, já era considerada “ultrapassada” e passou por um segundo momento de 

modernização. A cidade, construída sobre o curral Del’Rey, começava a dar lugar a uma 

outra. De acordo com Roberto Luís Monte- Mor e João Antônio Paula (2005), a história de 

Belo Horizonte se divide em três períodos, a saber: o primeiro, de 1897 a 1950, seria marcado 

pela forte presença do Estado na construção e reconstrução da cidade; o segundo, de 1950 a 

1980, seria claramente um período em que a cidade foi entregue aos interesses do capital; e 

último, a partir dos anos 1980, quando a capital mineira teria começado a passar por grandes 

crises econômicas e sociais. De acordo com essa divisão, pode-se considerar que as décadas 

de 1940 e 1950 marcam uma transição.     

Para Henrique Rodrigues, Josane Simões e Paulo Esteves (1999), Belo Horizonte vivia 

nos anos 1940 um tempo de incertezas vendo seu projeto de modernidade inaugural se 

esvaziar e, nesse sentido, teria ocorrido um conjunto de transformações na capital. Celina 

Lemos evidencia que a capital mineira, nessa conjuntura, foi marcada por uma transição, em 

que a cidade passava por um processo de metropolização. De acordo com a autora esse: 

É o instante em que a cidade adquire ares de cidade cosmopolita, com a 
modernização da arquitetura e seus arranha-céus. A capital vê surgir novos 
restaurantes, movimenta o seu comércio, dá amplitude a seu ensino secundário e a 
sua universidade. (LEMOS, 1988, p. 213). 

Esse processo de modernização inicia-se nos anos 1940, sendo a administração 

municipal de Juscelino Kubitschek um marco. Sob a gestão de JK, Belo Horizonte passou por 
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significativas transformações. Símbolo desse processo de modernização foi sem dúvida a 

Pampulha. Com a estética modernista de Oscar Niemeyer e de Burle Marx, esse novo bairro 

representou a criação em Belo Horizonte de uma nova área de lazer elitista por meio, 

principalmente, do Cassino da Pampulha. Além desse local de encontro das elites, foi criada 

também a casa de Baile que seria, a priori, uma opção de lazer voltada para as camadas 

populares, além do Iate tênis Clube e da Igreja da Pampulha.  

Se na década de 1940 iniciou-se um segundo processo de modernização de Belo 

Horizonte, foi nos anos 1950 que essa capital, por meio de um considerável crescimento, se 

tornou a terceira maior cidade do país. De acordo com Renato César Souza (1998), a 

população da capital mineira, que era de 350 mil habitantes no início dos anos 1950, passou 

para cerca 700 mil em 1960. Além disso, o autor destaca que a cidade industrial, que em 1950 

possuía 17 estabelecimentos comerciais, passou a ter no início dos anos 1960, mais de 87, 

além da criação de grandes empresas de economia mista (CEMIG, FIRMISA e FERTIZA), 

responsáveis por acelerar o crescimento do Estado. Nessa época houve também um grande 

processo de verticalização e transformação de Belo Horizonte, por meio de construções como: 

a Biblioteca Pública, o novo Colégio Estadual de Minas, o edifício Niemeyer, a sede do 

Banco Mineiro de Produção, a Escola Técnica da Gameleira, o aeroporto da Pampulha, o 

estádio de futebol governador Magalhães Pinto (Mineirão), o edifício Arcângelo Maleta60, 

além do emblemático Conjunto JK61. Ainda de acordo com o autor, a verticalização da área 

central 

(...) punha fim, gradativamente, à primeira cidade que sobreveio ao arrarial do 
Curral de’ EL-Rey, inaugurando uma nova etapa na sua vida arquitetônica. Se JK 
tinha iniciado uma mudança trazendo formas modernas para a arquitetura da cidade, 
agora parecia que a principal mudança buscada era no sentido de dotá-la de um 
perfil arrojado, onde a altura dos prédios lhe daria aspecto de grande metrópole. 
(SOUZA, 1998, p. 207).        

Vale ressaltar que esse processo de modernização de Belo Horizonte era tal como sua 

própria fundação, marcada por uma grande elitização e exclusão. Para Roberto Luís Monte-

Mór, a cidade, em sua primeira fase de ocupação, foi habitada em áreas topográficas 
                                           
60 Esse edifício impressionava, à época, em função de ser o primeiro a ter escadas rolantes e um comércio 
vigoroso em sua parte térrea.  
61 Idealizado para abrigar mais de 4.000 pessoas, essa grande obra começou a ser construída em 1951 e só passou 
a ser efetivamente habitada em 1970 e, de acordo com Thais Pimentel (1993), representa a contradição das 
feições modernas e conservadoras de uma cidade burguesa como Belo Horizonte.   
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consideradas privilegiadas, no entanto, com a ampliação do processo urbanístico 

modernizante, sobremaneira no que tange a especulação imobiliária, áreas tidas como 

periféricas passam a ser ocupadas. Nesse sentido, para o autor, a capital mineira dos anos 

1940 e 1950, é uma  

Cidade metrópole [que] transforma montanhas em parques, rios em dutos e eixos 
viários, áreas faveladas em aprazíveis bairros ricos, repletos de árvores exóticas, 
reconstrói alguns espaços enquanto destrói outros,  ao mesmo tempo expandindo o 
adensamento urbano. (...) A elitização do espaço da cidade sobre si mesma expulsam 
progressivamente para a periferia metropolitana a população mais pobre. (MONTE-
MÓR, 1994, p.82). 

Celina Lemos destaca o caráter transitório de Belo Horizonte nos anos 1950, 

afirmando que esse período foi fundamental para o surgimento de uma nova cidade. A autora 

evidencia que se até o final dos anos 1930, a Rua da Bahia era o principal lugar de 

sociabilidade, encontros e trânsitos, a partir dos anos 1940 e sobremaneira nos anos 1950, 

outros locais passaram também a ter essas características. Dentre esses novos endereços 

destaca-se a Avenida Afonso Pena, “que exercia o fascínio do olhar.” (LEMOS, 1988, p. 

205), além da Rua Espírito Santo, “Wal Stret das Alterosas.” (LEMOS, 1988, p.214). A 

autora utiliza-se da figura do flanêur para tratar do sujeito belo-horizontino dos anos 1950, 

que viveria em meio às “fantasmagorias do tempo”, frente ao processo de intensa 

transformação da cidade. Lugares como o bar Tip-Top, o Café Pérola, o Café Palhares, o Cine 

Glória e o Cine teatro Brasil, surgiam como novos pontos de encontro, interações e 

sociabilidades; e novos locais como a Casa Ferreira, a Loja Guanabara, A Futurista, Ao Bem 

Vestir, o Bazar Americano, a Capital Mineira, a Sloper e a Sibéria; representavam novos 

locais de consumo para determinados grupos sociais.  

A moda é um fenômeno social privilegiado para analisar essa época de transição que 

Belo Horizonte vivia nas décadas de 1940 e 1950. A cidade das costureiras, do cotidiano 

pacato e dos costumes indumentários que visavam atender aos padrões de elegância da época; 

começava a dar lugar a outra cidade, em que as novas vitrines e o processo crescente de 

simplificação dos trajes é representativo. Segundo Celina Lemos 

Além da arquitetura, a moda dos anos 50 também sugeria que a época era de 
transição. Assim chegou o new-looking, a influência dos filmes mexicanos e 
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americanos. Para a mulher caiu a luva e o chapéu e, para o homem, que já tinha 
abandonado as polainas, as perdas foram o chapéu e o paletó. (LEMOS, 1988, p. 
215). 

Até o final dos anos 1940 e início dos anos 1950, de acordo com as entrevistas que 

foram realizadas para esta dissertação, predomina a imagem de que Belo Horizonte era uma 

cidade tranquila, com poucos prédios, com uma elegância nos trajes e com um cotidiano em 

que as pessoas se conheciam e se cumprimentavam nas ruas, ainda pouco tomadas pelos 

automóveis. Segundo a Sra. Marlene a cidade nessa época  

Era muito tranquila, a maior parte da população andava de bonde. O bonde era uma 
coisa natural. E os carros, tinham carros, mas eram poucos, não eram assim. Não 
tem nem jeito de comparar com a atualidade. O trânsito fluía normalmente, todo 
mundo andava a noite sem problema nenhum. Era muito interessante, o povo era 
mais (...), se vestia melhor. Todo mundo tinha uma preocupação muito grande com 
o que se vestir, além do comportamento. A gente observa as boas maneiras 
também, não era como hoje, o povo era mais cortez . (Marlene Similhana Souza 
Leite - Depoimento Verbal)62.

Com uma visão saudosista, natural em alguns sujeitos que viram muitas das 

características das sociedades em que nasceram e cresceram se transformar, a Sra. Marlene 

narra outra cidade, outro contexto social que de acordo com ela imperava a elegância, a 

cortesia e a tranqüilidade. Também com certo saudosismo e com destaque especial para o 

anonimato que marca a Belo Horizonte no mundo contemporâneo, em detrimento da capital 

em outrora, Anna Marina afirma que:  

Era outra cidade! Era outro trem de vida. Você andava de bonde, andava de ônibus. 
Pouca gente tinha automóvel. Todo mundo se conhecia, a classe, que são 
segmentos da sociedade! Hoje você vai a qualquer lugar de Belo Horizonte e não 
conhece ninguém. A cidade cresceu muito e principalmente as famílias tradicionais 
de Minas se retraíram muito! Então é outro tipo de gente. Você vê essa mudança 
nas menores coisas. Até no comportamento das pessoas nos restaurantes você vê as 
mudanças na cidade. (Anna Marina Viana de Siqueira - Depoimento Verbal)63. 

Ao apresentar lembranças sobre a cidade nos anos 1940 e 1950, alguns dos 

entrevistados, tal como se pode ver, descrevem uma cidade provinciana, onde as pessoas se 

conheciam pelos nomes. Relacionado a isso se pode considerar que o cotidiano da capital é 

descrito como aristocrático, marcado, fundamentalmente, pela convivência entre os iguais. 

                                           
62 Dados da entrevista. Pesquisa de campo realizada em 12/12/2009.
63 Dados da entrevista. Pesquisa de campo realizada em 15/04/2010.  
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Nesse último caso, Anna Marina, por exemplo, evidencia que na atualidade, diferentemente 

de suas lembranças com relação aos anos 1940, haveria uma convivência mais plural na 

cidade. Ela destaca que atualmente é possível encontrar com um “outro tipo de gente” e que 

as “famílias tradicionais” teriam se retraído, ou seja, deixado de ocupar determinados lugares 

e espaços da cidade. Esse saudosismo com relação a um padrão de comportamento e 

momentos de sociabilidades marcados por um requinte segregacionista, apontado por alguns 

entrevistados, como a Sra. Anna Marina e a Sra. Marlene Similhana, aponta para as 

contradições das práticas e representações ditas como modernas na capital mineira. Se os 

processos modernizantes são considerados como símbolos de um progresso almejado, os 

novos padrões de sociabilidade que possam vir a romper com um cotidiano “aristocrático” e 

excludente, não são vistos com o mesmo entusiasmo.      

Nessa transição entre a cidade ainda muito provinciana e aristocrática, para outra que 

começava a passar por um ritmo de transformações intensas, com novas formas de 

sociabilidade, desenvolvia-se um progressivo pragmatismo indumentário, estético e cultural. 

Se por um lado, até os anos 1950, ainda existia uma grande preocupação em se portar roupas 

que marcassem elegância e apuro, mesmo entre as classes médias e baixas, a partir dessa 

época, iniciou-se um processo de simplificação dos trajes que revela, inclusive, um novo 

cotidiano que se formatava. A esse respeito Marlene Similiana afirma que:  

Todo mundo se preocupava com as roupas que vestiam. O que eu acho é o seguinte, 
as pessoas se preocupavam em se arrumar para sair. A gente não via ninguém de 
chinelo, a não ser as pessoas que não tinham recursos. E depois quando foi em 1950 
essas coisas começaram a se modificar. A partir daí sim, ai sim as coisas se 
modificaram. (Marlene Similhana Souza Leite - Depoimento Verbal)64. 

Segundo Elizabeth Parreiras, até os anos 1950 era muito “Chic” ir ao centro da cidade. 

Ela lembra que nessa época as pessoas se arrumavam para ir ao centro e afirma que ela ia 

“toda arrumada, com sapatos, meias e roupas bonitas”, costuradas por sua mãe. Mas a mesma 

entrevistada evidencia que ao longo dos anos 1950, muito em função da influência do cinema 

norte-americano, houve um processo de simplificação dos trajes, principalmente no que tange 

à indumentária jovem e masculina. Ela afirma que 

                                           
64 Dados da entrevista. Pesquisa de campo realizada em 12/12/2009. 
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Era um máximo ter uma calça jeans, que se chamava na época calça “Far o West”. 
Os meninos adoravam usar essa calça. Eu não usava, as meninas ainda não usavam 
calça jeans na década de 1950. Geralmente era de outro tecido, jeans não! Jeans era 
roupa masculina. Os rapazes copiavam o estilo Elvis Presley, “Blue Ray e seus 
cometas”, e alguns atores italianos também. Era o cabelo jogado na testa, geralmente 
levantava a gola da camisa e tinha uma camisa que era de tecido atoalhado. Então 
tinha umas cores bem berrantes. Tecidos vermelhos, amarelo ocre, azul, e com essa 
roupa se tentava furar aquele padrão de camisas sociais. Então geralmente eles 
dobravam a manga da camisa, basta ver juventude transviada que fica bem claro! 
(...) dobrava-se a camisa e vestia a calça jeans que era o sinal de estar dentro do que 
havia de mais moderno - made in usa -. Os rapazes de 14 a 18 anos usavam calça 
jeans e os mais velhos usavam casimira, camisa social e tudo mais. As meninas 
usavam a famosa saia de godê duplo, godê solei e geralmente um sapato baixo. 
(Elizabeth Guerra Parreiras - Depoimento Verbal)65. 

O jeans, as camisas de malha, as jaquetas, assim como outros elementos indumentários 

ligados principalmente à influência cultural norte-americana, se contrapunham às camisas 

sociais, aos ternos, as gravatas, dentre outros componentes vestimentares que ainda 

predominavam nessa época na capital mineira. Com efeito, vale considerar que o cinema, 

além de ter importante papel nas transformações na moda e nos modos nos anos 1940 e 1950, 

representava uma das principais atividades de lazer da época. Como lembra Cristina 

Meneguello, nas décadas de 1940 e 1950: 

(...) parecer-se ou conhecer alguém que se parecesse com um artista hollywoodiano 
era mais do que um modo de descrição ou mecanismo de cópia. Tratava-se da 
própria constituição dos corpos referenciada na cinematografia americana, um 
universo de vida cotidiano para as populações urbanas, uma proposta de modos de 
vida e de relacionamento. (MENEGUELLO, 1996, p. 11)  

Havia vários cinemas em Belo Horizonte, como: o cine “Metrópole”, o “Tupi”, ou 

mesmo os cinemas de bairros, como o “São José”, no bairro Calafate, por exemplo. Era no 

cinema que ocorriam muitos encontros; era nesses lugares de sociabilidade que muitos dos 

citadinos preocupavam-se em desfilar com suas indumentárias cuidadosamente preparadas 

para aquele momento.  Elizabeth Parreiras lembra que 

Lá no Calafate tinha um cinema chamado “São José”. Então às vezes eu ia ao 
cinema no Calafate. Mas com 14, 15 anos eu ia ao centro da cidade. O “Metrópole”, 
o “Tupi”, que depois passou a se chamar Jacques e depois virou “Shoping Cidade”. 
(...) E ai tinha os filmes e os seriados, que eram feitos nos EUA, e tinha o “Búfalo 
Bill”, o “Jasse James”, e outros filmes. E a gente saía e eu encontrava com as 

                                           
65 Dados da entrevista. Pesquisa de campo realizada em 05/11/2009. 
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minhas primas na porta do cinema e a gente ia de bonde. Eu pegava no Calafate, era 
pertíssimo, não sei nem por que eu pegava bonde, pois dava para ir a pé tranqüilo. 
Era só descer a Rua Platina, mas a gente ia de bonde, até 1953-1954, eu me lembro 
disso, ir de bonde até o cinema São José. (Elizabeth Guerra Parreiras - Depoimento 
Verbal)66. 

Mas além do cinema havia outras atividades de lazer e momentos de sociabilidade que 

merecem destaque. Um deles era o footing. Era principalmente na paisagem fetichizada do 

centro da cidade, que essa prática ocorria. Nessa ocasião, moças e rapazes caminhavam 

exibindo seus trajes, trocando olhares e escolhendo seus pretendentes. Os rapazes ficavam de 

um lado e de outro da rua e as moças no meio. Segundo Celina Lemos (1988, p.210), “o 

footing como jogo do olhar também pertencia ao domínio da festa, proporcionando lugares 

ricos em sociabilidade coletiva. O footing da Avenida Afonso Pena, em frente à casa 

Guanabara e à Casa Sloper, adquiriu caracteres centrais nos anos 40 e 50”.  

Nesse contexto de transição das décadas de 1940 e 1950, além de eventos sociais 

tradicionais como os footings ou as sessões nos vários cinemas da cidade, é importante 

considerar também o surgimento de várias festas e bailes no cotidiano da capital mineira, 

onde principalmente as classes altas e médias obtinham novas ocasiões de se exibir com belos 

trajes67. O Minas Tênis, por exemplo, sediava as festas para a juventude abastada. Elizabeth 

Parreiras afirma que o sonho dos jovens de sua geração, principalmente os “emergentes”, era 

poder freqüentar o Minas Tênis Clube e pertencer, consequentemente, a outra classe social. 

Segundo a entrevistada, as meninas almejavam ser “minas girl”, enquanto os meninos “minas 

boy”. Essa classificação já aponta para a crescente influência norte-americana no cotidiano da 

capital, principalmente entre os jovens da época. A Casa do Baile era marcada pelos eventos 

voltados para uma classe média que não tinha condições financeiras de freqüentar os 

requintados eventos sociais do Automóvel Clube ou do Cassino da Pampulha. Nesse último 

caso, vale considerar as grandes festas e shows que tinham como objetivo criar uma vida 

noturna glamurosa no então recente, moderno e elitista bairro da Pampulha. Sobre os eventos 

no Cassino da Pampulha, Anna Marina lembra que  

(...) além dos jogos tinha shows, era tudo de roupa de baile. Todo mundo ia de 
“black tié”. Os homens de smoking, as mulheres de roupa comprida, era a festa do 
Cassino da Pampulha! Os shows internacionais que vinham muito aqui e era o ponto 
mais fascinante pra todo mundo. Por que uma cidade como Belo Horizonte abre um 

                                           
66 Dados da entrevista. Pesquisa de campo realizada em 05/11/2009. 
67 Nesse sentido é interessante pensar que se no dia a dia ocorria uma progressiva simplificação na composição 
dos trajes e demais acessórios de ornamentação pessoal, nesses bailes e festas, continuava a imperar a grande 
preocupação em se exibir uma sofisticação e elegância almejadas.   
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Cassino desses! Tinha jogo e show, quer dizer, todo mundo se sentia no exterior. 
(Anna Marina Viana de Siqueira - Depoimento Verbal)68 .             

Novas lojas, novas modas, na complexa transição entre velhos e novos modos. É nessa 

sociedade, marcada, desde a sua criação, pelo processo de renovação e que passou com isso a 

cultuar o efêmero, a egendrar o novo, para ser moderna, é que se pretende, no próximo 

capítulo, analisar a moda como uma representação da modernidade.  

          

                                           
68 Dados da entrevista. Pesquisa de campo realizada em 15/04/2010.  
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3. MODA, MODERNIDADE E A CAPITAL MINEIRA CINQUENTENÁRIA 

Moda, modernidade e cidade, essas três formulações sócio-culturais, vêm cada vez 

mais fazendo parte da vida da grande maioria da população mundial. Se desde o início do 

século XXI, a cidade se tornou morada de parcela majoritária da humanidade, a moda, que até 

a Segunda Guerra Mundial se restringia basicamente às elites, cada vez mais faz parte do 

cotidiano das mais diversas sociedades; e a modernidade, há muito não é mais somente uma 

realidade europeia.  

Este capítulo possui como principal intuito, tratar das relações entre moda, 

modernidade e cidade, tendo como foco as décadas de 1940 e 1950. Nessa conjuntura de 

grandes transformações sócio-culturais, políticas e econômicas, objetiva-se analisar as 

representações da modernidade por em BH. Essa capital, além de ter sido uma cidade 

planejada para a república que nascia em outrora, representando uma das maiores utopias 

modernas do Brasil, pode ser considerada uma grande tradutora da velocidade, do ritmo 

frenético das transformações do século XX.      

Para analisar a moda como uma representação da modernidade em Belo Horizonte, as 

principais fontes serão as reportagens e publicidades de moda veiculadas nos principais 

periódicos que se dedicavam a essa temática na capital mineira, já que essas fontes são ricas 

em representações, imagéticas e textuais, da relação que se pretende discutir.  

3.1. Moda, modernidade e cidade.  

De acordo com Krishan Kumar (1997, p. 79), a modernidade é uma “designação 

abrangente de todas as mudanças – intelectuais sociais e políticas – que criaram o mundo 

moderno”. Para o autor, a ideia de modernidade foi edificada a partir do cristianismo 

medieval, mas naquela época não lhe foi dada grande importância. Nesse sentido, o 

cristianismo considerava a época de seu grande “florescimento” como moderna, em 

detrimento do paganismo antigo tido como um atraso a ser superado. Ainda de acordo com o 

autor, no Renascimento, por meio do culto à razão, passou a haver o retorno aos ideais da 

cultura greco-romana, sendo a valorização do novo e a clara defesa da inauguração de uma 

época única e especial, como pressuposto da modernidade, uma postura edificada a partir do 

cientificismo e do Iluminismo, respectivamente nos séculos XVII e XVIII. De acordo com 
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Anthony Giddens (1991, p. 11), a modernidade “refere-se a estilo, costume de vida ou 

organização social que emergiram na Europa a partir do século XVI e que ulteriormente se 

tornaram mais ou menos mundiais em sua influência”.    

A modernidade, pelo menos em sua origem ocidental, envolve, na esfera política, a 

edificação dos Estados Nacionais; na economia, a intensificação e ampliação da 

complexidade das relações comerciais e dos processos de acumulação de capital; e na cultura, 

destaca-se, fundamentalmente, pelo surgimento de uma nova postura frente ao mundo. Essa 

foi edificada pelo homem renascentista, que se vê como sujeito transformador da história, do 

meio e de si mesmo, através de um posicionamento questionador, reafirmado e consolidado 

pelo cientificismo do século XVII e pelas utopias emancipatórias do Iluminismo no século 

XVIII. O homem “moderno” é aquele que se vê imerso em uma nova época, marcada, antes 

de tudo, pela ruptura com a tradição, com o mundo considerado antigo e por que não, 

“ultrapassado”.  Marshall Berman afirma que:  

Ser moderno é encontrar-se em um ambiente que promete aventura, poder, alegria, 
crescimento, autotransformação e transformação das coisas em redor - mas ao 
mesmo tempo ameaça de destruir tudo que temos, tudo que sabemos, tudo que 
somos. (BERMAN, 2007, p.15).                            

Marshall Berman evidencia que os séculos XVI e XVII marcaram o início da vida 

moderna sem que as pessoas tivessem clara consciência das transformações que estavam 

sendo operadas. Essa consciência teria sido desenvolvida a partir do século XVIII e 

sobremaneira no século XIX. Para o autor, Rousseau teria sido 

(...) o primeiro a usar a palavra ‘moderniste’ no sentido em que os séculos XIX e 
XX a usarão; ele é a matriz de algumas das mais vitaes tradições modernas, do 
desvaneio nostálgico à auto-especulação psicanalítica e a democracia participativa. 
(BERMAN, 2007, p. 20). 

Embora o ideal de modernidade remonte ao “medievo” e sobremaneira o século XVI, 

a teorização e reflexão sobre o conceito de modernidade, pelo menos de forma mais 

sistemática, foi desenvolvida no século XIX. Nessa conjuntura de consolidação de algumas 

das primeiras sociedades industriais modernas, as Ciências Sociais surgem (pelo menos nos 

moldes de cientificidade erigidos nos séculos XVII e XVIII, consolidados no século XIX), 
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para buscar a compreensão de alguns dos desdobramentos e fenômenos sociais destas 

sociedades.    

O conceito de modernidade é marcado por uma grande complexidade e envolve 

secularização, individualismo, advento do capitalismo, emergência da burguesia, 

desencantamento, racionalização, industrialização entre outros importantes aspectos. Vale 

destacar ainda que a modernidade é marcada pela modernização, que seriam as 

transformações políticas e econômicas operadas para se atingir a modernidade; assim como 

pelo modernismo, que seria pautado na sensibilidade, na arte e  na cultura. Para Frederic 

Jamenson (1996), a modernidade envolve processos complexos ligados a vários níveis da 

ação e do pensamento humano, sendo a modernização relacionada à esfera material, com as 

modificações na infra-estrutura, os desenvolvimentos técnico-mercadológicos e do próprio 

capitalismo; enquanto que o modernismo estaria ligado às manifestações literárias, pinturas, 

esculturas e demais manifestações artísticas que interpretam e representam o mundo. 

A modernidade é uma das discussões originárias e clássicas das Ciências Sociais. Das 

análises de Karl Marx (1985) sobre o processo de gestação do modo de produção capitalista, 

passando pela formulação de Émile Durkheim (1999) sobre os novos laços sociais frente ao 

desenvolvimento das sociedades industriais, assim como o processo de racionalização do 

mundo moderno desenvolvido por Max Weber (2004) e a passagem de comunidade à 

sociedade de Ferdinand Töninies (1944); os pais fundadores das Ciências da Sociedade se 

debruçaram, de alguma forma, sobre o conceito de modernidade. Anthony Giddens (1991), 

afirma que Marx, Durkheim e Weber se demonstraram cada um a sua maneira e com suas 

discussões, preocupados e sensibilizados com o caráter móvel e inquieto da modernidade.  

Émile Durkheim (1999), ao analisar os efeitos do industrialismo nas sociedades 

modernas, trata dos processos de solidariedade, coesão e divisão do trabalho. O autor 

evidencia a passagem de uma solidariedade mecânica, que seria típica das sociedades 

“primitivas” e/ou “tradicionais”, com destaque para o papel de instituições como Igreja e 

família para a criação de laços fortes de solidariedade; para a solidariedade orgânica, em que 

ocorre uma transformação no papel das instituições que garantiam os laços sociais de outrora, 

passando a divisão do trabalho a ter um importante papel para a constituição de novos laços 

de solidariedade e coesão. Durkheim, diferente de Marx, não privilegiava os aspectos 

econômicos, mas sim os morais para o entendimento do processo de divisão do trabalho, 

evidenciando que essa, por meio da especialização que lhe é inerente, garantiria uma 

organização da sociedade pautada na complementaridade entre os indivíduos, formando um 

todo orgânico.         
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Diametralmente oposto a Émile Durkheim (1999), que buscou investigar os 

mecanismos de solidariedade e coesão das sociedades modernas, isto é, o que fazia a 

sociedade continuar sendo sociedade, mantendo seus laços sociais frente às transformações do 

mundo moderno; Karl Marx (1985; 2005) apresentou uma postura de perplexidade e 

desnaturalização dos processos de desigualdade gerados pela modernidade. Nesse sentido, 

Marx busca refletir sobre os conflitos, as tensões e as transformações engendradas pela 

gestação do modo de produção capitalista. Em meio a uma conjuntura em que a burguesia se 

consolidava como classe de poder e algumas das mazelas sociais da modernidade se 

manifestavam, esse pensador, partindo da perspectiva dialética representada pela imagem de 

que “tudo que é sólido desmancha no ar”, evidencia os limites da modernidade; almejando 

uma nova fase a ser alcançada pela humanidade. Assim como a burguesia fora a classe 

revolucionária capaz de modernizar a sociedade rompendo com o modo de produção feudal, 

de acordo com o pensamento marxista, na próxima revolução seria a vez de o proletariado 

levar a humanidade a uma etapa evolutiva final de desenvolvimento. Nessa crítica existe, 

portanto, o desenvolvimento de uma perspectiva teleológica, por meio da crença de que 

haveria um futuro a ser alcançado pelo progresso. Marx representou um verdadeiro baluarte 

da utopia moderna, por meio de uma nova teoria da História, isto é, o materialismo histórico, 

mantendo viva a ideia de que havia um futuro a ser almejado com um projeto de emancipação 

universalista.  

A teoria marxista e a durkheimiana sobre a modernidade fazem parte de uma tradição 

sociológica coletivista, isto é, que apresenta e evidencia explicações estruturais sobre a 

modernidade. Paralela a essa tradição, pode-se evidenciar o chamado individualismo 

metodológico, destacando-se Max Weber e Georg Simmel.      

Crítico da modernidade e do próprio capitalismo, Max Weber é referência para se 

pensar a racionalização do mundo moderno. A modernidade em Weber contempla as esferas 

social e cultural. A primeira seria marcada pelo desenvolvimento político e econômico do 

capitalismo, com o processo de racionalização do trabalho e da produção, assim como a 

formação do Estado Nacional Moderno, a burocratização e a dominação racional legal. No 

que tange à esfera cultural, o pensamento weberiano destaca o “desencantamento do 

mundo”69, assim como o papel da ciência e das artes. Pode-se considerar que o método 

weberiano, assim como sua teoria da modernidade, tem sido muito difundido entre parcela 

considerável dos cientistas sociais. Isso, entre outras razões, por apresentar aporte teórico que, 

                                           
69 De acordo com Antônio Flavio Pierucci (2005) esse conceito não estaria relacionado a uma postura de 
negatividade e pessimismo, mas no sentido de uma tendência de racionalização da ação dos indivíduos.  
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com sua perspectiva pluricausal e com a centralidade conferida à ação dos sujeitos70, em 

detrimento das estruturas como ponto de partida, confere importante contribuição para se 

pensar a modernidade a partir do século XX e mesmo a complexidade do mundo 

contemporâneo. 

Diferentemente de Émile Durkheim (1999), que acredita que a sociedade nasce a partir 

da consciência coletiva, (síntese e não soma dos indivíduos), e de Karl Marx (1985), que 

considera o sujeito71 como produtor, mas também produto da realidade social; Max Weber 

(2003) trata a sociedade como resultado da ação social dos indivíduos. Para o autor existe 

uma coletividade das ações, mas ela só ganha sentido a partir da interpretação da ação dos 

sujeitos.   

Embora Max Weber leve em consideração a ação racional dos sujeitos para pensar a 

constituição do mundo moderno e do próprio capitalismo, quando se pensa na análise dos 

modos de vida modernos, a produção simmeliana possui maior contribuição.       

Se Weber é o grande teórico da “ação social”, Simmel é por excelência o nome para se 

refletir sobre as “interações sociais”. Tanto Weber quanto Simmel apresentam contribuições 

para se tratar do processo de racionalização do mundo moderno, mas, de acordo com Luciana 

Andrade (2004), quando se trata das “relações sociais especificamente urbanas ou 

metropolitanas”, a contribuição de Georg Simmel seria maior. Weber parte da análise da ação 

social para pensar a racionalização do mundo moderno ocidental; já Simmel, trata dos 

significados da “economia do dinheiro” (capitalismo) e da configuração do mundo moderno 

para os indivíduos, refletindo sobre a subjetividade e os modos de vida do homem 

metropolitano. Enquanto Simmel pensa nas interações sociais por meio da análise das “formas 

sociais”, Weber parte da ação social, estabelecendo relações causais para generalizar 

teoricamente.  

Nome de relevo no que se refere às interações sociais ou mesmo a uma “sociologia da 

cultura”, Georg Simmel é uma importante referência para as Ciências Sociais. Embora 

apresente contribuição para o desenvolvimento de uma grande diversidade temática, há muito 

pouco tempo72 Simmel vem sendo tomado como referência pelos cientistas sociais. De acordo 

com Otthein Rammstedt e Dahme (2005), isso se deve ao fato de que Simmel, tal como 

Weber, durante muito tempo, foi relegado em função de alguns rótulos e críticas construídas e 

                                           
70 É importante considerar que Weber teoriza sobre a ação social e sobre o sujeito sociológico. Nesse sentido, 
para o autor, a construção da vida social no capitalismo é baseada na ação racional dos indivíduos.  
71 Importante salientar que Marx trata do sujeito coletivo, isto é, a classe.  
72 Com a exceção dos EUA, onde Simmel exercia uma influência importante, sobretudo com relação à Escola de 
Chicago.  
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reproduzidas na academia. De acordo com os autores, no que se refere à Simmel, havia a ideia 

de que ele produzia uma teoria “atomista”, “psicologista” e “formalista”, além de ter sido 

muitas vezes considerado um “esteta”, um “pensador burguês”. Essas críticas ao autor 

estariam muito relacionadas à permanência de um paradigma estruturalista nas Ciências 

Sociais e Humanas, além de uma grande difusão do referencial teórico marxista. Contra tais 

rótulos, os autores afirmam que Simmel construiu uma importante sociologia da cultura, além 

de ser uma flagrante referência no que se refere à complexidade da relação entre indivíduo e 

sociedade e das análises das interações sociais no mundo moderno.  

De acordo com Jessé Souza (2005), Simmel contribui para a análise da modernidade 

nos seguintes pontos: A especificidade das interações sociais no mundo moderno, a relação 

entre fatores estruturais e cotidianos da modernidade, além da separação entre cultura objetiva 

e subjetiva. No que se refere ao fato de Simmel tratar tanto das questões estruturais como das 

cotidianas, destaca-se, na primeira esfera, suas análises sobre a economia do dinheiro e a 

consequente ambigüidade entre a liberdade do indivíduo e a tragédia da cultura moderna; 

enquanto que na segunda esfera, isto é, o cotidiano, destacam-se os trabalhos de Simmel sobre 

as formas de interação da vida moderna, tais como: a moda e a coqueteria, por exemplo.  

No que tange à separação entre as esferas subjetiva e objetiva, Simmel evidencia o 

crescimento desta, em detrimento daquela. Para o autor, haveria um processo reificador 

marcado pela passagem das relações pessoais para as relações monetárias e impessoais. Essa 

transição marcaria a análise de Simmel da ambivalência da modernidade ocidental, uma vez 

que haveria a constituição de um mundo reificado e reificador das coisas, paralelo à 

possibilidade do desenvolvimento da personalidade do indivíduo. Isso devido ao fato de que a 

monetarização das relações, inclusive do trabalho, que também se torna uma mercadoria, 

proporcionaria uma despersonalização das tradicionais formas de dominação, liberando, 

assim, a personalidade dos indivíduos, que não são negociadas junto com a força de trabalho. 

Vale evidenciar que Simmel também trata das consequências da monetarização e do 

desenvolvimento da cultura objetiva, por meio da análise da figura do blasé – indivíduo que 

toma uma atitude de reserva e de indiferença frente ao grande número de estímulos da vida 

moderna-, além do perdulário, ou do cínico, por exemplo.   

Paralelo a análise desses processos contraditórios da modernidade, representados, 

sobretudo pela economia do dinheiro, esse autor se dedicou a questões cotidianas. De acordo 

com David Frisby (1990), Simmel, que aparentemente trata de fenômenos “superficiais”, teria 
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sido o primeiro sociólogo a realmente discutir os modos de se experimentar a vida moderna e 

os momentos fugidios das interações no mundo moderno. Para David Frisby: 

(...) pode-se dizer que Simmel é o primeiro sociólogo da modernidade no sentido 
dado originalmente a esta por Baudelaire como o ‘efêmero, o fugidio, o contingente 
que está presente na vida moderna. O artista da modernidade é o pintor do ‘mundo 
que passa’, que capta a novidade do presente e é capaz de separar o eterno do 
transitório na vida, modas, gestos, etc. (FRISBY,1990. p. 65, tradução nossa)73.   

Nesse sentido vale evidenciar que a contribuição simmeliana para a análise da 

modernidade refere-se não só a objetividade proveniente do processo de racionalização do 

mundo moderno, mas também da subjetividade, ou de acordo com Luciana Andrade (2004), 

do “subjetivismo da cultura moderna”, sem o qual a análise da racionalização não se 

complementaria. De acordo com Jessé Souza um dos maiores legados de Simmel foi o de 

perceber: 

(...) no nível de vida cotidiano e das conseqüências singulares, a enorme 
transformação levada a cabo pelas grandes mudanças estruturais do mundo 
moderno: a urbanização, a divisão social do trabalho e, acima de tudo, o advento da 
economia monetária, ou, simplesmente, do dinheiro, como ele prefere. (...) Essa 
atenção à vida cotidiana, nas suas manifestações aparentemente mais simples, com 
sua preocupação em captar-lhes o ritmo próprio, nervoso, fragmentário, fugidio, faz 
de sua obra uma das mais bem sucedidas tentativas – ao lado, talvez, de Walter 
Benjamin e Charles Baudelaire – de captar o especificamente “moderno” na 
modernidade ocidental. (SOUZA, 2005, p.2).    

Para Georg Simmel (1939), a sociologia estuda as formas de interações. O autor 

evidencia que a sociedade é fruto da “interação psíquica” dos indivíduos74, destacando a 

existência dos “conteúdos” e das “formas sociais”. Enquanto os conteúdos seriam pulsões, 

impulsos que levariam os indivíduos a se relacionar, a interagir com outros indivíduos; as 

formas sociais seriam uma abstração, um enquadramento das interações sociais para a análise 

da sociologia. Como exemplos de conteúdos, pode-se citar a fome, o trabalho, a religiosidade 

                                           
73 (...) puede decirse que Simmel es el primer sociólogo de La modernidad, em el sentido dado originalmente a 
ésta por Baudelaire como ‘lo efímero, lo fugitivo, lo contingente que está presente em La vida moderna. El 
artista de La modernidad es ‘el pintor del momento que pasa’, que capta La vovedad del presente y es capaz de 
‘destilar lo eterno de lo transitório’ em La vida, modas, gestos, etc. 
74 Rammstedt e Dahme (2005), ao contrastar a teoria simmeliana com a dos outros clássicos da sociologia, 
afirmam que para Simmel não existiria a sepação entre indivíduo e sociedade. As interações dos indivíduos é que 
constituiria a sociedade. Esta não estaria para além dos sujeitos, mas dentro deles.    
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e o amor. Este último, por exemplo, seria materializado em formas sociais como: o sexo, o 

casamento e o concubinato.  

Considerando essa divisão entre formas e conteúdos, vale evidenciar que para Georg 

Simmel (2008), a moda é uma das formas sociais típicas da modernidade. O autor, ao analisar 

a peculiaridade das interações sociais frente ao processo de industrialização, de urbanização e 

de desenvolvimento de vida moderna, considera a moda como uma forma social típica das 

sociedades tidas como modernas. A moda seria a própria materialização das tensões e 

interações da modernidade vivenciadas, sobretudo, pelos sujeitos metropolitanos.             

Partindo desses pressupostos, pode-se considerar que a modernidade está 

historicamente relacionada aos fenômenos moda e cidade. Estes, juntamente com aquela, são 

elaborações, construções sócio-culturais que guardam entre si afinidades eletivas75. Michel 

Löwy, citado por Maria Salete Nery, destaca a afinidade eletiva: 

(...) como o especial campo de relações dialéticas que se desenvolve entre duas 
configurações sociais ou culturais e que não pode ser reduzida a causalidades diretas 
ou influências no sentido tradicional do termo. Iniciando a partir de certa analogia 
estrutural, a relação consiste numa convergência, numa atração mútua, numa 
confluência ativa, numa combinação que pode vir a se tornar uma fusão. (LÖWY 
apud NERY, 2009, p. 64).   

Afirmar que existem afinidades eletivas entre moda, modernidade e cidade, não 

significa dizer que uma seja direta e necessariamente causa do outro ou vice-versa, ou seja, o 

que se afirma é que esses são fenômenos que guardam entre si uma “atração”, uma 

“conexão”. Tanto a ideia de modernidade é construída, em parte, a partir dos fenômenos 

sociais moda e cidade, como estes são parcialmente produtos daquela. Portanto, considera-se 

que moda e cidade são produtos e produtoras não só de práticas sociais e culturais tidas como 

modernas, mas também, e, fundamentalmente, do próprio ideal e conceito de modernidade.   

Como foi destacado no capítulo “Modas e modos nos anos 1940 e 1950”, de acordo 

com Gilles Lipovetsky (2006), a moda é um fenômeno social marcado pela variação sazonal 

do vestir, pela distinção social, além do espetáculo publicitário, efemeridade e frivolidade; 

que, tal como a própria modernidade, surgiu na Europa, sendo o século XIV um marco para 

ambos. As cidades, embora tenham surgido no crescente fértil, em meio ao desenvolvimento 
                                           
75 Formulação desenvolvida por Weber (2005, p. 83) para analisar as relações e os influxos recíprocos entre “as 
bases materiais das formas de organização social e política e o conteúdo espiritual das épocas culturais da 
Reforma”.   
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das primeiras organizações sociais e das primeiras civilizações (PINSKY, 2006), foram 

amplamente difundidas e desenvolvidas na Europa Ocidental, a partir, principalmente, da 

abertura do mar mediterrâneo e da desagregação do mundo feudal. Se no oriente as cidades 

representam o desenvolvimento do esplendor e da riqueza das primeiras civilizações de que se 

tem conhecimento, no ocidente elas além de urbes (dimensão física da cidade), se tornaram 

polis (a cidade como espaço político, lócus de realização da democracia ateniense) e 

posteriormente passaram a simbolizar a modernidade.

Além das conexões históricas, vale destacar que partindo da teoria simmeliana, pode-

se considerar que tanto a cidade como a moda, estão intimamente ligadas. Se a cidade é o 

local privilegiado para o desenvolvimento da vida moderna, a moda seria uma das mais 

acabadas formas de interações sociais entre os sujeitos em meio à modernidade.  

Em “A metrópole e a vida mental”, Georg Simmel (1987) destaca alguns elementos de 

relevo para se pensar sobre os modos de vida do sujeito metropolitano. Para o autor, 

diferentemente do sujeito do meio rural ou das pequenas cidades, que é pouco especializado, 

que responde afetivamente aos poucos estímulos que recebe, o sujeito metropolitano é aquele 

que é especializado, dependente e que responde rapidamente aos muitos estímulos que recebe 

sistematicamente. Esse indivíduo das grandes cidades vive em meio a uma grande 

acumulação de coisas e pessoas. O indivíduo metropolitano, frente ao grande número de 

estímulos que recebe, começa a adquirir uma “atitude blasé”, ou seja, assume uma atitude de 

reserva e de indiferença para se preservar. Considerando o texto de Georg Simmel (2008) 

sobre a moda, isto é, “Filosofia da moda e outros ensaios”, pode-se considerar que a moda é 

um importante elemento no que concerne ao grande número de estímulos nervosos das 

grandes cidades. Georg Simmel (2008) evidencia que a moda possui como característica 

fundamental a busca pela novidade. Ela seria marcada por um constante variar de estilos e 

estímulos diferenciadores; e quanto mais “nervosa” for uma época, mais se altera suas modas. 

O autor afirma que a preocupação com a moda e com ritmo de mudanças que lhe é inerente, é 

uma característica marcante entre os povos ditos modernos.   

Georg Simmel (2008) destaca também as ambivalências da moda no cotidiano das 

grandes cidades. Para o autor a moda é marcada pela dicotomia: imitação e distinção, 

originalidade e anonimato. Enquanto a imitação faria parte de uma tentativa do sujeito de se 

igualar, de entrar numa corrente, de se inserir num determinado grupo; a distinção seria a 

maneira de se distinguir, de não ser apenas mais um na multidão. Ora, essa nada mais é do 
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que uma das dinâmicas típicas da vida do homem moderno na medida em que tal cotidiano 

seria marcado por forças massificantes e tendências de individualização. Isso devido às 

individualidades da igualdade e a da diferenciação. O homem metropolitano é mais um na 

multidão, e com isso não sofre com o controle pessoal (ditadura da intimidade), entretanto, 

busca se diferenciar como indivíduo frente à grande concentração de sujeitos.  

Pode-se considerar, portanto, que moda e cidade são duas materializações e ao mesmo 

tempo produtoras da modernidade. A cidade é o local privilegiado de desenvolvimento da 

modernidade e a moda uma das manifestações cotidianas desta, muitas vezes relacionada com 

aquela. Partindo dessa premissa é que se objetiva, nas páginas seguintes, tratar da moda belo-

horizontina como representação da modernidade. A questão central é analisar a moda, 

marcada pela busca constante e regular pela novidade, além da distinção social; como um 

fenômeno sócio-cultural emblemático para se pensar uma cidade como Belo Horizonte, que, 

nos anos 1940 e 1950, ao completar 50 anos, passou por um segundo processo de 

modernização e de culto à modernidade.           

  3.2. A moda como representação da modernidade na capital cinquentenária  

Quis moda! (Para Belo Horizonte)  

Inté ... 
Inté é de inspantá.  
Óia, óia, meu Deus do céu,  
Quis moda, quis chapéu, 
Quis coisa atrapaiada 
A gente vê nas capitá.... 

Quis maluquice das muié! 
É moça de pena na testa, 
É moça sem meia na festa, 
É moça sentada prus banco, 
Com sapato qui nem tamanco 
Mostrando os dedos dos pé.... 

É tanta coisa feia...  
É tanta missanga, 
É bolsa qui nem capanga, 
É unha com tinta vermeia... 
Pur isso que instrudia, 
A fia de Sá Maria, 
Aquela moça regateira 
Apareceu dessa maneira 
Numa festa lá no arraiá... 

Nois ficô admirado 
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Mais o Zé Pedro, o meu cunhado, 
Intão mim inspricô, 
Qui a fia de Sá Maria 
Apanhô essas mania 
Dispois que passô uns dia 
Passeando nas capitá ... (LEITE, 1939, p. 7).   

Os versos acima, veiculados no final dos anos 1930 na revista “Belo Horizonte”, então 

importante periódico ilustrado da capital mineira, tratam do espanto de um interiorano que se 

surpreende ao ter contato com uma moça que passou uns dias na capital e voltou com 

vestimentas e modos que ele considerava como estranhos e transgressores. Esse texto jocoso 

e, de certa forma, descontraído, nos faz inferir uma determinada divisão. A capital seria o 

lugar da moda, dos novos modos, do moderno, da transgressão; enquanto o campo seria o 

lócus da tradição, do recato. Embora essa divisão tão estanque seja questionável, sobretudo no 

mundo contemporâneo, os versos citados trazem à tona a representação da modernidade 

ligada à moda em Belo Horizonte. 

Conforme se destacou anteriormente, a modernidade não se concretiza apenas no que 

concerne à materialidade e as questões estruturais da cidade. No caso de Belo Horizonte, a 

modernidade, desde a sua fundação, foi erigida, em grande medida, pela crença de que a 

cidade representava o esforço de imersão em uma nova época. Nos anos 1940 e 1950, a 

capital mineira, ela mesma uma das grandes representações de algumas das utopias modernas 

brasileiras, passou por um segundo momento de modernização, conforme destacado 

anteriormente, e a moda, fenômeno sócio-cultural marcado pelo culto ao novo e ao moderno; 

exerce papel de relevo para a criação e/ou cristalização da pretensa vivência de uma nova 

época.  

Conforme evidencia Georg Simmel (2008), a moda vive da produção regular e 

sistemática de novidades, de “impulsos nervosos” que marcam a modernidade e a própria vida 

do homem metropolitano. No caso de uma grande cidade brasileira como Belo Horizonte, 

emblemática na medida em que a busca pelo novo e o culto ao moderno é um “mito de 

origem” dessa sociedade, a moda pode ser considerada não apenas elemento sócio-cultural 

ligado à ideia de desenvolvimento de novos e modernos hábitos, mas também uma celebração 

estético-urbana da pretensa consolidação da vocação moderna da cidade; assim como do 

próprio processo da modernidade desenvolvido tardia e marcadamente excludente.  
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No que se refere ao culto ao novo, ao moderno, cabe destacar, por exemplo, 

reportagens de moda que explicitam a valoração de novos tipos de indumentárias ligadas ao 

que havia de mais moderno no cenário da moda internacional. Segue abaixo trecho do texto 

extraído da reportagem de moda da Revista Alterosa:

O cinema tem sido, ultimamente, o orientador da moda feminina. As imagens 
movimentadas e coloridas substituíram os figurinos parisienses, que voltam, agora, 
após o período trágico da guerra, a adornar a sala de leitura das mulheres elegantes a 
encher os “ateliês”. Mas o cinema, como ditador de modas, não perderá jamais seu 
prestígio através do fascínio dos seus modelos vivos. (CINEMA...,  1948, p. 68).  

No exemplo acima, nota-se a importância conferida ao que havia de novidade em 

termos de moda internacional. Tanto a influência francesa, hegemônica nos anos que 

antecedem a Segunda Guerra, como o cinema, que conquista seu espaço como referência 

estético-cultural em meio ao conflito beligerante mundial, são destacados como orientadores 

da moda. Nesse ponto vale considerar a importância do cinema, sobretudo o norte-americano, 

para o contexto em questão.    

Criado no final do século XIX, o cinema norte-americano, nos anos 1930 e 1940, 

atingiu seu auge. Neste período, a concorrência entre os grandes estúdios se acirrava e a 

indústria cinematográfica tornava-se um negócio cada vez mais rentável. Com esse 

crescimento, o cinema norte-americano preocupou-se em conquistar um público ainda maior. 

Para que tal intento fosse atingido, a indústria cinematográfica passou a condensar um número 

diverso de gêneros a fim de angariar um público abrangente. Esta “indústria do 

entretenimento” evitava temas polêmicos e optava por uma linguagem mais linear e de fácil 

assimilação, o que fazia do cinema um negócio rentável e uma das grandes atividades de lazer 

à época. A esse respeito Luciana Dulci esclarece que: 

Para satisfazer variados interesses e públicos de gosto, o cinema de massa realiza 
filmes que conjugam gêneros diversos como ação, drama, humor, e romance e, 
preferencialmente, em esquemas narrativos lineares, a mensagem pode ser percebida 
mais facilmente sem implicar em processos de decodificação simplificados. 
(DULCI, 2004, p. 38).        

Nesse sentido de captação comercial de um público cada vez maior, os grandes 

produtores perceberam que alguns estereótipos faziam grande sucesso entre o público e, por 
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conseguinte, foi criado o star system. Por meio desse, Hollywood passou a investir no 

glamour e na tipificação de certos personagens. Segundo José Carlos Durand (1988, p. 32) 

“Hollywood gerou um grupo de figurinistas sensíveis à disciplina e ao ritmo fabril dos 

estúdios, aos cronogramas das grandes produções e aos caprichos de suas estrelas”.  

A moda para Hollywood seria um importante elemento de glamour e de 

desenvolvimento do destaque almejado para seus personagens, sendo assim, ela representava 

um elemento estratégico para a indústria cinematográfica. Na verdade existe uma relação 

dialógica entre cinema e moda na medida em que a primeira era importante elemento estético 

para o cinema e este, por sua vez, como principal veículo de comunicação voltado para as 

massas, era importante divulgador da moda. As revistas eram importantes divulgadoras da 

moda e do cinema. Esse último tinha como estratégia a difusão de elementos de identificação 

entre o público e os astros, e a moda vinculada ao cinema, era uma importante estratégia de 

venda de roupas.  Luciana Dulci afirma, ao analisar a divulgação da moda e do cinema no 

Brasil, que: 

As revistas de um modo geral, sobretudo as especializadas em cinema e as 
femininas, mas também um periódico de relevância nacional como O Cruzeiro, 
contribuíam para a manutenção do esquema de produção cultural, seja na moda ou 
no cinema, divulgando e glamourizando notícias referentes ao universo do cinema, 
de seus atores, seu comportamento e estilo de vida. (DULCI, 2004, p.124).   

As revistas ilustradas publicadas em Belo Horizonte, como a Alterosa, por exemplo, 

exemplificam essa ligação entre moda e cinema. Nos primeiros anos da revista Alterosa, ou 

seja, final dos anos 30 e início dos anos 40, a capa e as cessões “modelo do mês”, assim como 

a coluna “senhoritas”, eram destinadas a jovens da sociedade mineira. A partir do final de 

1944, observa-se que a única dessas partes citadas que continuou a exibir moças da sociedade 

mineira como modelo (mesmo assim essa parte da revista se manteve até 1949), foi  a seção 

intitulada “Senhoritas”. A partir de 1949, capa, modelo do mês, assim como grande parte das 

reportagens de moda tinham como modelos as atrizes hollywoodianas. Até mesmo as revistas 

que mantinham as moças da “boa sociedade” belo-horizontina como capa, como, por 

exemplo, a revista Belo Horizonte (é preciso considerar que essa revista só existiu até 1947), 

não deixavam de veicular reportagens de moda ligadas ao cinema norte-americano. Como 

será destacado mais adiante, a influência do cinema está relacionada à difusão do American 
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Way Of Life, sendo a moda importante componente nessa empreitada. Seguem abaixo duas 

capas da revista Alterosa que traziam as atrizes hollywoodianas Adele Jergens da Columbia e 

Mitizi Gaymor da Paramont.  

    Figura  06 : Capas das revistas Alterosa, Ano VIII e XIX, n. 80 e 262, 1942 e 1957 

    Fonte: Acervo da Hemeroteca do Estado de Minas Gerais.   

Mas a exaltação às novidades não se limitava ou materializava nas reportagens sobre o 

cinema, importante referência de moda para a conjuntura analisada nesta pesquisa. Além 

disso, havia o emprego da palavra “moderno” como um mecanismo de adjetivação. Nesse 

sentido, o texto citado anteriormente, além de afirmar o “fascínio” que os modelos vivos do 

cinema exerciam, evidencia ainda a necessidade dos elementos “modernos” da moda para 

“adornar a sala de leituras das mulheres elegantes” e “encher os ateliês”. Como exemplo da 

adjetivação de produtos com a palavra “moderno”, segue um trecho de uma reportagem sobre 

dica de moda veiculado na Revista Alterosa: 
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                             Figura 07: Revista Alterosa, Ano IX, nº. 92, 1947  

                                   Fonte: Acervo da Hemeroteca do Estado de Minas Gerais.    

Tendências da moda: casacos modernos! Para esse ciclo hibernal impõem-se o 
casaco confortável, cujas linhas não perturbem sua elegância e comodidade.  (...) 
Blusas modernas! Sheila Sinn, estrela do filme, “Bailando com o Crime”, da 
Paramount, usa uma singela blusa em seda estampada. (CHAPEUS....  1948, 82). 

Blusas, casacos, ou chapéus trazem a ideia de fornecer às leitoras o que havia de novo 

para que essas fossem então pretensamente “mulheres modernas”. Por conseguinte, é 

importante considerar que não somente os objetos são adjetivados de modernos, mas também 

a própria mulher para a qual o texto estaria direcionado. Na narrativa visual apresentada na 

figura 07, fica explicitado que essa mulher moderna seria aquela que teria condições de portar 

um tipo de indumentária marcada pelo requinte, embora o texto, contrariamente a essa 

afirmação da imagem, afirme que o casaco moderno, apresentado juntamente ao chapéu, era 

singelo, confortável e cômodo.   

A descrição do tipo de roupa utilizada pelas “estrelas” do cinema, em alguns casos, 

inclusive, com o passo a passo de como confeccionar tal indumentária, aponta para a 

importância dada na época ao cinema como referência de moda. As atrizes, em muitas das 

reportagens de moda veiculadas nos principais periódicos ilustrados da época, são utilizadas 

como exemplos de moda, mas também de comportamentos considerados modernos. Essa 
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perspectiva pode ser verificada por meio da ideia de que a mulher possuiria uma “sedução 

natural”, que deveria ser auxiliada com ornamentos que a deixasse “elegante”, como sugere a 

publicidade da loja Guanabara que segue:  

                                Figura 08: Revista Alterosa, Ano VIII, nº. 58, 1945 

                                Fonte: Acervo da Hemeroteca do Estado de Minas Gerais.   

“IT” Em vestidos Elegantíssimos! Essa coisa singular que os americanos chamam ... 
It .... a sedução pessoal, não é apenas uma resultante de seus dotes naturais. É 
necessário que a senhora complete a natureza, trajando-se elegantemente. Na 
Guanabara a senhora encontrará os mais lindos e recentes modelos que lhe 
asseguraram esse tão desejado “it”... Visite a Guanabara, a maior casa de modas de 
Belo Horizonte. (IT ... 1945, p.89) .  

O interessante é que, por meio da representação de objetos e de sujeitos pretensamente 

modernos, a moda aqui está relacionada com uma ambivalência própria da modernidade, 

emblemática para uma sociedade como a belo-horizontina, marcada pelo flagrante contraste 

entre modernidade e tradição. Isso devido ao fato de que, se o texto citado apresenta a 

“sedução natural da mulher”, destacando um comportamento de certa forma transgressor para 

a época, a ideia de elegância afirmada logo abaixo, assim como a própria imagem da peça 

publicitária, atesta que se está tratando de uma senhora que se infere, a priori, representar uma 
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classe média alta da capital, com modos e modas marcados por certo requinte e recato. Se o 

requinte citado pode ser percebido na imagem pelo tipo de vestido, chapéu e pelo uso de 

luvas, o recato pode ser notado pela forma de assentar da representação feminina.  No que 

concerne à dicotomia entre modas modernas e modos conservadores, o texto abaixo veiculado 

na Página Feminia do Jornal Estado de Minas, é exemplar:    

Adepta de mais roupa. Adele Jergens a linda estrela do cinema, vista na fotografia 
acima com um ‘maillot’ sensacional é da opinião que as mulheres têm muito mais 
‘sexapeal’, quando mais cobertas. Disse ela: ‘Você não precisa usar pouca roupa 
para parecer sensual. O sexo esta em sua maneira. Você pode expressar-se pelo olhar 
e pelas nuances fisionômicas. (‘A.P’, especial para o Estado de Minas). (ADEPTA... 
1950, p.11). 

Nesse exemplo acima, a referência estilística de uma atriz norte-americana é utilizada 

para se afirmar que a mulher pode ser sensual, sem transgredir na vestimenta. O sexo estaria, 

ainda de acordo com o texto, no seu olhar, no seu jeito; e não em roupas ousadas. Relacionado 

a essa modernidade providencialmente pudica, está o testemunho de uma senhora belo-

horizontina, veiculado em uma reportagem sobre modas e comportamento nas piscinas da 

capital mineira, publicada na Revista Alterosa:  

A GENTE observa muita coisa interessante nas piscinas, dizia a ilustre matrona 
numa roda de amigas. Acho mesmo, afirmava a austera senhora, que a diminuição 
dos casamentos têm a sua origem nos banhos públicos. O mistério, fonte do amor, 
deixou de existir. O “maillot” não é maior do que a folha de parreira da cena bíblica. 
E, além disso, quanta exibição! Os jovens desejando parecer viris e robustos, tomam 
banho de pilogênio e se transformam em ursos. (...) As moças, por sua vez, 
procuram imitar Dorothy Lamour. Os casais reproduzem nas piscinas o que vêem 
nas telas. Já notei, também pasmada, que moças e moços as vezes mergulham em 
pontos diferentes e surgem juntos no mesmo lugar. Que se passa debaixo d’água, 
ninguém sabe. O verde do cloro esconde muita coisa ... E madame arrematou feroz: 
- No meu tempo não havia disso. O rapaz que quisesse ver o tornozelo de uma 
mulher tinha que passar pela igreja e pela pretoria. E assim mesmo não era fácil. 
(PELES ..., 1945, p.52). 

Nesse exemplo uma senhora fala de sua indignação com os novos modos da juventude 

da época, materializados no uso do maiô e nas relações estabelecidas entre moças e rapazes 

num dos modernos locais de sociabilidade que se erigiam na capital, isto é, os clubes. Esse 

trecho com o desabafo da senhora explicita alguns dos discursos e representações que se 

colocam claramente contrários às modas e aos comportamentos tidos como modernos, 
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diferentemente das representações ambivalentes, muitas vezes eufemizadas, nos textos 

publicitários e reportagens de moda76. Esses discursos conservadores, assim como a 

ambivalência verificada nas próprias representações de culto às roupas e acessórios, e também 

a pretensos comportamentos modernos; embora façam parte de uma contradição e tensão da 

própria modernidade77, são interessantes para pensar uma cidade como Belo Horizonte, que 

não só foi planejada com o intuito de se criar um espaço físico moderno, mas também para se 

“fabricar” homens e comportamentos tidos como modernos.   

Considerando essa noção de construção de espaços e homens modernos, vale destacar 

que, de acordo com Adrián Gorelik (1999), discutir a questão da modernidade na América 

Latina é essencialmente debater as cidades. Essas seriam para o autor produtos originalmente 

ocidentais, mas também “verdadeiras máquinas estratégicas” para a invenção e reprodução da 

modernidade. O autor evidencia ainda, que na América Latina, tanto no período colonial 

como no republicano, as cidades têm sido, historicamente, materializações de estratégias para 

se imaginar e produzir territórios modernos, mas também homens, social, cultural e 

politicamente modernos. 

Uma das maiores utopias e sonhos de urbes da América Latina foi Belo Horizonte. 

Planejada para simbolizar a República em detrimento do passado colonial representado por 

Ouro Preto, a então nova capital mineira foi erigida por cima das encostas do curral Del’ Rey, 

sob a égide do positivismo. De acordo com Letícia Julião: 

A criação de Belo Horizonte se deu, justamente, nessa atmosfera mental, na qual 
segmentos da elite encarnaram o advento da República como sinal de ruptura com o 
passado, início de um tempo que preconizava a modernização e o desenvolvimento 
nacional. O espaço urbano era descoberto como horizonte dessa nova ordem e a 
tarefa de reorganizá-lo chegava mesmo a se confundir com o projeto de 
modernização. (JULIÃO, 1996, p. 51).   

O desenvolvimento de uma cidade considerada moderna perpassa, além da construção 

de uma renovada configuração sócio-espacial (no sentido mais estrito), pela construção de 

                                           
76 É curioso que, conforme será tratado em outra parte desta dissertação, as peças publicitárias destinadas ao 
público masculino, pelo menos até onde a pesquisa documental tem alcançado, não apresentam o moderno como 
um componente discursivo. Geralmente as publicidades de roupa masculina trazem adjetivos ligados 
eminentemente à ideia de distinção e elegância. 
77 Boaventura Santos (2005) evidencia que a modernidade é marcada por dois pilares, quais sejam: A 
emancipação ou libertação e a regulação e/ou controle. O autor ainda destaca que em cada época ou sociedade 
existe o predomínio de um desses pilares.    
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símbolos. Com efeito, o desejo de ser moderno está vinculado às imagens e símbolos 

produzidos e consumidos no espaço urbano. O fascínio, o encanto, o sonho, os elementos 

estéticos e o consumo estariam ligados à ideia de inserção em uma nova era. De acordo com 

Marcelo Cedro na   

(...) carência de uma modernização das instituições decorrentes de rupturas 
profundas, é no campo estético urbano, além de no âmbito cultural, que se torna 
mais fácil inculcar no imaginário social a modernização conduzida pelo auto, ou 
seja, o sentimento de inserção em uma nova era, a da modernidade. (CEDRO, 2009, 
p.80).  

 Além do culto a elementos estéticos e a comportamentos considerados modernos, por 

meio da valorização e difusão de novidades inerentes à moda, o surgimento de um comércio 

de roupas em Belo Horizonte, principalmente a partir dos anos 1940, simbolizaria a pretensa 

consolidação da vocação moderna da capital. Como se destacou no capítulo “Modas e modos 

nos anos 1940 e 1950”, na conjuntura em questão, em meio a significativas transformações no 

campo da moda, Belo Horizonte assistia à inauguração de vários estabelecimentos comerciais 

que vendiam roupas, sapatos de demais elementos ligados à moda. Essas novas casas 

comerciais eram inauguradas com um forte discurso de modernidade e progresso, que 

supostamente imperava em Belo Horizonte, conforme exemplo que segue veiculado na revista 

“Belo Horizonte”: “Bazar Americano: Uma casa comercial que corresponde ao progresso da 

capital. O Bazar Americano e sua organização, surpreende como um estabelecimento que é 

um orgulho para os mineiros e um dos mais populares de Belo Horizonte”. (UMA..., 1940, 

p.30). 

O trecho do texto publicitário explicitado apresenta a ideia de que um estabelecimento 

comercial como o Bazar Americano seria motivo de orgulho e representaria o progresso da 

capital. Relacionado a essa perspectiva e explicitando a relação entre o aniversário de 50 anos 

da cidade, a modernidade e o progresso representado por um estabelecimento de moda, segue 

abaixo a peça publicitária da mais requintada loja de Belo Horizonte nos anos 1940 e 1950, 

veiculada na Revista Alterosa: 
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                                  Figura 09: Revista Alterosa, Ano X, nº 93, 1948  

                                  Fonte: Acervo da Hemeroteca do Estado de Minas Gerais.  

APRESENTANDO os alicerces da nova capital mineira em 1897, os nossos 
estadistas possuíam a visão do futuro. Sabiam que estavam plantando a grande 
metrópole de hoje, um dos mais legítimos motivos de vaidade para a civilização 
brasileira. Nosso estabelecimento evoluiu e cresceu com a cidade, até chegar à 
brilhante posição que hoje ocupa, correspondeu aos anseios de civilização de nossa 
sociedade tornando-se um dos mais belos magazines da cidade, quiçá de todo o país 
em seu gênero. É, pois com a mais viva satisfação que nos associamos ao regozijo 
do povo mineiro pelo glorioso jubileu de sua encantadora capital, vivo monumento 
da capacidade realizadora da gente montanheza, radioso atestado de uma pujante 
civilização. (GLORIOSO... 1948, p. 69).   

Nesse anúncio pode-se notar a explicitação da relação entre o desenvolvimento de um 

estabelecimento comercial de moda, com o ideal de consolidação da modernidade lançada 

quando da construção da capital. O advento de lojas como a Sibéria simbolizaria o culto ao 

crescimento econômico e, de acordo com a própria publicidade, seria a sinalização de que a 

cidade “evoluiu e cresceu até chegar a brilhante posição”. O texto articula a palavra metrópole 

com a ideia de motivo de vaidade para a “civilização brasileira” de uma forma genérica. Vale 

perceber que existem duas temporalidades nesse texto, a da fundação e a do cinquentenário. 

Essa bitemporalidade, assim como a exaltação à modernidade e ao progresso, é percebida não 

só no texto, mas na própria narrativa visual em questão. No que concerne à dupla 
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temporalidade, vale evidenciar que logo no alto da publicidade a data 1897 é seguida pela de 

1947, numa clara menção visual aos cinquenta anos da capital mineira. Além disso, é 

importante considerar a representação da própria loja na parte inferior direita do texto 

publicitário, com as emblemáticas vitrines do edifício Acaiaca, um dos prédios mais 

imponentes da época, sem se esquecer da figura feminina trajada com vestes tipicamente 

burguesas da Belle Époque. Ao analisar a importância dos discursos ligados ao culto às 

novidades para Belo Horizonte, Vera Chacham afirma que 

Construída no fim do século XIX para ser a nova capital de Minas Gerais, Belo 
Horizonte nasce planejada, como Washington, para ser uma cidade da norma (...) e 
vive rapidamente o desaparecimento de lugares que haviam se tornado referências 
espontâneas da memória urbana. Os discursos que proclamam e criam essa 
possibilidade possuem uma preocupação recorrente de que a cidade, voltada para o 
futuro desde a sua construção, mantenha sempre nova a sua fachada, sobretudo o seu 
cenário central, a sala de visitas da cidade. (CHACHAM, 1996, p.184).  

 Levando-se em conta o culto ao novo e ao moderno, é relevante explicitar que a Loja 

Sibéria era um estabelecimento que comercializava artigos de luxo, geralmente importados, 

para determinados grupos sociais que se pretendiam modernos. Com efeito, a representação 

da loja em questão deixa inferir que a modernidade e o progresso, sumariamente exaltados, 

seriam protagonizados pelas e para as classes médias e altas. Cabe, portanto, considerar o 

papel emblemático da moda para pensar os processos de distinção e diferenciação.  

Conforme destacado anteriormente, imitação e distinção, de acordo com Georg 

Simmel (2008), seriam características inerentes à moda. Os dois elementos fariam parte de 

duas forças típicas da metrópole moderna, ou seja, respectivamente a massificação e a 

diferenciação social. Isso devido ao fato de que a moda faz parte de um processo de inserção 

de um indivíduo num determinado ciclo ou grupo social, em que o sujeito se torna mais um; e 

ao mesmo tempo é uma forma de diferenciação dele frente a esse processo de massificação. 

Interessa-nos perceber, por conseguinte, que a moda é um fenômeno pelo qual as pessoas 

delimitam e constroem posições sociais, demarcando, sinalizando e comunicando seu lugar e 

ao mesmo tempo o lugar dos outros na sociedade. Nesse caso, representações como as da loja 

Sibéria, corroboram para a construção de um discurso que, além de cultuar a pretensa 

consolidação da vocação moderna de Belo Horizonte, representa a demarcação social 

simbólica de que a modernidade apregoada estaria voltada para um grupo específico, uma 

classe média alta da capital.        
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Se a publicidade da loja Sibéria evidencia o culto à modernidade e a questão da 

distinção social, inerente à moda e tão emblemática para se analisar uma cidade 

historicamente elitista como Belo Horizonte, a ideia de singularidade, de individualidade, 

assim como textos com o claro objetivo de promover práticas modernas de consumo, são 

também recorrentes nos periódicos da época. Exemplo desse tipo de representação é a 

publicidade que segue da loja de roupas femininas, “A Compensadora”, veiculada na revista 

Alterosa:  

                                    Figura 10: Revista Alterosa, Ano IX, nº 74, 1946  

                                    Fonte: Acervo da Hemeroteca do Estado de Minas Gerais.  

Nos tempos que correm, com a mulher afastada do seu antigo ambiente de ócio nos 
lares e integrada ao dinamismo que singularizam o século atômico, nem sempre a 
tempo para estudo dos modelos que devem compor seu guarda-roupa. Ora os 
estudos, ora o trabalho, ou ainda as obrigações sociais, impedem a mulher moderna 
de dispor de tempo necessário para a criação das toaletes que condizem com seu 
temperamento e seu físico. Por isso mesmo, o departamento feminino de A 
COMPENSADORA, foi aparelhado de modo a satisfazer, permanentemente, em 
qualidade, variedade e gosto, a todas as exigências de modas em vestidos, costumes, 
casacos, luvas e demais acessórios para a elegância feminina. Para toda idade, para 
cada tipo, para cada silhueta, há no departamento feminino de A 
COMPENSADORA o modelo que agrada, emprestando elegância e personalidade à 
mulher moderna. (ELEGÂNCIA ..., 1946. p.97).       
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Logo na primeira frase da peça publicitária citada, apresenta-se a afirmação: 

“Elegância e personalidade que individualizam a mulher moderna”, existe a explicitação de 

uma das principais características da moda, isto é, a promoção das individualidades. Tal como 

discutido anteriormente, mas também no capítulo “Modas e modos nos anos 1940 e 1950”, a 

busca pela afirmação das singularidades dos sujeitos é uma característica da moda que remete 

também à própria modernidade. Nesse ponto é importante considerar que no discurso 

empregado pelo anúncio, no sentido de que a loja em questão estaria preocupada em atender a 

todas as idades, tipos e silhuetas, existe a ideia de que a mulher deveria consumir a roupa 

pronta. Tal consumo, pelo menos em tese, garantiria a ela a possibilidade de se inserir no 

grupo que poderia ostentar o título de “mulher moderna”, sem, contudo, deixar de portar 

produtos que a singularizasse. Essa dicotomia, além de relacionada à dinâmica imitação e 

distinção apresentada por Georg Simmel (1987, 2008) como características da moda e da 

modernidade, está ligada também à própria dinâmica comércio de roupas e acessórios em 

Belo Horizonte. Isso porque, se por um lado, a publicidade destacada apresenta um discurso 

que claramente busca difundir o ideal de que a mulher não poderia, não teria mais tempo para 

confeccionar a própria roupa e, portanto, deveria comprar pronto, por outro, a ideia de que 

nessa loja a cliente poderia singularizar-se, reproduz a lógica de produção sob medida e 

artesanal das roupas e acessórios produzidos em casa.  

O ideal de praticidade, exemplificado em roupas que deveriam ser belas e ao mesmo 

tempo facilitar as atividades ligadas aos estudos, trabalho e demais afazeres no cotidiano das 

sociedades modernas, estaria ligado a uma nova concepção de moda. Essa tal como se 

destacou no capítulo anterior, procura alinhar qualidade e preocupação estética, que até a 

Segunda Guerra Mundial estava muito restrita às elites, ao utilitarismo das roupas e acessórios 

ligados às atividades corriqueiras. Essa concepção de moda está relacionada ao referencial 

cultural norte-americano, que na conjuntura dos anos 1940 e 1950, começou a ganhar 

importância, em detrimento da hegemonia europeia, sobremaneira a referência cultural 

francesa. No texto jornalístico sobre moda que segue abaixo, publicado na Página Feminina 

do Jornal Estado de Minas, é possível perceber essa concepção moderna de moda, ligada à 

lógica pragmática da cultura norte-americana. 

‘A moça que trabalha’: O cinema americano é, de uma forma geral, razoavelmente 
coerente na questão do guarda roupa feminino. A moda apresentada nos filmes do 
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Tio Sam é digna de louvores devido a sua propriedade. O filme mais obscuro revela 
pelos princípios sagrados da conveniência. A grande dama se vê como a secretária e 
a criada outro tanto. E não é só isso. Conforme o momento e a ocasião, ninguém 
poderá esclarecer quem é a secretária ou quem é a milionária. Se uma ou outra é 
vista guiando um carro, numa estrada deserta, rumo a fazenda, por exemplo, a 
indumentária condiz com o ato de guiar o carro e a situação atravessada pela 
heroína. A datilógrafa ou empregada de escritório, nunca aparecem no emprego com 
trajes que fujam às normas da sobriedade e do bom gosto.... (BOTELHO, 1952, p.6).    

Nesse último exemplo fica explícita a relação entre a moda com inspiração norte-

americana, difundida, principalmente por meio do cinema e a ideia de uma praticidade 

democratizante dessa referência. Enquanto as publicidades das lojas Sibéria e Compensadora, 

publicadas nos anos 1940, apresentam narrativas visuais e textuais que destacam as noções de 

distinção, elegância e singularidade; o texto jornalístico publicado no Estado de Minas em 

1952 coloca em relevo a noção de que a moda embalada pelos preceitos do Tio Sam, além de 

adequada esteticamente, proporcionaria a todos os indivíduos, independentemente de sua 

condição social, o acesso a uma roupa de qualidade. Essa lógica, além de estar ligada ao 

discurso político - democrático da cultura política norte-americana, pode ser relacionada à 

tendência de massificação da moda e da vida nas grandes cidades apontada por Georg Simmel 

(1987), uma vez que os indivíduos que seguissem essa tendência não poderiam, pelo menos 

de acordo com o discurso apresentado, ser facilmente diferenciados.  

 Se a publicidade da Sibéria apresenta uma clara concepção de valorização do requinte 

e dos elementos distintivos, representados não apenas pelo texto, mas também pelas imagens 

com vestimentas requintadas que remontam o século XIX; e o anúncio da compensadora trata 

da praticidade de comprar uma roupa pronta, entretanto, reafirma a concepção de produção de 

uma roupa singularizante, inclusive apresentando nas imagens trajes que parecem cultuar a 

manutenção de uma distinção aristocrática; o último texto citado apresenta claramente o 

conceito de moda com pretensões democráticas  

E é essa dicotomia entre uma representação de moda pautada na distinção, na 

elegância, na singularidade, e em uma lógica artesanal de produção de roupas e acessórios, 

inspirada, sobretudo, no modelo de moda europeia; e aquela pautada nos ideais de praticidade, 

economia e democracia, que será analisada no próximo capítulo. Será desenvolvida uma 

discussão com o objetivo de destacar essa transição no acento discursivo das publicidades e 

reportagens de moda, que principalmente no início dos anos 1940, davam prioridade ao 

discurso de distinção e de elegância e que a partir, sobretudo dos anos 1950, sob a influência 
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estético-cultural norte-americana, passou a focar a ideia de praticidade, utilitarismo e 

pretensões democráticas, tal como citado acima. O esforço será o de analisar as 

representações de moda relacionadas à referência cultural norte-americana, que passou a 

predominar nos anos 1950, frente às práticas sociais de moda em Belo Horizonte na 

conjuntura em questão.  
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4. ENTRE A DISTINÇÃO ARISTOCRÁTICA E O DISCURSO DEMOCRÁTICO: A 
MODA BELO-HORIZONTINA, OS CÓDIGOS DISTINTIVOS E A REFERÊNCIA 
ESTÉTICO-CULTURAL NORTE-AMERICANA  

 4.1. Da elegância à praticidade: algumas considerações sobre as representações de moda 
em Belo Horizonte nas décadas de 1940 e 1950    

A segunda metade do século XX marca o processo de transformação e de certa 

generalização da concepção de mundo moderno. Até então a modernidade, enquanto ethos

cultural e organização social originada entre os séculos XV e XVI fazia parte de uma 

realidade original e marcadamente europeia. A partir da década de 1940 desenvolve-se um 

processo de maior expansão da modernidade e, com isso, uma transformação em sua 

concepção e prática. De acordo com Henrique Rodrigues, Josane Simões e Paulo Esteves 

(1999, p.25), enquanto no momento da construção da modernidade, o moderno significava 

“civilização, com o processo de aperfeiçoamento da humanidade”, a partir dos anos 1940, 

passaria a significar principalmente “crescimento e desenvolvimento econômico”.  

Se até a conjuntura em questão, muitas culturas e civilizações conheciam a 

modernidade basicamente por meio do diálogo com a Europa, ou até desconheciam seus 

pressupostos e desdobramentos, a partir da Segunda Guerra Mundial esse quadro começa a se 

alterar. Com essa ampliação, outras práticas passam a ser consideradas como modernas e 

surgem novas referências de modernidade, para além da Europa. Dentre essas referências 

destacam-se os Estados Unidos da América. Se ideias como as de liberdade, igualdade, assim 

como o individualismo e a própria concepção de democracia, surgiram na Europa; nas 

décadas de 1940 e 1950, foi nos EUA que tais concepções ganharam uma nova “roupagem” e 

se difundiram por grande parte do mundo, sobretudo o ocidental. Com efeito, tratar da 

concepção e das representações da modernidade a partir das décadas de 1940 e 1950 passa 

pela análise da referência cultural norte-americana.       

Em meio à progressiva ampliação dos projetos modernizantes e, portanto, de uma 

crescente complexidade da concepção de modernidade, a moda destaca-se como um elemento 

sócio-cultural relevante para se pensar a edificação de algumas representações e práticas 

sociais tidas como modernas.  

A moda nesse período deixou de ser marcada pela hegemonia inconteste da referência 

estético-cultural europeia, para contar com outras influências. Dentre essas novas referências, 
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notabiliza-se a norte-americana. Enquanto a moda mais diretamente ligada à tradição 

europeia, predominante até os anos 1940 era marcada pela valorização da noção de elegância, 

distinção e requinte, a moda pensada de acordo com os princípios norte-americanos era 

alicerçada nos ideais de liberdade, democracia, praticidade e economia. 

A transição da moda embalada por certa noção aristocrática de distinção e elegância 

para outra pautada pelo discurso democrático, utilitário e pragmático, é uma prerrogativa dos 

anos 1940 e 1950 nos grandes centros urbanos da Europa e dos EUA; o que também pode ser 

verificado, ainda que num ritmo diferenciado, nas principais cidades de países como o Brasil. 

No caso de Belo Horizonte, por exemplo, essa transição é perceptível nas transformações do 

acento discursivo das reportagens de moda e das peças publicitárias dos principais periódicos 

ilustrados que se dedicavam à temática da moda.  

Nos anos 1940, quando havia em Belo Horizonte um grande número de alfaiatarias e 

casas de costura, é possível perceber que se destacava a noção de distinção e elegância, tal 

como fica expresso no texto publicitário da alfaiataria do Sr. Josias, um dos principais 

alfaiates da capital mineira da época:  

                       

                             Figura 11: Revista Minas Tênis Clube, ano V, 1945  

                                   Fonte: Acervo do Arquivo da Cidade de Belo Horizonte.  
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No exemplo apresentado por meio da figura 11, vale evidenciar o destaque visual 

conferido à palavra “elegância”, que está associada à ideia de medida exata, cara a um tipo de 

produção artesanal e sob medida de vestimentas. A lógica de elegância e de produção 

artesanal é também reafirmada pela figura masculina, vestida com um fraque e envolto por 

um instrumento de medição que lembra uma fita métrica ou uma régua.  Além dessa 

configuração discursiva, vale considerar também que “a seleção de padrões modernos” estaria 

submetida ao interesse de se garantir a conquista da almejada elegância e, portanto, a 

concepção de modernidade estaria associada à busca por ser ou parecer elegante e distinto. 

Exemplo que também destaca a produção artesanal e sob medida, é a peça publicitária do 

ateliê Columbia. Se no primeiro exemplo o instrumento apresentado é a fita métrica e 

predomina a ideia de elegância, no segundo caso que segue, a imagem traz outro elemento, a 

tesoura, e a lógica de distinção é apresentada pela afirmação de que o estabelecimento 

comercial em questão seria uma alfaiataria “fina”. 

                           

                                 Figura 12: Revista Minas Tênis Clube, ano V, 1945  

                                        Fonte: Acervo do Arquivo da Cidade de Belo Horizonte.  

Os alfaiates eram importantes criadores e propagadores de representações de distinção 

e elegância. Isso não só pelo tipo de textos publicitários que seus estabelecimentos 

veiculavam à época, mas também por suas contribuições em termos de reportagens de moda e 
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de comportamento. No caso dos alfaiates da capital mineira, pode-se destacar, por exemplo, 

os textos do Sr. Andrade, que era alfaiate. Ele escreveu para alguns periódicos de época como 

a revista “Belo Horizonte”, ou “Novidades”. Valendo-se muitas vezes de informações e dicas 

de moda oriundas da Europa, sobretudo de Paris, o alfaiate em questão costumava dar dicas 

do tipo de indumentária que uma mulher, ou homem “civilizado” e moderno deveria portar e, 

com isso, acabava também escrevendo sobre comportamentos considerados adequados a tal 

adjetivação. Textos produzidos com esse tipo de dica por alfaiates foram publicados na 

imprensa da capital até meados dos anos 1940, mas a partir dos anos 1950, praticamente já 

não eram veiculados. No exemplo que segue abaixo, de autoria do Sr. Andrade e publicado 

num exemplar da revista Novidades de 1945, pode-se perceber o esforço do alfaiate em 

justificar a necessidade humana de portar vestimentas e de buscar a elegância. O autor, 

valendo-se de elementos narrativos ligados à teoria criacionista, afirma que o emprego de 

trajes teria sido uma tendência natural do ser humano e que a busca por uma aparência 

elegante, por meio de trajes distintos, seria uma prerrogativa do homem “civilizado”.   

(...) Antes de cobrir-se para se colocar ao abrigo das variações climáticas, o homem 
cogitou os adornos. Nós humanos, somos por índole inimigos da simplicidade. Eva 
não compreendeu a beleza sóbria das linhas do seu corpo. Pensou nos ornamentos, 
quis cobrir suas belas formas anatômicas. A história dos adornos é assim mais antiga 
do que a elegância. (...) De sorte que não se pode duvidar de que, levado pela natural 
tendência para os adornos e implícitas pelas exigências climáticas, o homem e a 
mulher tenham pensado na roupa com o duplo fim de agasalhar-se e de enfeitar-se, 
independentemente de qualquer influência do poder. Com o passar dos anos a 
indumentária ficou, e o pudor criou raízes fundas no espírito do homem que se diz 
civilizado. (ANDRADE, 1945a, p.32).     

 Enquanto no texto acima, o autor preocupa-se em tratar da elegância de uma forma 

mais genérica, afirmando, inclusive, que o homem seria um inimigo natural da simplicidade; 

no texto que segue, essa colocação se articula e/ou materializa, na preocupação do autor em 

dar um bom exemplo de moda empregado por moças no que ele classifica como “centros de 

elegância e civilização”.  

NOS centros de elegância e civilização, são muito vistas, agora, nos teatros e nos 
cassinos, cabeças enfeitadas por bandanas de veludos, gases ou tecidos metalizados. 
As mocinhas que voltam do colégio e ainda não tem bastante prática para arranjar os 
cabelos, estão de parabéns, pois essas bandanas ajudam muito o penteado e dão 
novo encanto a cabeça. Usam-se também enfeites em forma de tiara, em metal 
inoxidável, com pedra semi-preciosa. (ANDRADE, 1945b, p.27).   
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 Seja veiculando as dicas mais triviais como uma forma de arranjar os cabelos, ou 

mesmo procurando ensinar como se preparar um vestido de festa, a ideia de requinte e 

suntuosidade era recorrente nas publicidades ou reportagens de moda. Na Página Feminina do 

Jornal Estado de Minas, por exemplo, era comum que esse tipo de texto fosse veiculado. No 

exemplo abaixo, vale destacar, além da construção narrativa evidenciada, a referência feita a 

Paris no ensinamento de como se confeccionar um modelo oriundo da alta costura francesa. 

‘Tesoura parisiense’: O suntuoso vestido que se vê é uma criação da alta costura 
francesa, para festas. Executado em espessa fazenda clara, de brilho delicado, leva 
bordado a cores na blusa. Note-se contraste da golinha alta (super afogada), com a 
ausência absoluta de mangas. (TESOURA ... , 1952, p. 10).

Mas não só as alfaiatarias, casas de costura ou reportagens de moda, apresentavam 

esse discurso pautado na valorização da elegância e da distinção. As poucas lojas que existiam 

em Belo Horizonte no final dos anos 1930 e início dos anos 1940 também desenvolviam 

anúncios com esse mesmo acento discursivo. No caso que segue, da loja “Ao bem vestir”, 

pode-se notar que existe a noção de que um estabelecimento moderno seria aquele que 

atenderia a mais “fina flor” da sociedade, no caso específico, da sociedade belo-horizontina. 

Nesse texto publicitário, as ideias de apuro e de elegância são articuladas não só à possível 

qualidade dos produtos ofertados, mas também ao fato de que essas mercadorias estariam em 

consonância com o que havia de novidade em Paris, ou mesmo com a moda das cidades do 

Rio de Janeiro e São Paulo.  

Ao Bem Vestir é o estabelecimento nº 1 da capital. Nele se veste a mais fina flor da 
sociedade belo-horizontina... Homens e senhoras encontrarão no Ao Bem Vestir 
tudo que a sociedade moderna exige numa pessoa distinta e elegante. AS 
SENHORAS terão ali as últimas novidades dos mais afamados magazines 
Parisienses. OS HOMENS se vestirão com mais apuro e o mais requintado esmero, 
usando belíssimos TERNOS caprichosamente talhados na alfaiataria de AO BEM 
VESTIR. Últimos figurinos, aviamentos de primeira, acabamento perfeito. Para 
maior comodidade e economia dos seus fregueses AO BEM VESTIR acaba de 
inaugurar uma seção de ternos feitos, que são confeccionados nas principais 
alfaiatarias do Rio e São Paulo. Preços ao alcance de todos. Vendas pelo sistema de 
crédito. (AO BEM..., 1937, p.50).   

Sobre o exemplo acima, vale destacar o próprio ordenamento da narrativa publicitária. 

Essa se inicia com a afirmação de que a loja seria a número um e que atendia a mais fina flor 
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da sociedade. Depois disso, apresentam-se as novidades e produtos que a loja oferta para seus 

pretensamente “seletos” fregueses. Logo em seguida o que se afirma é que o estabelecimento 

vende produtos feitos com material de qualidade e com acabamento “perfeito”. É depois 

dessas colocações sobre a distinção do estabelecimento e dos seus fregueses e produtos, é que 

a loja vai tratar de comodidade e economia e mesmo assim, ao final, é apresentada outra 

possível “barganha” para se dar garantia da procedência dos produtos e da qualidade da loja, 

ou seja, a referência a ternos feitos em alfaiatarias do Rio de Janeiro e São Paulo. Mesmo uma 

loja como a “Ao Bem Vestir”, que, conforme foi apresentado no primeiro capítulo pode ser 

considerada um estabelecimento mais “popular”, diferentemente de outras lojas como a 

Sibéria, havia uma grande preocupação em difundir a ideia de que se tratava de um 

estabelecimento com produtos “distintos”. E mesmo os estabelecimentos comerciais que 

davam maior destaque aos preços baixos e a praticidade, como no exemplo abaixo, havia uma 

preocupação com as questões ligadas à elegância.  

O pobre quando vê muita esmola desconfia ... E a senhora deve desconfiar também 
de todos aqueles que lhe prometerem servir com [precisão, elegância e vantagem 
que só A VANTAJOSA] lhe pode oferecer! [A VANTAJOSA] é a casa da elegância 
belo-horizontina! Vendas pelo sistema de crediário. – Artigos finíssimos para 
homens e senhoras. (VANTAGENS..., 1940, p.25).  

Essas primeiras lojas que surgiam na capital mineira aderiam aos mesmos elementos 

discursivos das alfaiatarias, das casas de costura e dos ateliês. Lojas como a Guanabara, por 

exemplo, investiam em anúncios que traziam frases como: “Chapéus elegantíssimos”; “os 

vestidos mais chics, feitos pelas melhores modistas, na maior casa”; “As últimas novidades 

para senhoras, revele-se ELEGANTE com um chapéu da Guanabara.” (CHAPÉUS..., 1943, 

p.13). Mas se até a década de 1940 predomina, tanto nas reportagens quanto nos textos 

publicitários, a representação de moda pautada nos ideais de elegância, requinte e distinção, 

nessa mesma década, mas principalmente a partir dos anos 1950, valores como os de 

economia e praticidade passaram a ser, paulatinamente, difundidos. No exemplo de 

publicidade que segue, da loja Guanabara, pode-se perceber que, embora ainda existisse certa 

preocupação com o apuro, a qualidade e o dito “bom gosto”, as ideias de praticidade e de 

economia já ficam mais evidentes. Essa lógica pode ser percebida logo na frase que inicia o 

texto publicitário, qual seja, “Uma roupa impecável em 24 horas”. A noção de praticidade é 
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afirmada por essa frase, mas também pela noção de que o “homem de bom gosto” não teria 

tempo a perder, ou seja, deveria comprar pronto. A preocupação em destacar que os modelos 

da meia confecção possuíam um corte anatômico e um acabamento perfeito, demonstra que a 

lógica de aquisição da roupa sob medida ainda tinha sua importância. Mas logo após essa 

colocação, é afirmado que a satisfação estaria relacionada ao preço do produto e a lógica de 

praticidade é reafirmada.     

UMA ROUPA impecável em 24 horas. Para o homem de bom gosto e que não tem 
tempo a perder, a solução é a roupa de meia confecção Guanabara! Confeccionada 
nos melhores e mais modernos tecidos, de corte anatômico e acabamento perfeito, a 
meia confecção Guanabara assenta como uma luva e satisfaz pelo seu preço 
econômico! Experimente hoje, para vestir amanhã! E com um cartão de crédito 
veste-se toda a família. Guanabara, o maior magazine de Belo Horizonte. (UMA..., 
1950, p.110).   

A noção de praticidade e de economia apresentadas acima, vai ficando mais 

perceptível ao longo dos anos 1950. No exemplo que segue, de uma peça publicitária da loja 

“Sibéria”, é possível notar que a ideia de economia e de preço baixo, até então secundários à 

noção de elegância e distinção, ganha um destaque maior. Isso primeiramente pela inversão 

da ordem discursiva. Se no exemplo citado referente à loja “Ao Bem Vestir”, a questão da 

economia ficava no final do texto, nesse que segue, é o primeiro ponto enunciado. Além desse 

ordenamento, vale considerar que o anuncio não tem como foco a questão da elegância e do 

apuro distintivo, mas é pautado, em grande parte, na afirmação de que a loja optou pelo 

“moderno” método de negócios em que se ganha vendendo mais por um preço mais baixo. 

Essa é a lógica da produção de vestimentas em série ligado à moda prêt- à- porter, que se 

erigia nesse contexto. Se a loja “Ao Bem Vestir”, no final dos anos 1930, era um 

estabelecimento mais popular que mesmo assim se preocupava em difundir a noção de 

distinção e elegância, a loja Sibéria, por sua vez, era frequentada pela classe média e por 

parcelas das elites da capital e, nos anos 1950, procurava afirmar sua preocupação em vender 

produtos bons, mas com preços baixos.   
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                                 Figura 13: Revista Alterosa, ano XIII, nº 130, 1952 

                                               Fonte: Acervo da Hemeroteca do Estado de Minas Gerais.   

VENDEMOS SEMPRE O MELHOR E SEMPRE POR MUITO MENOS: 
Ganhamos pouco em unidade, para ganhar muito vendendo mais! Esse o motivo do 
crescente aumento de nossas vendas. A SIBÉRIA está plenamente satisfeita com os 
resultados de seu moderno método de negócios: ganhar pouco em unidade, para 
ganhar muito vendendo mais! Milhares de senhoras da sociedade mineira, da capital 
e do interior, podem atestar o sucesso dessa orientação, pois continuam sendo 
melhores servidas em nosso estabelecimento, comprando melhores artigos por 
preços menores. A SIBÉRIA: peles, modas e novidades. (VENDEMOS..., 1952, 
p.97).     

Mesmo destacando que alguns estabelecimentos como a Sibéria passaram a se 

preocupar mais com o preço, vale considerar que a questão da garantia de seletividade da 

clientela e dos produtos persistia, ainda que secundariamente. Tal continuidade pode ser 

percebida no exemplo citado, pela preocupação em se afirmar que os produtos eram 

comprados por “milhares de senhoras da sociedade mineira”, bem representas, inclusive, pela 

imagem da publicidade. Mesmo considerando essa permanência, vale destacar que a questão 

central do anúncio é o preço baixo, preocupação que antes não era manifestada nem nos 

estabelecimentos mais populares da capital, quanto mais numa loja requintada como a Sibéria.  

Essa transformação no acento discursivo das reportagens e publicidades de moda está 

ligada a própria dinâmica do campo da moda na conjuntura em questão. Conforme lembram 
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Pierre Bourdieu e Yvette Delsaut (2008), o campo da moda é marcado por disputas e 

transformações simbólicas assinaladas por estratégias discursivas, estéticas e mercadológicas. 

Os autores, ao analisarem a alta costura na França, afirmam que a moda é marcada por 

transformações em que existe a disputa para o estabelecimento de determinados padrões 

estéticos, que estão longe de se esgotarem na simples sistematização de modelos 

vestimentares. 

Pierre Bourdieu e Yvette Delsaut (2008) analisam, com efeito, dois tipos de 

costureiros e duas representações de moda. O primeiro seria o costureiro dominante no campo 

e o segundo o costureiro de vanguarda, que almeja a posição de dominante. Enquanto este 

apresenta um discurso pautado na ideia de uma produção dinâmica, inovadora, descontraída, 

econômica, funcional e audaciosa; aquele defende o modelo de moda pautado nos ideais de 

luxo, tradição, exclusividade, elegância e equilíbrio. O costureiro que representa o padrão de 

moda dominante procura manter seu status, reafirmando uma produção austera, marcada por 

um discurso de autoridade ligado ao argumento de tradição e de experiência, por meio da 

produção de modelos considerados clássicos. Já o costureiro que representa uma proposta 

vanguardista procura, de acordo com os autores, desorganizar a dinâmica do campo, tentando 

construir novos valores para o mesmo, e, com isso, afirmar novos capitais simbólicos e 

culturais que deveriam ser almejados. Vale considerar que nessa disputa simbólica existe um 

processo de negociação em que os aspirantes adotam o discurso dos dominantes no campo, 

para se inserirem no mesmo, até que a relação e o processo de negociação se invertem.  

Essa análise é relevante para problematizar as transformações que foram indicadas no 

acento discursivo das publicidades e reportagens de moda dos principais periódicos ilustrados 

de Belo Horizonte nos anos 1940 e 1950. Se no início da década de 1940 predominavam as 

representações de moda que se valiam de elementos discursivos ligados à concepção de 

elegância e distinção, no final dessa década, mas principalmente a partir dos anos 1950, 

verificou-se o desenvolvimento de um acento discursivo pautado na noção de economia e de 

praticidade.  

Em primeiro lugar vale considerar que essa transformação está ligada à própria 

dinâmica do campo da moda. Num contexto em que havia uma transformação no conceito e 

nas práticas sociais de moda, a moda nas principais cidades brasileiras, incluindo Belo 

Horizonte, passava por algumas alterações. Nessas pode-se destacar o início da formação de 

um campo da moda no Brasil, sendo a transformação no tipo de comércio de roupas e 

acessórios, uma das principais características de tal edificação. Nesse sentido, pode-se 

considerar que as mudanças verificadas nas representações de moda destacadas acima, 
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apontam para a passagem de um padrão de moda pautado quase que exclusivamente na 

produção artesanal de roupas e acessórios, para o surgimento de outro padrão ligado à lógica 

do prêt- à- porter. Não por acaso as primeiras lojas que surgiam em Belo Horizonte adotavam 

o discurso predominante nas reportagens de moda, típico das alfaiatarias, dos ateliês e das 

casas de costura. Com o passar dos anos, sobretudo na década de 1950, a relação começa a se 

inverter, isto é, as reportagens de moda e as publicidades, inclusive as das próprias casas de 

costura e alfaiatarias que mantinham certo reconhecimento no mercado da moda da capital 

mineira, começam a aderir ao discurso de praticidade, economia e comodidade, que passou 

pouco a pouco a vigorar.  

Outro ponto que merece destaque é a questão das referências estético-culturais de 

moda. Se até a Segunda Guerra predominava o referencial europeu, sobremaneira o francês, a 

partir de então, outras referências, nomeadamente a norte-americana, passaram a ter a sua 

importância. Se até os anos 1940 havia uma grande difusão de representações de moda 

pautadas na lógica da elegância distintiva, com referência europeia, a partir dessa conjuntura, 

a lógica pragmática e utilitária norte-americana passa a ter a sua importância. Se em outrora a 

ideia de ser ou parecer moderno perpassava pela adesão dos padrões estéticos de elegância da 

Belle Époque, nos anos 1940 e 1950 a perspectiva de portar uma roupa bela, mas prática e 

econômica, passou a ser um importante componente das representações do que era então 

considerado como moderno. No exemplo abaixo, publicado em Belo Horizonte nos anos 

1940, pode-se verificar a relação entre a concepção de uma roupa simples e prática, com 

referência norte-americana.     

Glória Nord, que aparecerá em a “A Preferida”, ao lado de Betty Grable, nos 
apresenta um lindo e simples vestido em Pique branco, com bolinhas azuis. (...) Um 
encantador exemplo dos modelos simples tão queridos à mulher moderna americana 
é este vestido de lã verde ostentado por Lynn Bori, estrela da 20 th Century Fox. 
(MODAS..., 1944, p.38).  

Se nos exemplos anteriores predomina a defesa da suntuosidade e do requinte, nesse 

último, pode-se perceber que a lógica é outra. A noção de simplicidade, apresentada no trecho 

citado, pode ser acrescida à perspectiva de praticidade e economia, contrariamente à tendência 

de valorização dos elementos ligados aos ideais de elegância e de luxo. Se o texto publicado 

pelo Sr. Andrade (1945a), citado anteriormente, afirmava que o homem era por “índole” “um 

inimigo da simplicidade”, no exemplo citado acima, mas também no que segue, essa lógica é 

subvertida. “SUGESTIVO E PRÁTICO: Um belo vestido ao gosto do Tio Sam. Mangas três 
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quartos, saia com pregas laterais e gola justa. O circulo de couro legítimo, fingindo um belo 

relógio, compõem o cinto que é do mesmo material. (SUGESTIVO..., 1952, p.6)”.  

A concepção de uma roupa simples, prática, barata, bonita e vendida em larga escala, 

além de fazer parte do modelo de moda desenvolvida após a Segunda Guerra Mundial, está 

relacionada à própria dinâmica do capitalismo na conjuntura em questão, além da cultura 

política norte-americana. Essa também conta com o cinema como um veículo de propagação. 

Conforme destaca Cristina Meneguello (1996, p.75), o cinema americano pode ser 

considerado um importante componente midiático para a perpetuação de “uma cultura que 

preza pelo homem médio, com seu ideal de bem estar e justiça social”. A autora, para 

exemplificar tal afirmação, cita produções cinematográficas que tratam da “Idade Média” e do 

“Antigo Regime” na Europa, como períodos despóticos e sombrios. Nesses filmes, heróis 

como Robin Hood, ainda de acordo com a autora, representariam, segundo o discurso norte-

americano, esforços homéricos de luta contra a tirania em prol da democracia.  

A moda pautada por elementos de grande praticidade e simplicidade, tal como 

algumas narrativas fílmicas, seria um elemento importante para a difusão desse discurso 

democrático norte-americano. Esse seria, a priori, contrário à ostentação com tendências 

aristocráticas, que remete a uma concepção de moda com origem na Europa Ocidental e 

predominante até as primeiras décadas do século XX. Essa relação entre a moda e o discurso 

político norte-americano, que será mais bem desenvolvida no próximo item deste capítulo, 

está ligada à concepção de moda democrática que se erigia. Os EUA, em uma conjuntura 

muito afirmativa de seu poder, encontra na moda, que prometia alinhar qualidade com 

produção em série, uma boa oportunidade para se difundir a ideia de que a América seria a 

terra da liberdade e das oportunidades.   

A moda nas décadas de 1940 e 1950 transformava-se e a produção de roupas e 

acessórios com uma preocupação estilística deixou de ser um privilégio interditado a 

determinados grupos sociais. Mas isso não significa, de acordo com Pierre Bourdieu e Yvette 

Delsaut (2008), que houve a simples eliminação dos códigos e símbolos de distinção. Para os 

autores, a ideia de democratização, inerente ao contexto do pós-guerra, fazia parte da própria 

lógica de transformação do estilo de vida burguês dominante. Com efeito, o discurso de 

democratização presente na moda estaria ligado a uma nova estratégia estética e comercial de 

apropriação de capitais (materiais e simbólicos), de forma a manter um esquema de distinção 

que não se fizesse claramente perceptível. De acordo com os autores:  
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A imposição da legitimidade é a forma acabada da violência simbólica, violência 
atenuada, que só pode ser exercida com a cumplicidade de suas vítimas e que, só 
pode dar à imposição arbitrária de necessidades arbitrárias a aparência de uma ação 
libertadora, invocada a partir do mais íntimo daqueles que a sofrem. Todas as ações 
direcionadas à generalização do conhecimento e do reconhecimento da arte de viver 
dominante (ou a legitimá-la pelo simples fato de difundi-la, tal como o sistema de 
ensino), em suma, à transformação do ethos da classe dominante em uma ética 
universal, tendem, dessa maneira, a produzir a pretensão, como necessidade que 
preexiste aos meios (econômicos e culturais) de satisfazer-se, adequadamente, 
editando assim o sistema de práticas necessárias para que o consumo siga a 
produção. (BOURDIEU; DELSAUT, 2008, p.183). 

Partindo desse princípio, objetiva-se analisar as relações entre a moda e o discurso 

democrático norte-americano. O pressuposto básico é o de que a moda é um fenômeno social 

marcado pela criação de códigos distintivos. Por conseguinte, não existe a pretensão de 

considerar que esse fenômeno, a partir da segunda metade do século XX, passou 

simplesmente a abolir as marcações simbólicas e materiais de distinção. Nem a moda anterior 

à década de 1940 é tão fechada, impositiva e classificatória, nem a que se desenvolve após 

esse período é tão promotora de liberdades. São lógicas, práticas e representações de moda 

diferenciadas e, portanto, com suas singularidades, inclusive no que se refere à lógica 

distintiva. É partindo desse pressuposto que a relação entre moda e discurso democrático será 

analisada, tomando mais uma vez as representações de moda veiculadas nos principais 

periódicos ilustrados da capital mineira, que se dedicavam à temática da moda. O objetivo não 

é o de tratar da referência estético-cultural norte-americana como uma simples produção de 

signos a favor de um possível imperialismo, mas analisá-la como um elemento sócio-cultural 

inserido num determinado contexto histórico e, portanto, com sua importância para a 

configuração política, econômica e social da época. Não se aspira, portanto, afirmar que a 

moda ligada ao referencial cultural norte-americano foi simplesmente imposta e aderida, num 

processo de subjugação, mas de refletir sobre os aspectos simbólicos de suas representações e, 

em seguida, problematizar seus possíveis significados para a sociedade belo-horizontina.    

4.2. A moda, a referência estético-cultural norte-americana e o discurso democrático 

Uma espécie de revelação me veio no hospital. Eu estava internado em Nova Iorque. 
Perguntava-me onde já vira senhoritas caminharem como minhas enfermeiras. Tinha 
tempo para refletir sobre o assunto e, afinal, descobri que fora o cinema. Ao voltar à 
França, observei, sobretudo em Paris, a frequência desse passo; as mocinhas eram 
francesas e andavam também daquela maneira.  
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De fato, as modas do caminhar americano, graças ao cinema, começaram a chegar 
até nós. (MAUSS, 2003, p.214). 

Marcel Mauss (2003) analisou, em um de seus importantes trabalhos, o que ele 

classificou de “técnicas corporais”. Para o autor, a cultura seria um código transmitido e 

apreendido e até a forma de andar, que a priori estaria ligada a questões físicas e motoras, 

seria influenciada por elementos sócio-culturais. A forma de andar seria uma técnica 

aprendida culturalmente. Como argumentação para essa tese de que os modos de vida 

influenciam inclusive na constituição das formas de se usar o corpo, Mauss utilizou como 

exemplo a forma de caminhar de algumas enfermeiras. Tal observação teria sido feita, 

conforme demonstra a citação acima, num hospital em Nova Iorque, quando o autor ficou 

internado. Nessa internação ele observou que o modo de andar das enfermeiras lhe parecia 

familiar. O autor vislumbra então que existiam similaridades entre as formas de caminhar das 

americanas e das francesas e que tal convenção corporal teria sido transmitida pelas atrizes 

dos filmes hollywoodianos. Nesse sentido, por meio de um importante componente da 

indústria cultural, diferentes sujeitos constituíam suas técnicas corporais, inspiradas num dado 

padrão gestual.   

Levando-se em conta essa análise, pode-se pensar em duas questões. A primeira está 

relacionada ao destaque que Marcel Mauss (2003) confere à cultura no que tange à construção 

e difusão de códigos compartilhados socialmente. A segunda refere-se ao fato de que o autor 

acaba por chamar a atenção da importância desses códigos culturais para a propagação de 

uma representação do modo de vida norte-americano. 

A moda, enquanto código cultural construído, difundido e ressignificado por diferentes 

contextos sociais, pode ser considerada um elemento propagador de práticas e representações. 

Essas podem estar relacionadas a questões sociais, comportamentais, econômicas e políticas. 

Por conseguinte, considera-se que a moda das décadas de 1940 e 1950 foi um importante 

elemento para a propagação de representações do modo de vida norte-americano e do discurso 

democrático caro a essa nação e ao próprio contexto em questão.  

Foi a partir das primeiras décadas do século XX, é que se conformou o que Antonio 

Pedro Tota (2000) denomina de americanismo. Para o autor, o processo de americanização 

ganha força principalmente a partir dos anos 1940, quando, em função da Segunda Guerra 

Mundial, o projeto modernizante europeu, encabeçado principalmente pela França e pela 

Inglaterra, começou a perder a sua hegemonia. Nessa conjuntura, a Europa deixava de ser a 

única ou a principal protagonista da modernidade e outras nações e culturas, até então 



115 

coadjuvantes desse processo, passaram também a almejar e até mesmo a desenvolver e 

ressignificar algumas das premissas do projeto da modernidade, outrora emanados quase que 

exclusivamente pelo velho continente. Nessa transição surgiam e se desenvolviam outras 

propostas modernizantes, isto é, o “americanismo” e o “germanismo”. Antonio Pedro Tota 

(2000, p.25) evidencia que enquanto o primeiro era marcado pelo discurso de “liberdade e 

democracia”, associado a uma “lógica técnico-consumista”; o segundo seria pautado pela 

noção de “superioridade etino-cultural” e pelos ideais de “eficiência e força”. 

Além do germanismo e do americanismo dos anos 1940, vale considerar que no final 

dessa década, quando do surgimento da bipolaridade política da Guerra Fria, difundiu-se 

também o projeto soviético. A partir desse conflito, o mundo passou a se dividir em dois 

blocos. O capitalista, dourado com o crescimento dos EUA, e o socialista, vigoroso sob o 

comando da URSS. A divulgação do American Way Of Life prometia conforto e hedonismo, 

enquanto o projeto soviético acenava com igualdade e justiça social. O mundo se dividia entre 

os chamados dos prazeres individuais e os apelos da solidariedade coletiva. No que tange ao 

americanismo, Antonio Pedro Tota lembra que a ideia básica desse era a 

... democracia, sempre associada aos heróis americanos e, em especial, as ideias de 
liberdade, de direitos individuais e de independência. A democracia, a liberdade, e 
os direitos individuais estariam garantidos para todo o povo americano, superando 
diferenças de classe, credo e raça. (TOTA, 2000, p.19).   

  Relacionado à lógica democrática, o americanismo estaria, ainda de acordo com o 

autor, ligado à ideia de progressivismo. Essa seria pautada pelo racionalismo, pela 

abundância, pela capacidade criativa do homem e pelo prazer de consumir. Para o autor, nessa 

concepção de vida “Tudo, enfim, era ditado pelo ritmo do capital gerador de dinheiro. 

Irresistível. Eliminadas as dificuldades da vida no mundo moderno, estariam também 

removidas as fontes de insatisfação social. Paz social alcançada pela generalização do 

consumo.” (TOTA, 2000, p.20). 

Gerson Moura (1991) destaca a importância da cultura para a tentativa de 

americanização, levada a cabo pelos EUA. O autor afirma que, com relação à América Latina, 

o governo dos EUA investiu, principalmente a partir da eleição de Franklin Roosevelt (1933), 

em pesquisas que teriam o objetivo de criar estratégias de aproximação política, econômica e 

cultural entre os norte-americanos e seus “irmãos do sul”. O autor destaca ainda que o órgão 

responsável por essas pesquisas foi denominado: Office of the Coordination of Commercial 

and Cultural Relations between the American Republics, ou Birô Inter-americano. Com sede 
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no Rio de Janeiro, esse órgão, chefiado inicialmente por Nelson Rockfeller, passou a 

considerar que o ideal para aproximar os países latino-americanos dos EUA, era investir no 

discurso de solidariedade hemisférica e na divulgação do American Way Of Life. Essa 

tentativa de americanização, que levava em conta principalmente os mecanismos culturais, 

substituía as estratégias de dominação norte-americana empreendidas na América Latina que, 

até o início do século XX, eram marcadas por um grande intervencionismo e militarismo 

(desenvolvidas principalmente pelo “Big Stick” e a pela “Diplomacia do Dólar”)78.  

Nas décadas de 1940 e 1950, por meio de representações e códigos culturais, o modo 

de vida norte-americano difundia-se, com todo seu pragmatismo e discurso democrático. A 

moda foi um importante componente para tal propagação. A ideia de se produzir roupas e 

acessórios em larga escala, que garantiriam aos cidadãos americanos, pelo menos 

discursivamente, o acesso a uma roupa bonita, prática, com preços módicos; está intimamente 

ligada ao modo de vida e ao ideal político democrático que se pretendia propagar. Essa lógica 

pode ser verificada na publicidade de uma das primeiras lojas de departamento de Belo 

Horizonte que segue abaixo.  

                                Figura 14: Revista Alterosa, ano VII, n. 63, 1945.  

                           Fonte: Acervo da Hemeroteca do Estado de Minas Gerais.    

                                           
78 O big stick – grande porrete-, foi a denominação desenvolvida para classificar as ações militares empreendidas 
pelos EUA na América Central e do Sul. Já a diplomacia do dólar, foi a classificação dada à política econômica 
de endividamento de alguns países americanos para com os EUA e a respectiva dependência daqueles com 
relação a este. 
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Texto publicitário que exemplifica bem a relação entre modos de vida, discurso 

político e a moda, o exemplo acima, da loja Guanabara, traz logo na parte superior a ideia de 

americano comum. Tal noção é bem representada pela afirmação: “Somos todos americanos”. 

Se essa colocação destacada deixa inferir que somos todos igualmente americanos, a narrativa 

visual cria um destaque expressivo para os norte-americanos, por meio de um dos maiores 

símbolos da cultura política norte-americana, isto é, a estátua da liberdade. Contrastando com 

ela, pode-se ver o cristo redentor que, além de representar a própria origem da loja, que é 

carioca, aparece embaçado frente aos raios luminosos que saem da estátua em destaque. Essa 

é emblemática não somente por sua representação político-social para os EUA, mas para a 

própria modernidade. Isso por que alguns dos valores característicos da concepção de mundo 

moderno passam também a ser representados, principalmente na conjuntura das décadas de 

1940 e 1950, por aspectos sócio-culturais e políticos da sociedade norte-americana. De acordo 

com Aléxis de Tocqueville (1977), entusiasta com relação ao desenvolvimento da democracia 

na América, se os ideais de liberdade, igualdade e o próprio conceito de democracia são frutos 

de parte do pensamento moderno europeu, foi nos EUA que eles floresceram e se 

aprimoraram. Se for válido relativizar a noção de aprimoramento do autor, vale considerar, no 

entanto, que essas concepções político-sociais do pensamento moderno variam de acordo com 

as particularidades da cultura, das estruturas políticas e sociais em que se inserem.     

Ainda no que concerne à peça publicitária analisada, vale considerar que o discurso 

visual que apresenta um símbolo de relevo para a cultura política norte-americana é 

complementado pela frase: “Em qualquer esfera do conhecimento humano, na América, estas 

conquistas vão sendo incorporadas indiscriminadamente por todos os cidadãos americanos!” 

Essa concepção é diretamente relacionada ao desenvolvimento de uma roupa prática e 

utilitária, no seguinte trecho: “Foi este princípio que inspirou a Guanabara a lançar no seu 

setor de atividades (...) a roupa americana moderna e prática tal como o é a América”. 

(SOMOS..., 1945, p.75) Com essa afirmação é realizada a ligação entre o discurso político 

democrático norte-americano e a moda em sua concepção moderna, ou seja, o pret-à-porter.   

Se essa representação de liberdade e de democracia, por meio da moda, está 

relacionada ao contexto político de afirmação dos EUA, está ligada também à própria 

dinâmica do capitalismo. Esse está intimamente relacionado à noção de liberdade e de 

individualidade, caras ao liberalismo e ao desenvolvimento do mundo moderno. Liberdade de 

ir vir, se confunde com liberdade de compra e venda, pois, afinal, como lembra Max Weber 

(2004), o surgimento do capitalismo moderno está relacionado ao desenvolvimento do 

individualismo possessivo, além dos ideais de oportunidade, liberdade e de uma postura 
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ascética. Essa relação pode ser verificada no texto de Emily Wilkens, modista norte-

americana que publicou uma reportagem de moda em um dos periódicos ilustrados de Belo 

Horizonte.  

A mocidade é uma parte importante e especial da vida americana cujos amores, 
preferências e problemas de indumentárias, são levados muito mais a sério, ao que 
parece, na América do que em qualquer outro país. Aqui lhe é dada completa 
liberdade para desenvolver seus gostos e executar suas próprias referências da 
nação. Revistas inteiras dedicadas aos seus interesses. Uma garota americana quer 
de colégio, quer de universidade, pode ser facilmente reconhecida pelo seu olhar 
resoluto, seu entusiasmo, as roupas que usa e a maneira com que as usa.  A moda da 
mocidade é uma parte importante de roupas americanas, que nasceu da necessidade 
de criar roupas adequadas para essas lindas, adoráveis e independentes garotas que 
além do mais, são as esperanças dos modistas em um futuro próximo. Por isto 
podem elas entrar em qualquer das grandes casas de roupa feitas encontrando uma 
seção especial, aonde escolher seus vestidos e acessórios. Desta forma, aprende que 
andar bem vestida não significa necessariamente em ser extravagante.  (WILKENS, 
1947, p. 88-89).  

No trecho citado, existe a noção de que uma jovem americana é independente e livre, 

inclusive para escolher o que vai vestir. Além disso, elas representariam “as esperanças das 

modistas em um futuro próximo”, isto é, um mercado em potencial. A ideia de que na 

América as jovens teriam suas necessidades e peculiaridades observadas e atendidas, além da 

noção de individualismo, está vinculada à própria lógica consumista do modo de vida norte-

americano, assim como a noção de liberdades democráticas dessa nação. A palavra escolha 

ganha, por conseguinte, dois significados. Escolher o que vestir e a própria forma de executar 

suas “preferências de nação”. Nesse ponto vale considerar a própria imagem que acompanha 

o texto em questão, que pode ser verificada no Anexo A. Ela é composta por uma jovem 

entrando em um avião caça. Esse, que foi símbolo da vitória dos aliados representando a 

“democracia” liderada pelos EUA, simboliza a noção de liberdade, na medida em que confere 

ao homem, assim como os pássaros, a possibilidade de voar: a liberdade. A ligação entre a 

imagem do avião e um representante da juventude, confere a ideia própria da nova moda que 

se pretendia mais livre e democrática atendendo a proposta de universalismo democrático, já 

que os jovens passariam a ter uma produção estilística voltada para eles, o que até então não 

existia.  

A modista destaca ainda o fato de que a jovem americana poderia entrar em qualquer 

“casa de roupas” encontrando uma “seção especial”, onde poderia adquirir vestidos e 

acessórios. A concepção de moda alicerçada na produção de uma roupa prática, bela, mas 

simples, é destacada ao final do texto, quando a autora afirma que “andar bem vestida não 
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significa necessariamente em ser extravagante”. Essa representação pode também ser 

verificada no exemplo que foi apresentado no final do segundo capítulo, mas que, dada a 

pertinência com a discussão desenvolvida, vale ser citado novamente.  

‘A moça que trabalha’: O cinema americano é, de uma forma geral, razoavelmente 
coerente na questão do guarda roupa feminino. A moda apresentada nos filmes do 
Tio Sam é digna de louvores devido a sua propriedade. O filme mais obscuro revela 
pelos princípios sagrados da conveniência. A grande dama se vê como a secretária e 
a criada outro tanto. E não é só isso. Conforme o momento e a ocasião, ninguém 
poderá esclarecer quem é a secretária ou quem é a milionária. Se uma ou outra é 
vista guiando um carro, numa estrada deserta, rumo a fazenda, por exemplo, a 
indumentária condiz com o ato de guiar o carro e a situação atravessada pela 
heroína. A datilografa ou empregada de escritório, nunca aparecem no emprego com 
trajes que fujam às normas da sobriedade e do bom gosto .... (BOTELHO, Jul. 1952, 
p.6).    

    A concepção de uma moda que representaria o próprio espírito democrático da 

América era desenvolvida, muitas vezes, valendo-se de representações femininas, sobretudo 

as jovens. Enquanto as senhoras de idade mais avançada podiam representar elegância, 

requinte e sofisticação, as jovens figuravam como um dos símbolos de uma nova lógica de 

moda e de concepção estético-cultural que se pretendia difundir. Juntamente a essa nova 

concepção estética difundia-se também a ideia de que com o desenvolvimento da moda 

democrática, todos os grupos sociais, inclusive aqueles que até então não recebiam devida 

atenção, passariam a ser democraticamente contemplados.  

Conforme destaca Cristina Meneguello (1996, p. 149), existem “distintas figuras de 

mulher”, representadas pela imprensa brasileira nos anos 1940 e 1950. Para a autora, 

considerar que havia apenas uma representação feminina seja na conjuntura em questão ou em 

outra década, além de tratar dessas representações como simples respostas à dominação 

masculina, seria uma forma de reiterar tal processo de dominação. Para além da representação 

da mulher como dona de casa submissa ao marido, existe também as representações: da 

“jovem estudante”, da “moça que trabalha” ou da “mulher moderna”, que não teria mais 

tempo, pelo menos em tese, para se dedicar à produção artesanal de suas roupas. Se existem 

diferenciadas representações femininas, havia também igualmente variantes empregos de 

algumas dessas representações no que tange, por exemplo, ao discurso político democrático 

dos norte-americanos. Conforme destaca Antonio Pedro Tota (2000), se a imagem feminina 

poderia representar os ideais de liberdade e de oportunidade, poderia também compor a 

construção de uma representação sobre a América Latina. Nesse ponto o autor afirma que a 

América Latina foi sistematicamente representada por meio de uma figura feminina, 
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contrariamente aos EUA, representado através de uma figura masculina. Em algumas dessas 

narrativas visuais, preponderava a imagem de uma mulher passiva e submissa. Além dessa 

hierarquia simbólica, o autor evidencia que em alguns casos, no entanto, a América Latina 

não representava a passividade, mas o exótico, o sensual e tudo mais que não podia ser aceito 

nos EUA, em função da influência da moral puritana. A relação entre a imagem de exotismo 

ligada à América Latina e a moda pode ser verificada no trecho que segue da reportagem: 

“América exótica do vestido”.  

VOLTANDO uma vez da América do norte, Cipriano Lage contava coisas curiosas 
que tinha encontrado lá. O que mais lhe impressionou o fato de as moças americanas 
reabilitarem o amarelo nos vestidos. Nunca que pensou ser possível tal absurdo, pois 
o amarelo é perfeitamente ostensivo ou espetacular. É mais próprio para bandeiras 
nacionais como se sabe. Pois as americanas se vestem ao mesmo tempo de verde e 
amarelo, e o conjunto se evidencia com uma graça, com uma alegria admirável. O 
segredo de tal milagre não se sabe, mas que fica bonito a vista e ao gosto estético 
não há dúvida que fica(...). (AMÉRICA..., 1946, p. 115).  

Ao visualizar a reportagem de onde foi extraído o trecho citado, Anexo B, vale 

considerar a presença de estrelas hollywoodianas e de estrelas no sentido estrito, isto é, 

enquanto forma geométrica. As atrizes apresentadas nessa reportagem, que procura tratar de 

certo exotismo americano, não se enquadram no estereótipo da loira norte-americana. O 

exotismo indicado pelo próprio título da reportagem relaciona-se com as artistas que lembram 

uma fisionomia latina.  

O texto apresenta o depoimento de um indivíduo que foi aos EUA e ficou espantado 

com o que viu. O espanto em questão refere-se à utilização do amarelo pelas moças 

americanas, considerado pela reportagem como uma cor ostensiva e “espetacular”. Essa 

representação cria uma dicotomia entre padrões exóticos e escandalosos de um lado, e 

padrões aceitáveis e admiráveis por outro. A mulher norte-americana conseguiria, de acordo 

com a reportagem, fazer o “milagre” de portar, com certa graça, a cor verde e a cor amarela, 

que seriam próprias das “bandeiras nacionais”. Nesse sentido, o exótico seria o escandaloso e 

o padrão aceitável, no caso, norte-americano, seria aquele marcado pela graciosidade e 

discrição, mesmo com cores a priori inadequadas.  

Outro exemplo que traz a ideia de diferentes representações femininas da América 

pode ser evidenciado na reportagem intitulada: “Orgia de Cores”, publicada em Belo 

Horizonte no ano de 1948. Nessa, destaca-se, primeiramente, a configuração da imagem.  Em 

primeiro plano está Dóris Day, na época atriz da Warner Bros, no segundo plano uma 
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caricatura que se assemelha ao estereótipo de mulata brasileira e ao fundo um homem com 

traços latinos que lembra um dançarino. Vale considerar, sobre essa configuração, o paralelo 

estabelecido entre dois padrões estéticos e modelos femininos. Tal paralelo desenvolve-se 

muito em função da mesma posição gestual entre as duas figuras femininas representadas, que 

igualmente seguram suas saias. Enquanto Dóris Day, expoente da indústria cinematográfica 

norte-americana da época, aparece pudicamente trajada com uma saia florida e uma blusa 

fechada de manga longa; o estereótipo de mulata é apresentado com o corpo torneado e a 

mostra, já que coberto com roupas mais curtas. 

                         Figura 15: Revista Alterosa, ano X, nº. 96, 1948.  

                         Fonte: Acervo da Hemeroteca do Estado de Minas Gerais.     

“DORIS DAY, a deliciosa revelação da Warner Bros, apresenta este conjunto colorido: blusa 

azul, tendo um laço da mesma fazenda da saia que, alegre e colorida, tem o cós bem justo, 

lindo não”. (ORGIA..., 1948, p. 73).   

Além da narrativa visual, vale considerar o texto. Esse complementa aquela, 

primeiramente pelo título “Orgia de Cores”, que, além de estar ligado aos modelos 

indumentários apresentados, se relaciona com a sensualidade atestada visualmente, sobretudo 

no caso da mulata. Em torno desse destaque, vale considerar a presença do confete, símbolo 

das festividades carnavalescas. A ideia de sensualidade apresenta-se visualmente, no caso da 
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mulata, mas destaca-se também no texto que se refere à Dóris Day, ao se afirmar que ela 

seria: “uma deliciosa revelação da Warner Bros”.  

A ideia orgiástica manifesta nas cores dos trajes apresentados, mas também na própria 

imagem em questão, corrobora com a construção de um discurso pautado na concepção de 

diversidade estética. Tal pluralismo pode ser relacionado ao princípio democrático difundido 

pelos EUA, já que se liga ao ideal de que a América seria o lócus da possibilidade da 

manifestação e convivência com a diferença. Além disso, está relacionado também a uma 

representação criada com relação ao Brasil e a América do Sul de uma forma mais genérica. 

Sobre tal representação Antonio Pedro Tota afirma que:  

Carmens Mirandas genéricas e hipotéticas tomaram o lugar da flapper. O que era 
difícil encontrar nos Estados Unidos poderia ser facilmente encontrado no Brasil. Os 
cronistas religiosos dos séculos XVI e XVII escreveram sobre a ausência de pecado 
ao sul do Equador. Os norte-americanos pareciam ter descoberto os velhos escritos, 
interpretando-os, segundo uma perspectiva mais marota. Waldo Frank pode 
comprovar essa tese com uma mulata em Belo Horizonte, em 1942. (TOTA, 2000, 
p.40).    

A moda apresentava-se, na conjuntura analisada, como um elemento cultural 

importante para a criação e a difusão de concepções sociais e políticas dos EUA. O modelo de 

moda que se formatava após a Segunda Guerra Mundial foi relevante para a propagação dos 

modos de vida e do discurso democrático dos norte-americanos, num contexto de forte 

polarização política e ideológica em que a cultura ganha um papel de destaque para o conflito 

que se desenvolvia. Analisar as representações de moda ligadas a essa lógica não significa 

considerar que a referência estético-cultural norte-americana foi difundida de forma linear e 

mecânica. Os códigos culturais não são simplesmente assimilados e aderidos, ou seja, o 

processo não é unilateral ou ocorre sem resistência e/ou ressignificação.  

Portanto, o esforço que segue é o de problematizar a referência cultural norte-

americana, face às práticas sociais de moda em Belo Horizonte nas décadas de 1940 e 1950. 

O objetivo não será simplesmente afirmar que a referência de moda ligada a alguns dos 

preceitos norte-americanos é ou não reproduzida no cotidiano da sociedade belo-horizontina. 

O que se busca é analisar os significados dessas representações de moda. Se não é o caso de 

almejar evidenciar apenas as possíveis ligações do modus vivendis de Belo Horizonte e a 

referência estético-cultural dos EUA, também não objetiva-se afirmar que tal referencial não 

tenha relevância para o contexto social em questão. Problematizar as representações e práticas 

sociais de moda não significa acentuar ou equiparar o papel destas ou daquelas. A complexa 
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concepção que se convenciona chamar de realidade social, não deve ser encarada 

simplesmente como resultado de processos ligados às condições materiais de existência. Essas 

são muitas vezes consideradas como objetivas e determinantes dos elementos ligados à 

imaginação e ao imaginário social. Entretanto, com as novas discussões acerca do conceito de 

representação79 e de seu papel para a constituição da realidade social, considera-se que os 

elementos sócio-culturais ligados ao imaginário não são apenas produtos de práticas sociais 

ditas objetivas e verificáveis em um dado contexto social. Essas elaborações mentais são 

produtos e produtoras dessa realidade por vezes considerada objetiva e, portanto, integram, 

efetivamente, a construção da realidade social.      

4.3. A moda, o referencial estético-cultural norte-americano e os códigos de distinção na 
capital mineira das décadas de 1940 e 1950  

A moda, enquanto fenômeno social possui como uma de suas principais características 

o desenvolvimento de códigos de distinção. Esses variam conforme o contexto e as 

consequentes transformações na concepção de moda. Após a Segunda Guerra Mundial, criou-

se e difundiu-se a noção de moda moderna e democrática. Entretanto, tal configuração não 

significa necessariamente a eliminação dos sistemas de distinção ligados à moda.  

Pierre Bourdieu (2008 a) é referência para a discussão dos aspectos simbólicos ligados 

aos processos de diferenciação social. Para o autor, não existe uma posição social a priori 

superior ou inferior. As posições sociais e as formas de distinção seriam fruto de uma 

construção social. Essa edificação estaria ligada aos diferentes e diferenciadores estilos de 

vida e se desenvolveria por meio de uma sistemática luta simbólica. Pierre Bourdieu 

evidencia que o ordenamento social é constituído por critérios oficiais (desigualdade 

econômica, por exemplo) e dissimulados (simbólicos) de distinção e classificação. Com 

efeito, para o autor, as classes sociais seriam construídas pelas relações sociais de produção, 

mas também pelo nível de instrução e pelo estilo de vida, por exemplo. A classe não seria 

determinada, portanto, apenas por valores econômicos (no sentido estrito do termo) e estaria 

assim ligada também a outras esferas sociais.  

Cada sujeito nasceria inserido em um determinado habitus, conjunto de disposições 

duráveis, mas transformáveis, isto é, ele estaria inserido em um estilo de vida que demarcaria 

uma posição no ordenamento social, mas essa poderia ser alterada. Nesse sentido, haveria 

                                           
79 Sobre o conceito de representação ver: BACZKO (1985) e CHARTIER (1990) 
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uma luta entre as diferentes classes pela reprodução ou pela reconversão dos capitais 

(econômicos, culturais ou sociais), que determinariam os processos de classificação social. 

Nessa luta poderia haver uma assimilação do estilo de vida do grupo dominante, pelos grupos 

considerados inferiores, ou poderia ocorrer também uma disputa pela legitimação de um novo 

estilo de vida dominante. O autor cita o exemplo das lutas simbólicas entre a burguesia 

dominante e a burguesia em ascensão. Esta poderia ostentar o exagero, o luxo, por meio de 

códigos simbólicos e comportamentais, marcados pelo escândalo e pelo dispêndio conspícuo; 

já aquela, poderia ostentar um estilo marcado pela discrição e demais códigos que prezem 

pela manutenção da hierarquia social estabelecida previamente. Considerando essa lógica, 

Pierre Bourdieu destaca que os  

(...) gostos obedecem, assim, a uma espécie de lei de Engel generalizada: em cada 
nível da distribuição, o que é raro e constitui um luxo inacessível ou uma fantasia 
absurda para os ocupantes do nível anterior ou inferior, torna-se banal e comum, 
além de encontrar-se relegado na ordem do que é evidente pela aparição de novos 
consumos, mais raros e mais distintos, isso, ainda uma vez, até mesmo fora de 
qualquer busca intencional da raridade distinta e distintiva. (BOURDIEU, 2008a, p. 
233). 

Partindo dessa lógica de que os capitais econômicos, mas também os culturais, sociais 

e simbólicos, são de grande valia, de acordo com Pierre Bourdieu (2008a), para o 

desenvolvimento dos processos de distinção, vale considerar a moda. Essa, com seu 

movimento de permanente transformação, é um relevante elemento sócio-cultural para a 

edificação de códigos de distinção. Isso tanto para produzir a crença de que um determinado 

grupo é dominante, quanto para alicerçar outros nessa mesma posição. No primeiro caso a 

criação de emblemas de distinção ocorreria por meio da sistemática caduquice dos símbolos 

diferenciadores, e no segundo, por sua vez, haveria a criação de novos padrões de 

diferenciação que legitimassem o grupo aspirante. Por meio de vestimentas e demais 

elementos ligados aos cuidados para com a aparência, a moda contribui para a criação de 

componentes estéticos que auxiliam nessa demarcação simbólica de classificação social.  

Ao destacar os aspectos simbólicos e sócio-culturais ligados ao ordenamento social, 

Pierre Bourdieu (2008a) afirma que não existe uma diferenciação dada e natural entre os 

sujeitos. Além disso, o autor também destaca que a distinção desenvolve-se justamente por 

não ser facilmente perceptível, ou seja, a criação ou manutenção de certos parâmetros 

diferenciadores e classificatórios só tem êxito por que são dissimulados. Pierre Bourdieu 
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destaca que afirmar que os processos de distinção são construções sociais marcadas por lutas 

simbólicas, é o mesmo que dizer: 

(...) de passagem, contra todas as convicções ingenuamente darwinianas, que a 
ilusão – sociologicamente fundada – da “distinção natural” repousa 
fundamentalmente no poder detido pelos dominantes de impor, por sua própria 
existência que limitando-se a ser sua maneira própria de existir, está destinada a 
aparecer, a um só tempo, como distintiva, diferente, portanto, arbitrária – por ser 
uma entre outras -, além de perfeitamente necessária, absoluta e natural. 
(BOURDIEU, 2008a, p.238).  

Pierre Bourdieu (2008a) assinala que nem sempre os códigos demarcatórios são ou se 

apresentam de forma explícita. Isso porque o processo de classificação social pode vir a 

funcionar melhor não sendo tão evidente, pois, caso contrário, poderia haver uma facilidade 

igualmente ampliada de subverter tal ordenamento. É considerando a relevância dos aspectos 

simbólicos para a distinção social, que se pode levar em conta que talvez uma das formas 

mais bem acabadas de diferenciação e de violência simbólica seja aquela que mais escamoteie 

tal intento. Nesse sentido, a moda que congrega ideais como os de: praticidade, economia, 

liberdade e oportunidade, pode representar a quebra com alguns processos demarcatórios em 

alguns contextos sociais. Por outro lado, pode justamente simbolizar a edificação de novos 

códigos distintivos, ou mesmo representar a manutenção de tantos outros.   

Levando-se em conta o processo de dissimulação inerente à edificação dos códigos 

distintivos, considera-se relevante problematizar a difusão da representação de moda moderna 

e democrática para a sociedade belo-horizontina. Conforme foi destacado, essa concepção de 

moda desenvolveu-se a partir dos anos 1940, tendo como uma de suas características a ideia 

de se conceber uma roupa de qualidade, com preços baixos, produzida em larga escala e 

vendida nos modernos magazines. Em Belo Horizonte surgiu na conjuntura em questão, 

algumas lojas que começavam a comercializar roupas e acessórios ligados a essa lógica. Além 

disso, difundia-se, por meio dos principais periódicos ilustrados da capital, reportagens e 

textos publicitários de moda que colocavam em revelo a concepção de moda democrática. 

Entretanto, vale discorrer sobre alguns dos significados da aquisição da roupa pronta, dita 

prática e moderna; assim como do referencial estético-cultural norte-americano, para a 

sociedade belo-horizontina. 
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Ao analisar os depoimentos dos sujeitos entrevistados para esta dissertação, pode-se 

inferir que predomina a imagem de que as roupas e acessórios comprados nas modernas lojas 

representavam novos códigos de distinção. A moda alardeada como econômica, moderna, 

prática e democrática, em Belo Horizonte, funcionava como mais um demarcador do 

ordenamento social. 

Quando se pergunta sobre os grupos que frequentavam as lojas de roupas e acessórios 

de Belo Horizonte, nos anos 1940 e 1950, os entrevistados afirmam que esses 

estabelecimentos eram frequentados por uma classe média e alta da cidade. A Sra. Marlene 

Similiana, ao se lembrar do público que frequentava a loja Guanabara afirma: 

Olha, é difícil falar porque as pessoas que frequentavam a Guanabara, elas se 
vestiam do mesmo jeito. As mulheres usavam assim um tailleur, saias, blusas muito 
bem confeccionadas. Então não dava para saber a classe social. Naturalmente era 
uma classe média, mais alta. Que não era uma elite não, mas eram pessoas assim de 
fina educação. (Marlene Similhana Souza Leite - Depoimento Verbal) 80. 

A entrevistada declara ser difícil identificar a classe social das pessoas que 

frequentavam a Guanabara, pois elas se vestiriam do mesmo jeito. Essa informação deixa 

entrever que possivelmente a loja não tinha uma frequência heterogênea. Além disso, vale 

considerar que se a loja não era, de acordo com a Sra. Marlene, frequentada por uma elite, 

seus clientes seriam pessoas que ela classifica como de “fina educação”. Por conseguinte, 

mesmo nas lembranças referentes a um estabelecimento destacado como uma loja de 

departamentos existe a ideia de que seus frequentadores pertenciam a um grupo específico, ou 

diferenciado.   

A Sra. Marlene ainda destaca, no que se refere à Guanabara, que comprar uma roupa 

nesse estabelecimento era uma ocasião especial para sua família. Ela lembra que quando 

ainda não morava na capital, seu pai economizava uma quantia e uma vez no ano vinha a Belo 

Horizonte, ocasião essa em que comprava presentes para toda a família. Um dos presentes 

mais esperados, de acordo com a entrevistada, era uma roupa comprada na Guanabara. Ela era 

de uma família de classe média do interior que antes de morar em Belo Horizonte, vinha para 

a cidade a passeio. No trecho que segue abaixo a entrevistada lembra-se das ocasiões em que 

seu pai vinha para a capital e comprava para ela um presente na Casa Guanabara: 

                                           
80 Dados da entrevista. Pesquisa de campo realizada em 12/12/ 2009. 
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A gente mesmo que era classe média, o papai, toda vez que passava por aqui, levava 
agente lá e dava uma roupa da Guanabara. Aquilo pra gente era importantíssimo, 
porque as roupas eram lindíssimas. Eram todas muito lindas, muito bem 
confeccionadas, um acabamento, um caimento, eram roupas lindas. (Marlene 
Similhana Souza Leite - Depoimento Verbal)81. 

Se frequentar essas lojas era um sinal de distinção, comprar seus produtos era uma 

ocasião especial, principalmente para a classe média baixa. A Sra. Elizabeth Parreiras, por 

exemplo, recorda-se bem dos poucos, mas significativos momentos em que sua família 

comprava em lojas como a Sibéria, a Guanabara ou a Sloper. Para a sua família, tal como para 

a família da Sra. Marlene, comprar numa loja como a Sibéria não era um ato corriqueiro, mas 

uma ocasião desejada, aguardada, isto é, uma situação especial.   

Eu era filha de costureira, então eu nunca comprava roupa pronta. Mas por incrível 
que pareça a minha mãe mesmo sendo costureira e com um trabalho sofisticado, ela 
veio de uma família de costureiros, os italianos. Eu tinha um tio que era marceneiro, 
um tio que era alfaiate, as minhas tias eram costureiras e costuravam para gente de 
bem. Gente com recursos! Com recursos financeiros assim. Mesmo minha mãe 
costurando, eu lembro que ela comprava na Sibéria. Então eu lembro que a minha 
mãe comprava uma saia justa preta com o casaco preto, um tailleur (que parece um 
terno, mas é feminino), para ir ao casamento de um vizinho nosso, chic demais da 
conta! Depois ela comprou um vestido azul marinho pra mim, lindo também. E a 
primeira vez que eu fui ao Rio, não me esqueço de ter comprado um casaco de 
gabardine azul marinho, não muito escuro, forrado de seda vermelha. Ele era de 
dupla face. Eu podia usar do lado azul, ou virado do lado vermelho. E comprou 
depois uma saia plissada de lanzinha e uma blusa cinza azulada. Isso tudo quer dizer 
que era sofisticado comprar na Sibéria, muito sofisticado comprar na Sloper 
também! (Elizabeth Guerra Parreiras - Depoimento Verbal)82. 

Conforme evidencia a senhora Elizabeth, para a classe média, comprar em lojas como 

a Sibéria era muito sofisticado. Comprava-se em magazines como esse em momentos 

especiais, como, por exemplo, para ir a um casamento, como bem lembra a entrevistada. O 

emprego de expressões como “chic demais da conta”, reforçam a ideia de que ir até essas 

lojas e comprar os produtos ofertados, eram momentos diferenciados no cotidiano de 

determinados sujeitos na capital. Outro exemplo citado pela entrevistada foi a aquisição de 

um casaco azul marinho para uma viagem ao Rio de Janeiro. Nessa descrição, além de se 

notar a preocupação com o tipo de indumentária que seria portada na então capital federal, 

pode-se inferir como um casaco novo, adquirido em uma loja, tinha um significado especial. 

No trecho que segue, além de destacar como era “chic” ir ao Rio de Janeiro, a entrevistada 
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evidencia o requinte que era portar produtos comprados em lojas, principalmente se 

importados. Ao afirmar isso, ela afirma também como foi marcante a primeira embalagem de 

plástico que ela teve contato em sua vida, destacando, inclusive, que guarda essa embalagem 

até hoje. Essas afirmações acabam por demonstrar que se nos grandes centros urbanos dos 

países europeus e dos EUA, a compra de roupa e acessórios ligados à lógica da moda prêt-à-

porter poderia tornar-se, nas décadas de 1940 e 1950, uma prática corriqueira, em uma cidade 

como Belo Horizonte essa prática tinha outros significados. O depoimento dessa entrevistada 

representa bem o encantamento que as novidades ofertadas pelas modernas lojas exerciam na 

classe média belo-horizontina, acostumada a portar uma indumentária produzida 

artesanalmente.   

Era muito chique! A primeira vez que eu fui ao Rio de Janeiro, foi em 1956, em 
Julho de 1956. Minha mãe me arrumou toda quando ela comprou, inclusive, esse 
casco de dupla face que eu te falei, de gabardine azul e seda branca. Essa primeira 
vez que eu fui ao Rio, foi muito chique. Pra se ter uma vaga ideia, eu tenho hoje 
guardado o primeiro saco plástico que eu vi na minha vida, minha mãe viajou para o 
Rio e trouxe pra mim uma blusa de bânlon. Um bânlon seria hoje uma blusinha por 
baixo, de manguinha curta e uma outra blusa por cima de botãozinho. Ela comprou 
pra mim numa loja que vendia produtos importados no Rio de Janeiro. Então ela ia a 
casa dessa pessoa, que era amiga da minha prima e que trazia produtos dos EUA, e 
trouxe pra mim dos EUA uma blusa de bâlon. Isso foi tão importante pra mim que 
eu guardei e tenho até hoje o saco plástico. (Elizabeth Guerra Parreiras - 
Depoimento Verbal)83. 

Consumir um produto comprado em uma loja era um privilégio, uma novidade, 

sinônimo de sofisticação. A Sra. Hemmery Baeta também lembra que comprar em lojas como 

a Sloper ou a Sibéria era uma prerrogativa e prática de alguns grupos sociais. Para a 

entrevistada, quem frequentava essas lojas “Eram pessoas de maior poder aquisitivo, pois 

eram muito careiras, quer dizer, muito alinhadas. Para o pessoal pobre tinha o Bazar dos dois, 

Bazar dos cinco e dos dez, que depois deram origem às Lojas Brasileiras.“ (Tereza Hemmery 

Renault Baeta - Depoimento Verbal)84. 

Como também lembra a Sra. Anna Marina, as principais lojas de Belo Horizonte eram 

“chiquérrimas” e frequentadas por “gente de bem”. Essa expressão, que também foi 

enunciada por outros entrevistados, está alicerçada na ideia básica de que pessoas de bem são 

aquelas de alto poder aquisitivo e com certo status social. Considerando essa perspectiva, 

infere-se que as hierarquias, as estratégias distintivas edificadas na época, provavelmente 

                                           
83 Dados da entrevista. Pesquisa de campo realizada em 05/11/2009. 
84 Dados da entrevista. Pesquisa de campo realizada em 28/05/2010. 
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funcionavam com relativa eficiência, já que os entrevistados apresentam essa lógica como 

algo dado, natural e incorporado às suas falas.  

Alguns dos estabelecimentos comerciais prezavam discursivamente por ideias como as 

de economia e praticidade e em alguns casos difundiam-se até preceitos democráticos. Além 

disso, chegavam a ter um sistema de crédito que era alardeado por lojas como a Guanabara, 

por exemplo, como um meio de se garantir a vestimenta adequada para “toda a família”. 

Entretanto, esse sistema de crédito estava longe de ser unanimidade. Conforme destaca 

Marlene Similiana, em sua família comprava-se: 

(...) tudo a vista. O papai tinha essa preocupação. Eu me lembro que ele preparava, 
guardava dinheiro o ano todo, para a viajem a Belo Horizonte e já estava tudo 
calculado. Então ele levava e comprava pra gente. Nunca! Lá em casa não tinha o 
hábito de comprar parcelado. Eu mesma não conhecia esse sistema de crédito da 
Guanabara. (Marlene Similhana Souza Leite - Depoimento Verbal)85.   

Frequentar os modernos magazines da cidade, adquirir e portar uma roupa considerada 

bonita e bem feita fazia parte, para alguns entrevistados, de um costume familiar esporádico. 

Não havia, portanto, um consumo corriqueiro desses componentes indumentários, mesmo que 

alguns estabelecimentos tivessem sistemas de crédito com vistas a ampliar e criar condições 

para a venda de seus produtos. Como afirma Gilles Lipovetsky (2007), os sistemas de crédito 

são frutos de processos de gestação de práticas capitalistas modernas, com o incentivo à 

ampliação das formas de consumo. Entretanto, a existência de novas formas e facilidades para 

comprar, não significa necessariamente o desenvolvimento de uma cultura de consumo. A 

Sra. Hemmery Baeta também destaca que não havia o costume de comprar por meio de 

crediário em sua família. Segundo a entrevistada sua “(...) mãe não comprava no crediário 

não, nunca! Ela não gostava de crediário, mas era um carnezinho que deixava com você e ia 

pagando e destacando. Até bem pouco tempo tinha umas lojas que trabalhavam com esse 

sistema.” (Tereza Hemmery Renault Baeta - Depoimento Verbal)86.  

A moda ligada ao pragmatismo e ao utilitarismo, próprios da referência cultural norte-

americana, apresentava-se, na sociedade belo-horizontina, como um sinalizador de distinção. 

Ao falar sobre a influência norte-americana na moda, Elizabeth Parreiras destaca que em Belo 

Horizonte essa influência “era elemento de diferenciação social. Uma menina que copia uma 

moda americana é uma menina que vai ao cinema, que frequenta as lojas que trazem essas 
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coisas.” Sobre a relação entre o papel da moda para a criação de códigos distintivos e a cidade 

de Belo Horizonte, a entrevistada ainda afirma que:  

Como sempre a moda é uma categoria demarcatória de classe social. Sempre foi 
sempre vai ser. E, efetivamente, Belo Horizonte ela é, ela define muito bem os 
lugares, as pessoas e a moda. Então, por exemplo, dificilmente nos anos 1950, uma 
pessoa de camada social mais baixa entraria numa Sibéria ou numa Sloper. 
Otimistamente entraria numa Guanabara e numa Galeria Futurista. (Elizabeth 
Guerra Parreiras - Depoimento Verbal)87.  

Nas décadas de 1940 e 1950, a moda passou por significativas transformações. Se até 

essa conjuntura, o conceito de moda ligava-se basicamente a ideias como os de elegância, de 

requinte e de sofisticação, a partir de então, passou a se relacionar também a uma concepção 

calcada em valores como os de praticidade, economia e ampliação das oportunidades de 

acesso a uma roupa de qualidade. Concepção de moda embalada pela referência cultural 

norte-americana e o ideal de democracia que lhe é característico. No entanto, esse moderno 

conceito de moda apresenta-se com significados diferentes, dependendo do contexto sócio-

cultural em que se insere.  

Se a questão econômica era importante para a criação de emblemas de distinção, as 

interdições simbólicas também são de grande valia, na medida em que muitos dos sujeitos que 

não frequentavam as modernas lojas da capital mineira, possivelmente não o faziam não só 

pela interdição financeira, mas também pela construção e assimilação da crença de que 

aqueles locais e aquelas novidades sinalizavam certa distinção e status social.       

 Em Belo Horizonte, como bem demonstram os depoimentos, a compra da roupa 

pronta, dita moderna, não era um ato corriqueiro. Com efeito, para além da questão 

econômica e das interdições simbólicas inerentes a tal processo, vale considerar também a 

dimensão cultural, isto é, havia um processo em que se gestavam, paulatinamente, novos 

hábitos de consumo. Por conseguinte, abdicar da aquisição de roupas feitas por costureiras e 

aprender a consumir nas lojas que surgiam na capital, fazia parte de uma transição em que a 

gestação de novos hábitos e possíveis transformações nos modos de vida dessa sociedade são 

relevantes e devem ser considerados.  

Na conjuntura em questão, a difusão da moda em seu formato moderno ocorria 

principalmente nas cidades, onde a circulação das revistas ilustradas, o crescimento do 

número de cinemas, além do desenvolvimento de um comércio diversificado, desenvolvia-se 
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mais fortemente. Num dos contextos urbanos brasileiros das décadas de 1940 e 1950, no caso 

Belo Horizonte, a moda moderna, dita democrática, difundia-se por meio das reportagens de 

moda, dos anúncios dos principais estabelecimentos comerciais da cidade, além do cinema, 

nomeadamente o norte-americano. No entanto, essa concepção de moda moderna, tal como a 

própria modernidade de uma forma mais genérica, não se desenvolve de forma unívoca. Tal 

como o conceito de modernidade, a moda considerada moderna à época, ganhava significados 

diferenciados conforme o contexto em que se encontrava. Entretanto, essa falta de linearidade 

nos processos de assimilação e perpetuação de práticas e representações estabelecidas como 

modernas, não significa dizer que um determinado contexto desconhece ou não vivenciou a 

modernidade, mas que sua manifestação é marcada por grande complexidade, materializando-

se e desenvolvendo-se de forma diversa e por vezes contraditória.  

A representação de moda moderna em Belo Horizonte era marcada pela construção ou 

manutenção de códigos distintivos. A moda pautada na perspectiva de ampliação de mercados 

e com um discurso democrático, representava, na capital mineira, uma sinalização distintiva e 

uma grande novidade para o cotidiano dessa sociedade. Conforme evidenciado, por meio das 

discussões de Bourdieu, as formas de distinção e diferenciação social são muitas vezes 

simbólicas e edificadas por meio de estratégias de dissimulação que visam sua assimilação 

para a perpetuação de uma hierarquia que não existe naturalmente, mas que é, antes de tudo, 

uma construção social. As novidades ofertadas pelas lojas de moda que surgiam na cidade, a 

paisagem fetichizada criada pelas vitrines desses estabelecimentos, assim como os discursos 

publicitários, midiáticos e as reportagens de moda, seduziam e difundiam um encantamento 

pela noção de modernidade que lhes é inerente, mesmo que essas novidades nem sempre 

representassem ou fizessem, objetivamente, parte do cotidiano de alguns dos citadinos em 

questão,  se configurando, por vezes,  como mais uma forma de distinção social.   
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5. CONCLUSÃO 

 Desde o final do século XX tem se intensificado e diversificado as discussões sobre a 

modernidade no âmbito das Ciências Humanas e Sociais. Alguns autores a discutem 

afirmando que na atualidade estamos a vivenciar uma “pós-modernidade”, outros tantos 

defendem a tese de que o que estaria a ocorrer não é o simples desmantelamento ou o fim do 

projeto da modernidade, mas uma transformação e/ou crise do mesmo. O fato é que desde a 

segunda metade do século passado, o ritmo de transformações aceleradas, o culto à novidade, 

o individualismo, dentre outros componentes ligados à modernidade, têm se difundido e 

passado por um complexo processo de transformações.  

 Nesse horizonte, acredita-se que é cada vez mais importante discutir e refletir sobre a 

modernidade. Tal reflexão pode ser empreendida não apenas com vistas a apontar falhas, 

caduquices, incongruências ou a simples adesão a esse conceito e projeto político-social de 

origem ocidental, mas almejando entender a sua complexidade. Partindo desse princípio, esta 

dissertação teve como objetivo a análise da modernidade em um dado contexto urbano 

brasileiro, tomando como princípio a ideia de que ela não se limita às esferas políticas e 

econômicas (modernização), mas também, e antes de tudo, nas práticas e representações 

sócio-culturais.   

 Com efeito, partindo da concepção de que a modernidade manifesta-se e realiza-se 

também por meio de elementos ligados à cultura e aos modos de vida, analisou-se a moda de 

Belo Horizonte como uma representação da modernidade nos anos 1940 e 1950.  Objetivou-

se demonstrar que na conjuntura em que o campo e o próprio conceito de moda passavam por 

significativas transformações, a moda figurava como elemento sócio-cultural de relevo para a 

construção ou afirmação do discurso de que a capital mineira consolidava a sua vocação 

moderna.  

 Para a concretização de tal intento, iniciou-se o texto com a discussão de que a moda é 

um fenômeno social que nasceu no mundo ocidental, umbilicalmente ligada a própria 

concepção de mundo moderno. Por conseguinte, partindo do princípio de que moda não é 

sinônimo de costume indumentário, buscou-se afirmar que esse fenômeno surgiu na Europa 

ocidental, principalmente a partir do século XIV, quando a busca pela novidade, a crença de 

ruptura com o passado, assim como a ampliação dos cuidados para com a aparência pessoal se 

tornaram princípios de uma sociedade que se via como criadora de um novo mundo.  
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 Feita a caracterização da moda como um componente sócio-cultural criado e difundido 

pelas sociedades modernas, o segundo passo foi discutir as principais características do 

fenômeno em questão, nos anos 1940 e 1950. Nessa conjuntura, em que grande parte do 

mundo passava por significativas transformações, pretendeu-se explicitar que a moda 

consolidou-se como modernamente a conhecemos. Foi a partir da segunda metade do século 

XX, após a Segunda Guerra Mundial, que ela firmou-se como empresa de criação, mexendo 

com o imaginário de milhares, movimentando milhões. Nessa época criou-se o prêt-à-porter, 

que procurava alinhar pragmatismo a uma produção estilística até então muito restrita às 

elites.  

 Nessa época de transformação no conceito, mas também nas práticas sociais de moda, 

gestavam-se elementos fundamentais para a formação de um campo da moda no Brasil. Se até 

essa conjuntura o país era um grande importador de modas, a partir daí desenvolveu-se alguns 

dos pré-requisitos para constituição de uma produção brasileira com algum reconhecimento 

no campo da moda. Dentre os elementos que se analisou nesse processo destacou-se o 

surgimento da imprensa nacional que se dedicava à moda, assim como o crescimento da 

indústria têxtil e o desenvolvimento de um crescente comércio de roupas e acessórios nos 

principais centros urbanos brasileiros. 

 Considerando principalmente o último aspecto citado, analisou-se a moda belo-

horizontina. A então jovem capital era conhecida como a cidade das costureiras e nas décadas 

de 1940 e 1950, passou a contar com um crescente número de lojas que se dedicavam ao 

comércio da roupa pronta para se vestir. Verificou-se que a transição entre a cidade das 

costureiras para as “vitrines do progresso”, estava relacionada com o processo de 

modernização da cidade. Se por um lado ocorreram transformações infra-estruturais em Belo 

Horizonte, também se transformaram alguns elementos dos modos de vida dessa sociedade. 

Com efeito, o início de um processo de simplificação dos trajes, o surgimento de modernos 

estabelecimentos comerciais de moda, ocorria em sintonia com a segunda modernização da 

cidade, já que a primeira remonta a fundação da mesma.  

 Partindo do pressuposto de que moda e cidade são fenômenos sócio-culturais que têm 

conexões com a modernidade, destacou-se o culto à novidade inerente à própria fundação de 

Belo Horizonte. A moda relaciona-se, por conseguinte, com o desejo de ser moderno, e no 

caso da capital mineira, que possui a modernidade como uma espécie de mito de origem, 

representava o sonho, o encanto, o fascínio e a crença de que uma nova era se erigia e se 

consolidava.  
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 A cidade, que até os anos 1940 ainda possuía ares provincianos, via as novas modas e 

os novos modos, difundidos pelos maganizes que surgiam na cidade, pelo cinema e pelas 

revistas ilustradas, como símbolos do que havia de mais moderno. Essa perspectiva foi 

verificada, além dos depoimentos utilizados para esta dissertação, por algumas 

transformações no acento discursivo de algumas das peças publicitárias e das reportagens de 

moda da época. Nessas, percebeu-se uma transição entre representações de moda alicerçadas 

na lógica de distinção, elegância, requinte e sofisticação, com uma clara ligação à referência 

estético-cultural europeia, nomeadamente a francesa; para as representações ligadas aos ideais 

de praticidade, economia e democracia, tão caros ao referencial cultural norte-americano.  

 Partindo do pressuposto de que nas décadas de 1940 e 1950 o ideal de modernidade 

não tinha mais como principal referência a Europa, analisou-se a transição explicitada com 

vistas a problematizar os significados da moda dita moderna, prática e democrática para uma 

cidade brasileira, no caso, Belo Horizonte. Se nos grandes centros urbanos da Europa e dos 

EUA, nos anos 1940 e 1950, havia uma expressiva ampliação do acesso a uma roupa de 

qualidade e barata, numa cidade como Belo Horizonte, esse processo limitava-se a uma classe 

média alta. Isso porque essa moda moderna apresentava-se como mais um elemento distintivo 

no cotidiano da sociedade em questão, mas também pelo fato de que não havia o costume de 

frequentar e consumir nesses novos templos da modernidade. A frequência e a aquisição das 

novidades ofertadas por essas lojas, não eram uma prática corriqueira, mais um momento 

especial no cotidiano dos citadinos. Isso não significa que a moda e a modernidade a ela 

associada não tinham importância para esses sujeitos, mas que ganhavam significados, lógicas 

e práticas diferenciadas.  
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APENDICE A - ROTEIRO SEMI-ESTRUTURADO PARA ENTREVISTAS 

Perfil do Entrevistado: 

Onde nasceu: 

Idade: 

Formação/ nível de escolaridade: 

Profissão: 

A quanto tempo reside em Belo Horizonte:   

1- Perguntas mais gerais sobre os modos de vida da época, para iniciar a entrevista  

Como era viver em Belo Horizonte nas décadas de 1940 e 1950?  

A cidade passava por algum tipo de transformação nessa época? 

Quais eram as principais atividades de lazer na capital nas décadas de 1940 e 1950? 

Como era o centro da cidade na referida conjuntura?   

2- Perguntas mais genéricas sobre moda para introduzir tal temática  

Como as pessoas se vestiam naquela época? 

O que era estar “bem vestido” na época? 

Em que lugares e eventos de Belo Horizonte havia a preocupação de estar “bem vestido” 

Quais os modelos de roupa, sapatos e acessórios mais usados nas décadas de 1940 e 1950? 

As pessoas tinham o hábito de confeccionar (ou mandar confeccionar) a própria roupa, ou 
compravam a roupa pronta? 

3- Perguntas com o foco mais definido de acordo com os objetivos da pesquisa 

Nos anos 1940 e 1950, num momento de grande desenvolvimento dos mercados da moda em 
todo mundo, o Brasil (principalmente o Rio de Janeiro e São Paulo), assiste ao surgimento de 
um número considerável de lojas (inclusive de departamento), que passavam a vender a roupa 
pronta pra se vestir, essas lojas também começaram a se instalar em Belo Horizonte nessa 
época? 

Em caso afirmativo, qual o significado do surgimento desses novos estabelecimentos de moda 
para a Belo Horizonte dessa época? 
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Quais eram essas lojas?   
Que grupos sociais frequentavam essas lojas? (Nessa parte geralmente será mostrado ao 
entrevistado, principalmente se esse não se lembrar das principais lojas da época, algumas 
publicidades impressas, com o intuito de criar algum tipo de estímulo) 

Para que ocasiões se compravam roupas em lojas como a Sibéria e a Guanabara, por 
exemplo?  

Era comum “comprar parcelado” nesses novos estabelecimentos comerciais? 

E quanto aos estabelecimentos que faziam a roupa por encomenda, quais eram os principais 
ateliês e costureiras da época?  

Quando se encomendava uma roupa, de onde se copiavam os modelos? 

Quais eram as principais referências culturais de moda das décadas de 1940 e 1950? 

Qual era a diferença (quais os significados) de se consumir a roupa que era vendida em lojas, 
daquelas produzidas artesanalmente?  

Que grupos sociais compravam as roupas prontas e quais eram aqueles que geralmente 
compravam em lojas?  
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APENDICE B – PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

Anna Marina Viana de Siqueira  

Nascida em Santa Luzia, em 1934, Anna Marina mudou-se para Belo Horizonte por volta de 

1940, onde vive até hoje. É editora chefe do Caderno Feminino do Jornal Estado de Minas 

desde 1969. Foi dona de butique em Belo Horizonte por 17 anos e, além disso, trabalhou 

como modelo em campanhas publicitárias, como, por exemplo, as da loja Guanabara.  

Elisa Cruz Correa da Silva 

A Sra. Elisa nasceu na cidade do Porto, em Portugal, em 1929. Mudou-se para Belo Horizonte 

em 1950, cidade em que vive até a atualidade. Ela foi cliente de algumas das principais lojas 

de Belo Horizonte nos anos 1950, e foi freguesa de algumas costureiras famosas na época.  

Elizabeth Guerra Parreiras 

A Sra. Elizabeth é professora, nasceu em Belo Horizonte, em 1941, onde vive até a 

atualidade. Filha e sobrinha de costureiras de Belo Horizonte ela é representante da segunda 

geração de belo-horizontinos de sua família (o avô era italiano e veio para a construção da 

capital).  

Fanny Caremny 

Nascida em Belo Horizonte em 1928, a Sra. Fanny é proprietária de uma das lojas de roupas e 

acessórios mais antigas de Belo Horizonte, isto é, a “Dora Modas”. Sua mãe Dona Dora e seu 

pai, Sr. Samuel, foram importantes nomes da moda em Belo Horizonte nos anos 1940 e 1950.  

Jacir Medeiros de Moraes 

Nasceu em na cidade de Joanísio (Vale do Aço), em 1917. Mudou-se para Belo Horizonte no 

ano de 1940, onde passou a trabalhar como alfaiate. Sua alfaiataria localizava-se na Avenida 

Afonso Pena.  
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Marlene Similhana Souza Leite 

Formada em Enfermagem pela UFMG, a Sra. Marlene nasceu na cidade de Santo Hipólito, 

em 1937. Mudou-se para Belo Horizonte por volta de 1955, cidade que visitava 

frequentemente com seus pais.  

Rodolfo Antônio Lopes 

Nascido na cidade de Ervalha, em 1947, o Sr. Rodolfo mudou-se para Belo Horizonte nos 

anos 1960, onde se graduou em Pedagogia. Antes de entrar na universidade, ele trabalhou na 

Loja Guanabara.  

Tereza Hemmery Renault Baeta 

Professora de música, a Sra. Hemmery Baeta nasceu em 1927 e vive em Belo Horizonte desde 

1938.    

Violeta Marques 

Natural da cidade de Patrocínio, triângulo mineiro, Violeta Marques nasceu em 1918 e 

mudou-se para Belo Horizonte por volta de 1938. Foi costureira por mais de 50 anos.  
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ANEXO A - REPORTAGEM: “SUGESTÕES PARA A JUVENTUDE” DE 1947 

     Fonte: Revista Alterosa, Belo Horizonte, Ano IX, n. 86. jun. 1947 
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ANEXO B - REPORTAGEM: “AMÉRICA EXÓTICA DO VESTIDO” DE 1946

   Fonte: Revista Alterosa, Belo Horizonte, Ano VII, n. 71, p.115, mar. 1946. 


