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RESUMO 

 

Esta monografia tem como tema as relações entre moda infantil e padrões de gênero, ela 

abrange o período que vai de 1883 a 1918. A proposta de trabalho é estudar essas questões a 

partir da análisde da coleção de revistas de moda do Museu Paranaense. As principais perguntas 

no estudo dessas fontes são: se é presente ou não a diferenciação por gênero nas roupas infantis, 

em que faixas etárias essa diferenciação é ou não é encontrada e os porquês da sua existência 

ou ausência. Também será contemplada uma análise das transformações operadas no padrão de 

gênero ligado a essas roupas ao longo do recorte. Para discutir essas questões o projeto se 

ampara em uma bibliografia que engloba discussões sobre cultura material e cultura material e 

gênero, com trabalhos de José D´Assunção Barros e Marinês Santos, que abordam a 

importância dos estudos desse tipo de fonte histórica e a sua relação com os padrões de gênero, 

respectivamente. Além disso, se inclui a obra Treco, Troços e Coisas, de Daniel Miller, para 

pensar sobre a relação entre indumentária e a construção de identidades. Para uma análise 

histórica da infância o trabalho de Philippe Ariès se mostra muito importante, e para articular 

todas essas questões com a temática do gênero obras como Problemas de Gênero de Judith 

Butler são analisadas e discutidas. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho teve início dentro do projeto de extensão “Cultura Material e Gênero: A 

história das mulheres no Museu Paranaense”. O projeto é uma parceria entre o Departamento 

de História da UFPR e o museu acima citado e tem como objetivo tematizar uma história 

voltada às perspectivas de gênero dentro desta instituição. Foram formados três grupos entre os 

integrantes para realizar as pesquisas, cada qual se dedica a analisar as fontes presentes no 

museu a partir de uma temática ligada à presença das mulheres no acervo são elas: trabalho, 

arte e costumes, sendo que esta monografia se insere no último eixo. Dentro do eixo de 

costumes privilegia-se a análise de fontes relacionadas à indumentária. Cada integrante do eixo 

é responsável por analisar um “sub-tema”, o elegido por mim inicialmente foram as relações 

entre as vestimentas e os costumes. Posteriormente delimitei minha análise na moda infantil, 

dedicando especial atenção aos padrões de gênero presentes nesta.  

As fontes desta monografia são as revistas femininas que constam no Museu 

Paranaense. A coleção total de revista data do período de 1883 até 1952, são mais de 142 

números de 20 títulos diferentes. Este trabalho, entretanto, se aterá ao recorte que abrange um 

período que vai de 1883 até 1918. Isto se deve a vários fatores. Primeiramente a um grande 

hiato de quase 20 anos que separa a última revista da década de 10, datada de 1918, e a revista 

seguinte, de 1937. Esta quebra entre os períodos da revista reflete também em uma grande 

ruptura nos padrões de vestimenta infantil, o que tornaria muito complexa uma análise da 

totalidade da coleção dos periódicos.  

Além disso, as revistas que abrangem a década de 1930 até a década de 1950 possuem 

só 18 números, em contraste com os mais de 124 disponíveis no período anterior, o que tornaria 

um trabalho de comparação, por exemplo, muito assimétrico. O estudo destas fontes foi 

privilegiado em detrimento de outros periódicos mais tradicionais, como os jornais de grande 

circulação do período, por exemplo, devido à grande presença das vestimentas infantis nas 

revistas de moda e sua quase ausência nessas publicações mais gerais. 

Os trabalhos históricos quase sempre são movidos pelas questões do presente em que o 

historiador está inserido e pelos temas que lhe são tocantes; nesta monografia não é diferente. 

Tem se realizado amplas discussões ligadas à temática de gênero. Estas são pautadas sobretudo 

por um conservadorismo que tenta reafirmar a todo custo a naturalidade dos padrões que são 

estabelecidos hoje. Tendo isto em vista, um estudo como este, que analisa diversas 
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transformações em um dos principais aspectos deste padrão, as vestimentas, se torna 

extremamente relevante. 

Acredito que um estudo de gênero voltado à infância é extremamente importante pois é 

nesse período que passamos a nos compreender a partir de um gênero e que várias restrições 

nos são impostas por causa dele. Inclusive, este conservadorismo volta seus discursos mais 

inflamados contra uma suposta doutrinação, corrupção e perversão da infância que 

questionamentos, como esta monografia, realizam. Ao mesmo tempo em que muitas crianças 

se recusam se conformar com os padrões que foram a elas impostos e se colocam como 

transgêneras.  Este trabalho também é motivado em parte pela criança muito curiosa que fui um 

dia e que questionou alguns padrões de gênero, inclusive ligados a roupas, e que recebeu 

repostas insatisfatórias ou repreensão.  

Outro grande incentivo a esse estudo foi perceber a maciça presença de indumentária 

infantil nas revistas de moda, que na minha primeira concepção seriam mais voltadas à moda 

feminina adulta, o que demonstra que este tema possuía considerável importância no período 

em questão. Além disso, como já foi abordado, a temática de história da infância ainda é muito 

invisibilizada dentro da História, e mais ainda dentro dos departamentos desta área nas 

universidades brasileiras. Sendo assim, esse trabalho seria também uma maneira de mostrar a 

relevância das crianças e de seu universo para a compreensão de questões históricas, neste caso, 

questões ligadas ao gênero.   

A problemática deste trabalho está circunscrita na relação entre cultura material e 

gênero. Sua principal diferenciação e a sua relevância em relação aos demais trabalhos, que 

também estão inseridos nessas áreas, seria a de propor uma reflexão que articula as temáticas 

da indumentária, do gênero e da infância. Tendo em vista que este é um estudo sobre cultura 

material que se realizará a partir da análise de uma coleção de revistas, questionamentos acerca 

destes periódicos se fazem necessários dentro do problema. As reflexões propostas neste 

sentido incluem pensar sobre a produção destas revistas e sobre seu conteúdo, sempre levando 

em conta as suas mais diversas temporalidades. Para além das questões da produção e dos 

conteúdos das revistas, dentro do estudo também se inclui a proposta de refletir brevemente 

sobre a circulação destes periódicos dentro da sociedade curitibana e a maneira como foram 

parar no museu. Todos esses questionamentos auxiliam no trabalho de incluir o acervo de 

revistas dentro de um contexto de análise que pensa a própria historicidade das fontes. Questões 

sobre as revistas de maneira mais geral são extremamente importantes para este trabalho, 

todavia, sua principal problemática gira em torno das vestimentas infantis que veiculam.  
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Para trabalhar as relações entre cultura material e museu se contempla o texto de José 

D’Assunção Barros História da Cultura Material: Notas sobre um campohistórico em suas 

relações intradisciplinares e interdisciplinares (2009), que realiza um breve histórico da 

Cultura Material enquanto “modalidade historiográfica” no Ocidente e, mais especificamente, 

no Brasil. Este historiador também discute possibilidades de estudos e abordagens relacionadas 

a esse campo. São duas as principais concepções contempladas neste texto de Barros que se 

intenciona se aproximar nessa pesquisa. A primeira diz respeito ao objetivo primeiro de um 

estudo voltado à materialidade, que seria de analisar os objetos materiais, neste caso vestuário 

infantis, em suas relações com as sociedades que os conceberam, produziram e os utilizaram. 

Barros defende que um estudo de cultura material não pode ser simplesmente um inventário de 

bens e de suas formas de aquisição, e a intenção do estudo proposto no projeto vai ao encontro 

com essa concepção. 

 A outra reflexão muito pertinente levantada por Barros está relacionada com as questões 

que envolvem os estudos de cultura material e museus. Tendo em vista que a pesquisa se 

realizará a partir de um acervo de fontes pertencentes a um grande museu de Curitiba, o Museu 

Paranaense, os questionamentos e apontamentos trazidos no texto são de extrema importância. 

Para o autor, o trabalho de um historiador no museu requer certos cuidados, sobretudo o de 

inserir o museu e seu acervo dentro de um contexto de análise que ressalte as suas próprias 

historicidades.  

Nessa concepção, o museu deve ser encarado como um objeto de análise, que foi 

construído com intencionalidades, que teve suas coleções constituídas a partir de relações de 

poder e que está permeado de questões que abrangem a sociedade de maneira geral. Este autor 

defende que um historiador que pesquisa em um museu tem que estabelecer um diálogo duplo, 

com as fontes e com a própria instituição em que se encontram. Neste caso, certa reflexão sobre 

a constituição da coleção das revistas de moda do Museu Paranaense, abordando as suas 

doadoras e as redes de sociabilidade em que estas revistas estavam inseridas. O autor traz a 

concepção sobre os objetos de que seriam apenas “materializações” de processos sociais, 

políticos, culturais, econômicos e tecnológicos.  

Um estudioso que se opõe a essa percepção é Daniel Miller em  Trecos, troços e coisas: 

estudos antropológicos sobre a cultura material. Por que a indumentária não é algo superficial 

(2013), que reflete sobre a relação estabelecida entre seres humanos e a indumentária. O autor 

defende que as vestimentas são de extrema importância para a constituição “da experiência 

particular do eu, na determinação do que é o eu”, para ele as roupas, acessórios e as pessoas se 
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constituiriam reciprocamente. As roupas seriam os objetos mais íntimos em relação com as 

pessoas, analisá-las, portanto, nada teria de superficial. Miller aborda diferenças regionais 

surpreendentes ao estudar a relação entre vestimentas e pessoas em diferentes lugares do mundo 

como o Caribe, Índia, Inglaterra, Espanha e Estados Unidos. Essa análise da indumentária em 

diferentes contextos geográficos demonstraria que um estudo voltado às vestimentas tem muito 

a dizer sobre a diversidade humana. A adoção deste tipo de abordagem no campo da história 

pode também apresentar essa diversidade em relação aos tempos históricos, no caso desse 

projeto seria do período que vai de 1883 a 1918. Isso tornaria possível inclusive abordar a não 

naturalidade dos padrões que hoje estão estabelecidos para a vestimenta, e aqui em especial da 

vestimenta infantil. O antropólogo rejeita a ideia de que pessoas fariam coisas que as 

representam, ao contrário, ele defende que as construções dos objetos e das identidades das 

pessoas seriam inseparáveis, como já foi comentado anteriormente. Esta é ma perspectiva que 

se aproxima mais das percepções que se procurará adotar na pesquisa.  

Uma autora que se aproxima das concepções de Miller é Marinês Santos em seu trabalho O 

design Pop no Brasil dos anos 1970: domesticidades e relações de gênero na revista Casa & 

Jardim (2010) que analisa o periódico Casa e Jardim a partir de uma perspectiva que alia os 

estudos sobre cultura material e gênero. A autora busca compreender como uma domesticidade 

“POP” foi construída durante as décadas de 1960 e 1970. Na sua concepção, a cultura material 

do espaço doméstico foi moldada e moldou as percepções de feminilidade, de “ser mulher” 

nessas décadas. Assim como nesse projeto, a obra de Santos concebe as características que 

determinam as noções de feminino e masculino, em especial as que se referem à cultura 

material, como construções sociais, culturais e históricas. 

Para esta autora os objetos materiais, principalmente os ligados ao ambiente doméstico, 

foram extremamente relacionados à figura da mulher ao longo do século XX e se transformaram 

juntamente com as noções de feminilidade. Mais do que isso, as próprias mulheres teriam sido 

agentes ativas nessas mudanças, seja as militantes feministas, cujas principais reivindicações 

giravam em torno do direito da mulher ao trabalho formal, ou das trabalhadoras que já haviam 

conseguido tal direito e que atuavam no campo do Design ou do campo da imprensa voltado 

para este, formulando e reformulando elas mesmas o que consideravam ser adequado para 

mulheres modernas. 

Assim como Miller e diferente de Barros, essa estudiosa concebe a relação entre pessoas 

e cultura material mais como uma via de mão dupla. Para ela, a domesticidade POP foi tanto 

formada quanto impactou nas modificações ocorridas nas relações de gênero que existiam no 
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final dos anos 60 e início dos 70. Ainda que o enfoque da autora seja em outros tipos de objetos 

que não roupas, ela faz um breve movimento de ligação entre estas e os ambientes domésticos, 

tendo em vista que o movimento dessa domesticidade moderna esteva extremamente ligado 

com o movimento da contracultura e de sua moda. Para além dessas questões, esta tese também 

acrescenta na pesquisa metodologicamente, pois sua análise se voltou a uma coleção de revistas 

cujo principal público alvo eram mulheres.  

 Em seu livro  História social da infânca e da família, , que se consagrou como uma obra 

pioneira ao abordar a temática da infância no campo historiográfico, Philippe Ariès se centra 

sobre a construção do sentimento da infância que teria começado em meados do século XVI e 

teria se concretizado no século XVII. Esta obra é de fundamental importância para entender 

melhor o conceito de infância muito presente nas revistas do Museu Paranaense. Além disso, 

este historiador dedica um capítulo inteiro de seu livro para tratar da infância e das roupas no 

capítulo Os trajes da infância. Para ele, as roupas foram de fundamental importância para a 

elaboração deste sentimento, pois passaram a demarcar a divisão entre bebês, crianças maiores 

e adultos. Apesar de não ser a análise central da obra, Ariès realiza um estudo bem interessante 

sobre gênero nas roupas de crianças, por meio da análise de imagens. Todavia, o autor foca 

quase que exclusivamente nesses séculos iniciais da infância, XVII e XVIII e pouco menciona 

os posteriores, os deixando inexplorados.  

Outras duas obras muito relevantes para esta monografia são os trabalhos de Gilda de 

Mello e Souza (1987) e de Fernanda Roveri (2014). O livro O Espíritos das Roupas da Gilda 

de Mello e Souza é uma obra pioneira no Brasil entre os estudos históricos da indumentária. 

Nele a autora trabalha como o vestir-se constituiu e se transformou com a sociedade brasileira 

do final do século XIX. Ela analisa roupas masculinas e femininas por meio de fotos da época 

e com obras literárias. A obra de Mello e Souza se mostra na vanguarda não só pela sua 

publicação em um período em que o estudo da indumentária era visto como menos importante 

e quase nunca realizado, mas também pelas concepções que traz sobre cultura material e 

construção das subjetividades, que se assemelham muito às de Miller e Santos. Já Roveri em 

seu texto Criança, botão da inocência (2014) se dedica a analisar a indumentária infantil da 

década de 50 no Brasil. Ela utiliza como fontes revistas femininas e infantis como o Jornal das 

Moças, Manchete e Tico Tico. Esta autora também se alinha com os pressupostos teóricos de 

Miller e Santos, e busca compreender como as vestimentas das crianças desse período se 

relacionavam com as percepções de infância, educação dos corpos e gênero.   
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Nos capítulos seguintes se procurará articular as reflexões levantadas por essa 

bibliografia com a análise das fontes. O primeiro capítulo será voltado a refletir sobre a coleção 

das revistas do museu, as questões que envolvem as suas produções e circulações, e a maneira 

como o conteúdo que vinculavam se articulava com a elaboração de padrões de feminilidade e 

maternidade. No segundo capítulo serão abordadas questões ligadas à produção das 

subjetividades a partir das roupas, questões teóricas acerca das percepções de gênero e o 

conceito de infância na modernidade e a sua construção. Também serão trabalhadas mais 

especificamente, a partir da análise das fontes, as relações estabelecidas entre o vestuário 

infantil do final do século XIX e início do século XX com as percepções da infância moderna 

e os processos de construção da masculinidade e feminilidade.  
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I.  AS REVISTAS FEMININAS 

 

I.1-As Revistas e o Museu. 

 

Segundo José de Assunção Barros (2009), um trabalho historiográfico a partir de um 

acervo museológico deve se pautar em certos cuidados. Entre eles está o de não se restringir a 

um simples inventário dos objetos e o de atentar para a historicidade do próprio museu e da 

coleção em questão. Tendo isto em vista, fazem-se necessárias reflexões sobre o próprio Museu 

Paranaense e o seu conjunto de revistas de moda. 

O Museu Paranaense (MP) foi inaugurado em 1876, idealizado por Agostinho Ermelino 

de Leão e José Cândido Murici, dois integrantes da elite política- econômica curitibana de fins 

do século XIX. Desde seu início, essa instituição teve como objetivo ser uma porta voz da 

história oficial da então jovem província do Paraná. Para tanto, sua narrativa centrou-se em uma 

história dos grandes homens que habitaram as terras do Paraná e seus grandes feitos.  

Nestes 142 anos que separam a escrita deste trabalho da inauguração do MP pouca coisa 

se alterou. Por mais que existisse, e ainda exista, como exceção a essa narrativa as exposições 

voltadas ao acervo antropológico, constituído por objetos das diversas etnias que habitaram e 

habitam o território paranaense, este, na maioria das vezes, foi retratado a partir de um olhar 

eurocêntrico, muitas vezes deslocado para uma pré-história do estado. Algumas tentativas de 

mudar a narrativa historiográfica do MP tem sido operadas nos últimos anos pela equipe do 

próprio Museu, coordenada pelo diretor Renato Carneiro. O Projeto de extensão “Cultura 

Material e Gênero: A História das Mulheres no Museu Paranaense”, já citado, é uma delas. O 

projeto objetiva criar um espaço dentro desta instituição voltado às atuações das mulheres, em 

grande parte ignoradas ou colocadas em segundo plano pelo museu, tanto as da elite, quanto as 

das classes mais populares. As exposições sobre as mulheres não eram permanentes, mas nos 

últimos anos tem se percebido uma maior presença de mulheres no circuito expositivo, 

principalmente de trabalhadoras - operárias ou de profissões liberais. De maneira bem-sucedida, 

pesquisas e uma exposição que contemplam estes aspectos foram realizadas, contudo, sem não 

encontrar antes muitos empecilhos. Um dos mais presentes se trata do elitismo do acervo do 

museu.  

Este conjunto foi basicamente constituído por doações, estas feitas majoritariamente 

pela elite social paranaense que fundou, dirigiu e financiou o museu pela maior parte de sua 

existência. Sobrenomes como Leão, Carneiro, Munhoz da Rocha, Loureiro, Hauer, entre outros, 
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são recorrentes nas fichas catalográficas. Falar no Museu Paranaense dos trabalhadores e 

trabalhadoras que se empregavam nas casas, fábricas e lavouras dessas famílias, das pessoas 

“comuns” que viviam no Paraná comandado por esta elite se mostra um verdadeiro desafio, às 

vezes realizável, às vezes não. E é dentro deste contexto que está inserida a coleção de revistas 

de moda.  

Os títulos da coleção total das revistas são: A Estação: jornal ilustrado para a família, 

Die Modnwelt, a Rainha da Moda, Mode und Haus, Moda y Passatiempos, Die Elegant Mode, 

Ouvrages de Dames, Marie Claire, Byers Mode- Füher, Fon Fon: número de modas, Anuário 

das Senhoras, Die Elegant Mode, La Famíla, Labores de Vosotras, Mc Call: Pattern Book, 17 

Swiss Export Week Zurich, Labores de Vosotras, Au Prin Temps e uma sem o nome disponível. 

As revistas aqui utilizadas, como abordado anteriormente, se inserem no recorte de 1883 a 1918 

e os títulos são, portanto: A Estação: jornal ilustrado para a família, Die Modenwelt, a Rainha 

da Moda, Mode und Haus, Moda y Passatiempos, Die Elegant Mode, Ouvrages de Dames, Au 

Prin Temps.   

No sistema de catalogação do Museu por volta da metade das revistas tem uma doadora 

cadastrada: Luci Hatschbach, contudo, por meio de relatos de Maria Luiza Scheleder, artista 

plástica e grande colaboradora do museu e do projeto, boa parte das revistas pertenceu a sua 

família. Ambas, Hatschbach e Sheleder, são descendentes desta elite. Segundo Sheleder, 

inclusive, alguns desses periódicos que pertenceram a sua família foram dados ou trocados pela 

avó de Hatschbach, o que indica uma circularidade dessas revistas entre as mulheres da alta 

sociedade da cidade. 

 A maior parte das revistas são estrangeiras, sobretudo neste período. Das 8 que aqui 

serão analisadas, 5 eram editadas e distribuídas em países da Europa e uma era editada para 

circular em países da América Latina. Se sobressai o grande número de revistas alemãs, Die 

Elegant Mode, Die Modenwelt, Mode und Haus o que acredito se dever, sobretudo, ao fato das 

famílias das doadoras terem ascendência alemã. Segundo Sheleder, sua família viajava com 

regularidade para terras germânicas e adquiria muitas coisas lá, inclusive revistas de moda. 

 A revista Die Modenwelt foi publicada no período de 1865 a 1932, com sua sede de 

editoração e distribuição em Berlim pela editora Lipperheide. Apesar de alemã, um de seus 

principais objetivos era levar às leitoras as mais recentes modas de Paris. Era traduzida em 14 

idiomas e distribuída nas cidades de Berlim, Paris, Bruxelas, Berna, Haya, Londres, Nova York, 

Madrid, Milão, Porto, Rio de Janeiro, Viena, Budapeste, Varsóvia, Praga, Estocolmo, 

https://br.linkedin.com/in/luci-hatschbach-1007509a
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Copenhagen, Agran, S. Petersburgo. As edições da Die Modenwelt aqui referenciadas se tratam 

da revista original em alemão, são 23 números que abrangem o período de 1889 a 1901.   

A Estação: Jornal Brasileiro para a família, talvez a revista mais peculiar desta coleção, 

foi lançada no Rio de Janeiro em 15 de fevereiro de 1879. Era produzida pela livraria, tipografia 

e litografia Lombaerts & Cia, como uma “versão” da Alemã Die Modenwelt, contudo sem se 

restringir a reproduzir em português o conteúdo desta. Segundo Crestani (2008), a partir de 

1872 a livraria dos Lombaerts passou a produzir um suplemento em português para a versão 

francesa da Die Modenwelt, La Saison, que então circulava no Rio de Janeiro. Com a morte de 

seu pai, Henri Gustave Lombaerts assumiu o corpo editorial da companhia e passou a editar 

uma versão brasileira da La Saison, que denominou de A Estação: jornal ilustrado para a 

família. 

A parte de modas de A Estação era quase que exclusivamente composta por reproduções 

das páginas da original Die Modenwelt, contudo, possuía também uma pequena parte escrita e 

editada por brasileiras, a seção de abertura. Já a parte dedicada à literatura possuía textos de 

diversos autores brasileiros de destaque, como será abordado adiante. Crestani (2008) destaca 

a estratégia de A Estação de se vincular muito mais à versão francesa La Saison, do que a 

original alemã. Isto se deveria, para além da maior familiaridade do público brasileiro com a 

revista e com a língua francesa, à percepção da sociedade brasileira da época de que a moda de 

Paris seria muito superior à moda dos demais países, inclusive a da Alemanha (ainda que a 

maior parte dos artigos de moda da revista fossem produzidos neste país). Estratégia essa que 

tornava muito mais vendável a revista para a maior parte das moças e mulheres da elite que 

aprendiam várias línguas. Segundo Rossana Sousa e Maria Morais (2008) o aprendizado de 

línguas estrangeiras por parte das meninas da elite brasileira era tido como parte fundamental 

da formação de uma boa moça, que devia ser instruída para ser uma competente dona de casa 

e mãe No museu são encontradas 83 revistas A Estação (algumas com poucas das suas páginas), 

que vão de 1883 a 1892. A coleção contém pelo menos um exemplar para cada mês dos anos 

que abrange este período.   

 Die Elegant Mode, Mode und Haus, Moda y Passatiempose, Journal des Dames e A 

Rainha da Moda. As informações disponíveis sobre a primeira revista, fornecidas por ela 

própria, é de que se tratava de uma revista publicada trimensalmente em Berlim e que também 

era distribuída, ou com versões nacionais, em Paris e Viena.  A editora é desconhecida e é 

impossível datar seu período de produção em um primeiro momento, pois foge do alcançe da 

proposta, as duas edições aqui trabalhadas são do ano de 1913.  Sobre Journal des Dames não 
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é possível afirmar a editora, lugares de circulação e a sua periodicidade. É possível inferir, por 

meio de uma carta à leitora, que começou a ser publicada antes de 1894. Os números aqui 

analisados se tratam os 5 e 8, de maio de 1914. Já sobre A Rainha da Moda é possível dizer que 

era publicada mensalmente em Paris, encomendada pela loja Sloper Irmãos, localizada na Rua 

do Ouvidor, no Rio de Janeiro, que as vendia em solo brasileiro. Estas informações estão 

publicadas no próprio periódico.  

Mode und Haus e Moda y Passatiempos, publicadas mensalmente, muito provavelmente 

se tratam de diferentes versões da mesma revista. Assim como A Estação e Die Modenwelt a 

revista original deve se tratar da versão alemã, tanto pelo perfil da imprensa latino-americana 

de exportação das publicações europeias, abordada por Crestani (2008), quanto pelo fato de que 

Moda y Passatiempos era uma revista feita para circular por vários países como Venezuela, 

Brasil, Guatemala, Chile, Bolívia, Colômbia, Argentina, Cuba, Costa Rica, México, El 

Salvador, Paraguai, Peru, Equador, Honduras, Uruguai e até na asiática Filipinas. Catalogados 

pela biblioteca estão seis números de Moda e Passatiempos que vão de 1907 a 1915. Existem 

algumas folhas não pertencentes a nenhum dos números cadastrados, no entanto estes 

fragmentos de revistas se inserem dentro deste mesmo recorte.  Mode Und Haus possui apenas 

uma edição registrada, do ano de 1906. Apesar da grande circulação de Modas y Passatiempos, 

a dificuldade de encontrar material bibliográfico sobre ela, as poucas edições disponíveis na 

biblioteca do museu e a ausência em arquivos digitais indicam que talvez possuísse menor 

repercussão do que as revistas A Estação e Die Modenwelt, assim como as demais. 

Au Print Temps não se trata exatamente de uma revista de moda, mas sim de um catálogo 

de roupas, que poderiam ser encomendadas pela leitora por correspondência. O catálogo era 

pertencente a uma grande loja de departamento homônima a ele, localizada em Paris. A loja, 

criada em 1865 existe até hoje, mas não é possível datar a publicação dos catálogos. O estudado 

por este trabalho é do ano de 1917, e está publicado em duas línguas, francês e português.   

Produzidas em grande parte na Europa, estas revistas eram importadas ou trazidas em 

viagens pelas moças da elite curitibana. As únicas exceções se tratam de A Estação, Moda y 

Passatiempos e A Rainha da Moda. A aquisição de A Estação por parte das mulheres 

curitibanas poderia ocorrer de duas formas. A primeira, pela aquisição na loja física por meio 

de viagens à capital, a segunda, pela assinatura mensal. Esta possibilidade é apresentada na 

maioria das revistas disponíveis no museu.  Esta é a forma mais provável da aquisição destas 

revistas que hoje estão no MP, pois o número grande de exemplares e a alta periodicidade das 

edições indica que elas eram consumidas de maneira extremamente regular, o que era muito 
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mais viável por meio de uma assinatura. A Moda y Passatiempos, em Curitiba, era vendida na 

loja de Bernardo Ahmof, que comercializava tecidos e aviamentos. Segundo Sheleder, esta loja 

era um grande ponto de encontro entre as mulheres da elite, que compravam estas revistas. Já 

A Rainha da Moda, de acordo com um carimbo impresso nas revistas, era revendida por uma 

loja chamada Casa Carioca, que ficava localizada na Rua XV de Novembro, símbolo do 

comércio da alta sociedade curitibana no inicio do século XX.  Importadas ou não, todas as 

formas de aquisição da revista e as famílias que as doaram demonstram o que já foi afirmado, 

de que a coleção de periódicos de moda da Biblioteca Romário Martins se insere dentro deste 

contexto elitista do acervo do Museu. 

Sendo assim, ainda que desejasse contemplar nesta monografia a indumentária infantil 

pensada a partir das classes populares do Paraná de fins do século XIX e início do século XX, 

isto se mostra inviável devido à ausência tanto no acervo do MP quanto de outras fontes 

históricas, talvez talvez algum acervo sobre crianças nas fábricas pudesse dar conta dessa 

questão, mas não foram encontrados trabalhos nesse sentido. Todavia, de maneira nenhuma 

isso invalida o trabalho, pois ainda que não fossem acessíveis às pessoas de menor posição 

social, as revistas aqui analisadas tinham como objetivo estabelecer um padrão para as roupas 

infantis para toda a sociedade, ou seja, padrões esses que também atingiam as classes mais 

populares, que viam essas roupas em diversos espaços públicos, e que deviam segui-los em 

maior ou menor grau, de acordo com as suas condições, com mais ou menos luxo. Um trabalho 

sobre as roupas infantis populares ainda está por se fazer, e seu campo de reflexão por 

excelência seria o que articulasse as diferenças de vestimentas estabelecidas entre as classes 

sociais.  

 

I.2 As Revistas e as Feminilidades.  

 

Segundo Judith Butler em Problemas de Genêro, categorias de identidade, como o 

gênero, “são efeitos de instituições, práticas e discursos cujos pontos de origem são múltiplos 

e difusos.” (2013, p.9) Entre estas instituições, na modernidade, podemos inserir a imprensa, e 

aqui mais especificamente a imprensa feminina. De acordo com Sandra Lima, estudar a 

imprensa é de extrema relevância pois “A imprensa registra, comenta, forma opiniões, distrai; 

através de suas palavras e imagens reencontramos valores e comportamentos perdidos” (Lima, 

2009, p.2) 
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O primeiro periódico produzido para o público feminino teria sido o inglês Lady’s 

Mercury no século XVII, de acordo com Dulcília Buitoni. Para essa autora, a imprensa feminina 

teria o seu começo como um “consultório sentimental” (BUITONI, 1986, p.22), o que até então 

seria restrito somente a uma literatura voltada para mulheres. Posteriormente a moda também 

passaria a ganhar cada vez mais destaque dentro deste tipo de periódico. Segundo a autora: 

 

A imprensa feminina nasceu sob o signo da literatura, logo depois 

acompanhado pelo da moda. Nos primeiros tempos, moda e literatura 

dividiam a atenção. Os direitos femininos entraram em cena nos séculos XVIII 

e XIX, às vezes como dominantes. Paralelamente, os signos da utilidade iam-

se introduzindo e ganhando espaço: trabalhos manuais, conselhos de saúde, 

de economia doméstica. (BUITONI, 1990, p. 22) 

 

No Brasil, o surgimento da imprensa feminina se daria no século XIX. Buitoni indica 

que o primeiro periódico deste seguimento em terras brasileiras seria O Espelho Diamantino, 

editado no Rio de Janeiro, em 1827. Ela também destaca em um pioneirismo o Correio das 

Modas, de 1839, da mesma cidade. Estas revistas seriam dedicadas a publicar contos, crônicas 

e alguns modelos de roupas. Em meados desse século começaram a surgir também alguns 

periódicos críticos à condição feminina escritos por mulheres, como o Jornal das Senhoras, de 

1852, e O Belo Sexo, de 1862. Contudo, seriam críticas ainda muito tímidas, feitas no 

anonimato, e de pouca repercussão se comparadas aos principais conteúdos veiculados pelas 

revistas feitas para mulheres.  

Essas publicações para o público feminino ganharam força no final do século XIX, e no 

Brasil, principalmente no século XX. Segundo Carla Bassanezi (1997), que trata de revistas 

femininas nos anos 1950 e 1960, esses periódicos tinham como um dos principais objetivos 

instruir a mulher para ser uma “rainha do lar”: 

 

Assim, desde criança, a menina deveria ser educada para ser boa mãe e dona de 

casa exemplar. As prendas domésticas eram consideradas imprescindíveis no 

currículo de qualquer moca que desejasse se casar. E o casamento, porta de 

entrada para a realização feminina, era tido como “o objetivo” de vida de todas 

as jovens solteiras. (BASSANEZI, 1997, p.610) 

 

Ainda que fale de um período bem posterior ao das fontes deste trabalho, essa 

construção da imagem da “rainha do lar” já pode ser encontrada nos periódicos de fins do século 

XIX. Isto pode ser percebido pelas próprias seções das revistas e de suas principais temáticas, 

que serão abordadas adiante.  

 A revista A Estação, e a sua semelhante germânica, Die Modenwelt, as mais antigas da 

coleção, são divididas de maneira muito semelhante. A primeira parte, com um única folha, é 
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dedicada a “Crohnicas da Moda”, como foi intitulada em português. Esta é uma seção que versa 

sobre as novidades do mundo da moda, e contêm alguns conselhos sobre as vestimentas. Como 

aborda Crestani (2008), esses conselhos apesar de contemplarem um certo julgamento de valor 

sobre as roupas, não mencionavam diretamente uma moral religiosa cristã, prática muito 

comum nos periódicos contemporâneos a A Estação, o que pode ser percebido na Chronica de 

tal edição, que versa sobre as golas:  

 

 Algumas senhoras preferem bordar seus nomes sobre estes collares, é mais 

singello mas parece me inútil dizer seu nome a toda gente. A mulher tem tudo 

a ganhar conservando-se na mais absoluta simplicidade e evitando affirmar o 

seu caráter e suas preferencias por manifestações d´esta ordem (A Estação, 

n..23. Abril, 1884, p.1) 

 

De qualquer forma fica claro o caráter normativo da publicação em torno da figura da 

mulher. A imagem da “rainha do lar” nessa revista também é muito evidente em uma das 

“Chronicas” que afirma que:  

 

Qualquer menina que se casa deve ter na escolha d’este enxoval uma grande 

moderação e mostrar um certo raciocínio e previdência regulando as suas 

fantasias e os seus desejos conforme o estado de fortuna e a situação que tem 

de ocupar como esposa. Chompreende se como uma posição modesta seria 

muito ridículo e pouco razoável compôr o seu enxoval com objectos luxuosos 

e poucos sólidos que seria necessário renovar dentro de pouco tempo. E’ 

necessário deixar os bordados elegantes, as rendas e a cambraia âs pessoas 

que podem sem sobrecarregar o refinamento. (A Estação, n.72. 0utubro 1886, 

p.1) 

 

Nesta passagem, é muito perceptível a centralidade do casamento que estas revistas 

atribuem à vida das mulheres, como aborda Bassanezi. A relevância da temática do lar nessa 

construção da feminilidade se faz ainda mais presente nas demais páginas que tratam da 

produção de roupas, principalmente nas confecções voltadas à casa. São inúmeras as imagens 

e instruções de confecção de objetos para o lar. Há pelo menos um destes itens a cada duas 

páginas. Entre eles estão toalhas para mesas, tapetes, cobertores, cortinas, abajures, entre tantos 

outros que fazem parte do enxoval doméstico.  

Assim como a Die Modenwelt, A Estação possui seções dedicadas à literatura, 

denominada “Partte Literária”, e também a anúncios comerciais. Na coleção das revistas que 

estão no museu, contudo, essas partes estão ausentes de A Estação e presentes somente nas Die 

Modenwelt. As revistas brasileiras estão compiladas em um grande livro, e em todas as edições 

estão faltando algumas ou muitas folhas, nas quais provavelmente se incluem tudo dessas duas 

seções, o que é muito curioso. Apesar disso, é possível saber através do trabalho de Crestani 



23 

 

(2008) que a “Partte Litteraria” se dedicava a publicar textos de autores muito consagrados, 

como José de Alencar e Machado de Assis, o que denotaria uma certa preocupação da revista 

com a instrução feminina.  

 

Figura 1. Exemplo de bordado. A Estação, n.14. Maio 1885. 

 

A Revista Moda y Passatiempos, e a sua correspondente alemã Mode und Haus, são 

ainda mais representativas no que diz respeito à construção da imagem da mulher prendada, 

devota a seu casamento. O primeiro periódico é dividido da seguinte forma: “I Modas- 1 Modas 

para senhoras, 2 Modas enfantiles; 3 Album de Trabalhos Manuales; 4 Hoja de Patrones em 

tamaño natural; II Economia domestica- 1 El consejero médico; 2 Consejos de Economia 

doméstica; 3 Cosina e despensa III Literatura y arte- 1 Folletin; 2 Ilustrado; 3 Miscelánia IV 

Comércio- Avisos e Anúncios”. A publicação alemã segue uma divisão e um padrão de 

conteúdo muito semelhantes. 

Na seção de moda, o “Álbum de Trabalhos Manuales” tem um papel significativo na 

construção da imagem da “Dona de Casa”. Esta idealização é extremamente reforçada nesta 

parte da revista, que procura sempre indicar para as mulheres a sua função como a responsável 

por tornar seus lares lugares bonitos e agradáveis. Segundo Maria Inês Ribeiro Santos, a 

concepção intrínseca nesse tipo de conteúdo, e muitas vezes dita de maneira explícita nos 

periódicos femininos, era de que: “uma casa bem arranjada, prática e bonita, seria condição 
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necessária para agregar a família, que, permanecendo mais tempo na convivência doméstica, 

estaria afastada dos perigos e das tentações capazes de desestabilizar sua harmonia”(SANTOS, 

2010,p.46). 

 

 

Figura 2.Capa/índice de Moda y Passatiempos, n.3. Março, 1915 

                                                

De acordo com Santos (2010, p. 91), para os periódicos voltados ao público feminino 

“cabia à mulher promover a ordem e a felicidade no lar, mediante um ambiente favorável para 

a boa convivência”. Isto fica muito claro na seção “Economia doméstica”, na qual são elencadas 

diversas receitas, conselhos sobre conservação da comida, sobre limpeza, e sobre orçamento 

familiar, tendo em vista que “A boa esposa também figura como uma mulher econômica, capaz 

de administrar bem o orçamento doméstico- economia doméstica”. (SANTOS, 2010, p.63) É 
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interessante atentar para a alta probabilidade de que as leitoras destas revistas dispusessem de 

empregadas para realizar as tarefas do lar. Seguindo esse raciocínio, provavelmente estes 

conselhos serviriam então para instruir as mulheres em conhecimentos que elas deveriam 

possuir pela sua condição feminina, mais do que para serem colocados em prática pelas próprias 

senhoras que os liam. Eram importantes, sobretudo para saberem instruir as empregadas 

domésticas que trabalhavam para elas.  

  

 

Figura 3. Objetos para o lar: criavam um padrão estético para a decoração doméstica e estimulavam o consumo 

das leitoras. À esquerda de cima para baixo: tapetes, espelhos, cesta decorada, tapete, prato, baú, minicasa 

decorativa, jogo de chá, berço e lenço.  Die Elegant Mode, n.23. Dezembro, 1914.  

 

Na parte de entretenimento se sobressai o grande número de histórias envolvendo 

grandes amores entre heroínas e heróis. Estas histórias reforçavam nas suas narrativas ideais 

omo o amor romântico heteronormativo, castidade feminina e o sacramento do casamento como 

uma grande conquista para as mulheres. Os anúncios comerciais também reforçam o papel da 
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mulher no lar ao reproduzir muitos produtos de limpeza, tecidos e máquinas de costura, ainda 

que muitas vezes não fossem as próprias leitoras que iriam utilizar esses artigos, como já foi 

apontado.  

Essa linha editorial também é seguida pelas demais publicações de menor número como 

a Die Elegant Mode, e a Journal des Dames. O Journal des Dames, além de seção dedicada 

exclusivamente à moda feminina e outra à moda infantil, possui um segmento voltado 

exclusivamente a trabalhos manuais intitulado “La Arte de la Femme”, que contempla uma 

série de sugestões de modelos de artesanatos para decorar o ambiente doméstico. Esta revista 

inclui também uma secção de culinária “La Cusine à Bon Marché”, com diversas receitas. Die 

Elegant Mode, não possui uma área exclusiva para a veiculação de trabalhos manuais, mas estes 

estão presentes em várias páginas mesclando-se com os trajes femininos e infantis. Os anúncios 

de ambas as revistas são muito semelhantes aos da Moda y Passatiempos, ou seja, reforçam os 

laços entre feminilidade e ambiente doméstico.  

Um assunto comum muito recorrente em Journal des Dames e Moda y Passatiempos 

em suas seções de “entretenimento” é a Primeira Guerra Mundial. A primeira publicação adota 

certo distanciamento da Guerra, nomeando-a como “Guerra Eropea”, contudo, claramente 

demonstrando seu apoio à Tríplice Aliança, o que reforça a concepção de que sua matriz é a 

revista alemã Mode uns Haus. Já Journal des Dames evidentemente apoia a tríplice Entente, e 

faz um relato muito mais pessoal do confronto, por motivos óbvios. Enquanto que Moda y 

Passatiempos oferece uma regular atualização às suas leitoras do andamento do conflito, 

Journal des Dames fala de maneira muito mais emocional às mulheres que a lêem. Entre as 

várias publicações relacionadas à Guerra estão um poema aos mortos decorrentes desta, uma 

matéria de apoio à resistência belga frente ao avanço alemão, e uma interessante carta à leitora 

que relata todas as dificuldades encontradas pela publicação para se manter ativa:  

 

Au moment de retrouver nos fidèles Letrices, au moment de renover la chaine 

qui depuis plus de vingt ans nous lies à elles, une émotion profunde nous 

éntreint le coeur... Le Probléme était insolube: disperson du personnel, 

irrégulareté des transports, manque de papier, fermeture des imprimieres... 
1(TEDESCO. Journal des Dames, n.518. Maio, 1914, sem página) 

 

                                                 
1  Tradução livre: No momento de encontrar nossas fiéis leitoras, na hora de renovar a cadeia que há mais de vinte 

anos estamos ligadas a elas, uma emoção mais profunda toma o nosso coração . O problema era insolúvel: 

dispersão do pessoal, irregularidade dos transportes, falta de papel, tampas de impressora... 
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O texto escrito por Laure Tedesco (que provavelmente era editora da revista) é um dos 

únicos em todas as revistas que possui autoria. Esse escrito termina de forma otimista 

conclamando as leitoras e a França à “Courage et Confiance”2, porém é possível pensar que 

talvez o Journal des Dames não tenha resistido as dificuldades e tenha visto seu fim durante ou 

logo após a primeira Grande Guerra. 

  

 

Figura 4. Matéria de apoio ao exército Belga. Journal des Dames, n.518. Maio 1914.  

  

O papel das mulheres nesse conflito é bem pouco abordado por ambas, em Journal des 

Dames a única referência a alguma ação concreta que mulheres deveriam adotar na guerra é 

uma página de moda que indica que as leitoras deveriam evitar a exibição de luxo durante os 

tempos difíceis que estavam passando e se ater a vestuários mais simples, dando alguns 

exemplos de combinações. Já Em Moda y Passatiempos as únicas menções a atuações 

                                                 
2Tradução livre: Coragem e Confiança 
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femininas na Guerra são duas imagens que mostram enfermeiras da Cruz Vermelha 

estadunidense na Alemanha e funcionárias do Ministério da Guerra em Berlim. Ou seja, 

nenhuma das duas aborda o massivo trabalho feminino durante o período deste conflito. De 

acordo com Françoise Thebaud (1995), além das funções diretamente ligadas à guerra o 

trabalho das mulheres também teria sido intenso em indústrias e na agricultura em países como 

Alemanha, França e Inglaterra. Nesses países, em 1914, as mulheres seriam por volta de 40% 

da mão de obra, em 1915 esse número saltaria para 80%. O silêncio das revistas em relação a 

esse assunto demonstra um certo repúdio em relação ao trabalho feminino na esfera pública.  

 

 

Figura 5. Imagem da seção do Ministério da Guerra em Berlim. Nota-se a presença de muitas funcionárias. Moda 

y Passatiempos, n.5. Maio, 1915. 

 

 Ribeiro (2011, p. 92) classifica os periódicos como as revistas femininas aqui tratadas 

em “mídias de estilo de vida”, que “assume um caráter de voz de autoridade capaz de interpretar 

e de traduzir, para parcelas particulares da população, conhecimentos e padrões de gosto 

relacionados às práticas cotidianas”. Este tipo de mídia adotaria uma postura de “guia” destas 

leitoras que as aconselharia sobre os melhores produtos, serviços e experiências. Para Ribeiro, 

as mídias de estilo de vida teriam um papel fundamental no fomento da diferenciação social. 

Em consonância com esta concepção, Bassanezi (1997, p. 609) afirma que as revistas femininas 

das décadas de 1950 e 1960 eram baseadas no “modelo de família branca, de classe média, 
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nuclear, hierárquica, com papeis definidos e com regras de comportamento e opiniões sobre 

sexualidade, casamento, juventude, trabalho feminino e felicidade conjugal.”.  

Existem algumas diferenças no que diz respeito às classes sociais a quem eram 

dedicadas as revistas no final do século XIX e começo do século XX e ao período que trata 

Bassanezi. No recorte que aborda este trabalho, as revistas eram dedicadas muito mais à uma 

elite social, composta por famílias de grandes empresários (latifundiários em sua maioria), e 

até mesmo pela corte imperial em um primeiro momento, o que difere do público de classe 

média que trabalha Bassanezi, classe social que ainda era muito incipiente nos fins e na virada 

do século XIX, sobretudo em Curitiba, ainda pouco urbanizada até a década de 1910. Segundo 

Válter Filho Cunha (1998), no final do século XIX e na primeira décadas do século XX passou 

a existir entre a população, sobretudo entre a elite, uma maior preocupação em relação a 

elementos comuns à cidade como as enchentes dos rios, os dejetos jogados a céu aberto, a lama, 

a água dos poços, entre outros. Estas características da vida na cidade de Curitiba teriam 

adiqurido nesse período o status de “problemas urbanos”, todavia as soluções efetivas para eles 

em geral só seriam colocadas em prática da década de 1910 em diante, em um  processo 

vigoroso que teria encontrado sua forma mais sólida na década de 1920, com a forte atuação 

estatal no processo de urbanização da cidade.  Sobre os conteúdos, também existem algumas 

divergências entre as revistas da coleção do Museu e as trabalhadas pela autora. Enquanto que 

os periódicos da metade do século XX eram muito assertivos em temas como sexualidade, 

trabalho feminino e felicidade conjugal, os de um período anterior a eles praticamente não 

abordavam estes assuntos, e quando o faziam era de maneira muito mais sútil em relação ao 

que veio se fazer depois.  

Apesar disso, é possível reparar em muito mais permanências entre as revistas dos dois 

períodos do quem em transformações. Em ambas as épocas o modelo de leitora se resumia a 

uma mulher branca, favorecida economicamente se comparada à maioria da população do 

Brasil de sua época, e baseada no ideal de “rainha do lar”. Ou seja, mesmo que de maneira 

diversa, as revistas femininas anteriores à década de 1930 já faziam o que Bassanezi (1997, p. 

609) percebeu nas revistas dos anos 1950 e 1960: elas “promoviam os valores de classe, raça e 

gênero dominantes de sua época”. 

  

I.3 As revistas e a maternidade. 
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Um assunto central nas revistas voltadas às mulheres é a maternidade. Nas palavras de 

Bassanezi (1997, p. 634) “ser mãe e dedicar-se aos filhos, mais que um direito ou uma alegria, 

era uma obrigação social, a sagrada missão feminina.” A centralidade da maternidade e da 

família na vida dessas mulheres, de acordo com que afirmavam essas revistas, torna 

indissociável uma discussão entre feminilidade e uma das temáticas centrais deste trabalho: a 

Infância. Como afirma Fernanda Roveri (2014, p. 101): 

  

Se existem ideais e representações em torno da infância, é importante destacar 

que também existem idealizações em relação aos adultos, principalmente 

àqueles que assumem os cuidados e a educação das crianças, como é o caso, 

preponderante, da figura feminina 
   

De acordo com Philippe Ariès (1981), os surgimentos das concepções modernas de 

família e de infância não só foram concomitantes como complementares. A partir do estudo da 

iconografia medieval e moderna o autor percebe que nos séculos XVI e XVII se torna cada vez 

mais presente nas ilustrações imagens de ambientes internos, situações do cotidiano e a figura 

de mulheres e crianças, antes praticamente ausentes. Para Ariès (1981, p. 199) a presença cada 

vez maior de crianças na iconografia moderna seria um sintoma da “necessidade outrora 

desconhecida de intimidade, de vida familiar, quando não precisamente de vida em família”.  

Segundo o autor foi nesse período que se deu o nascimento e o fortalecimento de um 

sentimento de família, sentimento este que “se formou em torno da família conjugal, a família 

formada por seus pais e filhos” (ARIÈS, 1981, p.223). Este novo sentimento se afastaria do 

antigo sistema de linhagem parental, muito mais preocupada com a “honra da linhagem, 

integridade do patrimônio ou antiguidade do nome”, e sim passa a se basear em uma “reunião 

incomparável dos pais e dos filhos” (ARIÈS,1981, p.223). Não que antes do século XVI não 

existisse a convivência de pais e filhos, mas que a partir desse século “família” se tornou um 

valor e passou a ser inserir profundamente na sensibilidade dos indivíduos.  

Ainda que não analise explicitamente o surgimento da concepção moderna de 

maternidade, esta fica muito clara durante a obra de Ariès. De acordo com o historiador, no 

desenvolvimento do sentimento de família outra sensibilidade, a da intimidade, foi fundamental 

para a criação dos modernos laços entre pais e filhos e para tanto, um ambiente e uma figura 

foram fundamentais: o lar e a mãe-dona de casa. “A reorganização da casa e a reforma dos 

costumes deixaram um espaço maior para a intimidade, que foi preenchida por uma família 

reduzida aos pais e as crianças” (ARIÈS, 1981, p.267). 
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Segundo Badinter em O mito do amor materno (1985), antes do século XVIII recairia 

sobre as crianças um desinteresse geral por parte da sociedade e de seus pais e mães. Seria 

comum, inclusive, que as crianças nobres fossem enviadas para viver com amas até os 5 anos 

de idade e após isso ainda fossem mandadas para internatos. As mulheres da elite desse período 

enxergariam as crianças como um estorvo em suas vidas, que as impedia da intensa vida social 

que almejavam levar. Seria somente no último terço do século XVIII que entraria em voga um 

novo valor: o do amor materno, em que o cuidado das mães para os filhos passa a ser central 

na maneira da sociedade ocidental em lidar com as crianças.  

Um dos elementos centrais deste cuidado seria o zelo com a higiene e a saúde familiar, 

principalmente infantil. Para Ariès (1981, p. 270) existe uma “relação entre os progressos de 

sentimento da infância e os progressos de higiene, entre a preocupação com a criança”. O autor 

analisa a correspondência trocada entre duas mulheres em 1781, que relata as graves doenças 

sofridas pelos filhos de uma delas, as maneiras que usou para tratá-las, e o sentimento de 

desespero que sentiu com a possibilidade iminente do falecimento das crianças, e afirma:  

 
Ninguém ousaria então a consolar da perda de uma criança com a esperança 

de ter uma outra, como ainda se confessava um século antes. Esse pequeno 

ser era insubstituível, e sua perda irreparável.  E a mãe encontrava sua alegria 

em meio aos filhos, que não mais pertenciam a um meio intermediário entre o 

ser e o não ser (ARIÈS, 1981, p.268). 

  

Ou seja, a maior preocupação com a higiene doméstica e familiar estaria intrinsicamente 

ligada a um combate contra a mortalidade infantil, que por sua vez demonstra uma maior 

importância que as crianças adquiriam nas sociedades modernas e o surgimento de uma nova 

concepção de infância, e como agentes centrais dessa nova demanda de higiene estavam as 

mulheres. Segundo Badinter, os discursos em combate à mortalidade infantil seriam divididos 

em 3 tipos (1985, p.148). O primeiro, de tom econômico, seria voltado aos homens esclarecidos 

e buscaria ressaltar a importância da população e da demografia para as nações. Neste discurso 

a criança é concebida como um valor econômico. O segundo, mais filosófico, voltado a homens 

e mulheres dizia respeito a uma busca da felicidade e valorização do amor, que pregava a 

aproximação afetiva entre cônjuges e seus filhos. O terceiro seria dirigido às mulheres e uniria 

as questões levantadas pelos dois primeiros discursos. As mulheres seriam colocadas como as 

responsáveis pela nação. A formação dos indivíduos desde seus primeiros anos de vida seria 

totalmente dependente da figura feminina. A saúde das crianças também estaria intimamente 

atrelada ao afeto e ao cuidado físico que suas mães deviam lhe dedicar. Badinter coloca que 

esta nova lógica, que atribuía às mulheres uma responsabilidade total pela vida da sua família, 



32 

 

deslocou uma existência feminina que anterior ao século XVIII era voltada para si em uma vida 

inteira dedicada a outrem.  

Essa preocupação com a saúde e higiene fica evidente sobretudo em Moda y 

Passatiempos, ainda que as demais também tragam textos sobre o asseio do lar e das crianças. 

A revista em espanhol se destaca por possuir uma seção exclusiva dedicada a conselhos 

médicos, intitulada “El Consejero médico”. O seguinte texto está disponível na primeira edição 

da coleção do museu:  

 

La misón del médico sería mucho más hermosa si se extendiera á la 

conservacion de la salud, en vez de limitarsé á curacion de las enfermidades. 

De este modo se evitaría la explotacíon del enfermo rico por médicos pouco 

escrupulosos, y al mesmo tiempo desapareceria la desconfianza de muchas 

famílias. En toda a casa debería procurar-se el concurso de um doctor que 

velase por la salud, adoptando contantes medidas higiénicas y haciendo 

innecerarios en muchos casos los recursos teraupeuticos. Tal es la ideia que 

desaríamos propagar. (Moda y Passatiempos, n.6, jun, 1915, p. 11)3 

 

Esta passagem evidencia que a grande responsabilidade pela sanidade do lar e dos 

integrantes deles era das mulheres, principalmente por se tratar de um escrito em claro tom de 

advertência publicado em uma revista voltada ao público feminino. Além disso, os demais 

textos deixam bem evidentes a importância da ação das mulheres na saúde familiar, pois se 

tratam de uma série de instruções, as quais deveriam ser seguidas rigorosamente, que 

garantiriam o bem-estar das crianças e dos homens que viviam sobre os cuidados femininos. 

Entre as mais recorrentes estão instruções de como utilizar plantas medicinais na prevenção e 

tratamento de doenças, como evitar as sujidades do lar que poderiam afetar a saúde dos 

membros familiares, e algumas orientações sobre como utilizar novidades tecnológicas 

médicas, como termômetros.  

A relação estabelecida entre mulheres, higiene e infância também é muito presente na 

seção “Consejero médico”. Em destaque um texto que alerta sobre os perigos da “comilança” 

das crianças no natal:  

 

Hoy va á ser preventiva la visita de vostro doctor. No viene com la pluma em 

riestre dispuesto á recetaros pócimas y jarabes, sino que trae las disciplinas 

del >domine< para semonearos un poco, tratando de hacer uma boa obra á la 

infancia, en la periogosa época del año á que nos lleva el calendário...Y 

                                                 
3 Tradução Livre: A missão do médico seria muito mais bela se estendesse à preservação da saúde, em vez de se 

limitar à cura de doenças. Desta forma, a exploração do homem rico por médicos escrupulosos seria evitada e, ao 

mesmo tempo, a desconfiança de muitas famílias desapareceria. Em todas as casas deve-se procurar a assistência 

de um médico que cuide da saúde, adotando medidas higiênicas constantes, se fazendo desnecessários os recursos 

terapêuticos  em muitos casos. Essa é a ideia de que nós desejamos propagar.  
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cuidado que la costumbre es estraña: se commemora um hecho reliogioso 

dando rienda suelta á la gula ya agotando depués la provisión de purgantes 

que em las farmácias existan...Serio parece que me voy poniendo y no és esse 

el modo de convencer ás mi queridas lectoras. Vamos á ver si unas quantas 

reflexiones les hacen evitar, por lo menos á los chicos, los desatinos de uma 

péssima costumbre. Y he dicho que siqueira debemos preservar a los 

muchachos, porque en los mayores hay más resistencias orgânicas, puede 

esperase una relativa continencia, y sobretudo, obedecen sus actos á propria 

voluntad, y álla se las arreglen com la glotonería que la tracíon hace 

obligatória a fin de año. Pero los chicos son victmas del desbordamiento 

familiar, y se prestan naturalmente al trasiego de comestibles que com ellos 

se hace esses dias. La alegria domina el hogar doméstico y se exterioriza el 

amor maternal embutiendo en los chicos uma massa de farina, azúcar y 

almedra que forman argamassa capaz de hacer estallar le estómago  más 

potente. Bien que procuren grabase estas fiestas em la imaginación del niño 

para que sean luego remembranzas agradables del hogar, pero no ás expensa 

de una trasngressión de régimem... Sean, desde el puento de vista de la 

alimentación, días idénticos á los anteriores, y créanme las madres, así se 

evitaran sobresaltos y disgustos que produce el ver al hijo inapente, com la 

lengua saburrosa, al vientre destemplado, cuando no com uma >friebre 

gástrica< com todas las secuelas de sus muy serias complicaciones... (Moda y 

Passatiempos, n.3,março. 1915, sem página)4 

 

Neste texto, um homem a partir de sua posição de autoridade, a de médico, reforça o 

papel da mulher como principal guia e responsável pela condução da infância e pelo cuidado 

dos corpos das crianças. Ele é imperativo no que devem ou não fazer essas mães sempre 

atrelando às atitudes destas a boa ou má saúde de seus filhos. Dentro do discurso deste 

profissional também pode ser percebido um certo julgamento moral religioso sobre a maneira 

que os indivíduos, sobretudo as mulheres, conduzem festas religiosas, já que são as principais 

responsáveis pelos alimentos consumidos nessas ocasiões. Novamente aqui fica o 

questionamento sobre quantas destas atitudes, se adotadas, eram realmente colocadas em 

prática pelas próprias leitoras das revistas ou se eram relegadas a empregadas, contudo, o mais 

                                                 
4 Tradução livre: Hoje a visita do seu médico será preventiva. Não vem com a caneta, pronta para prescrever 

poções e xaropes, mas traz um pouco as disciplinas de domínio, tentando fazer uma boa obra para a infância no 

período do ano a que o calendário nos leva. ... E cuidado que o costume é estranho: É comemorado um fato 

religioso desencadeando a gula e esgotando então a oferta de purgantes nas farmácias existem... Estou parecendo 

sério, e não é assim que se convencem minhas queridas leitoras. Vamos ver se algumas reflexões os fazem evitar, 

pelo menos para os pequenos, os erros de um terrível hábito. E eu disse que nós devemos preservar os meninos, 

porque nos mais velhos há mais resistências orgânicas, uma relativa continência pode ser esperada, e acima de 

tudo, eles obedecem a seus atos por vontade própria, e conseguem administrar a gula que se faz obrigatória no fim 

de ano. Mas as crianças são vítimas dos excessos familiares e se prestam naturalmente à tortura alimentar que é 

feita com elas. A alegria domina o lar doméstico, se externaliza o amor materno ao incorporar nos meninos uma 

massa de farinha, açúcar e amêndoa que forma argamassa capaz de romper o estômago mais poderoso. Bem, tente 

gravar estas festas na imaginação da criança para que sejam lembranças agradáveis do lar, mas não à custa de uma 

transgressão do regime... Faça do ponto de vista da alimentação, dias idênticos aos anteriores, e acredite-me as 

mães, assim evitará mágoas e desgostos que produzam a visão do filho inativo, com a língua saburrosa, ao ventre 

sem tratamento, e quando não com uma >febre gástrica< com todas as consequências de suas complicações muito 

sérias. 
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relevante é atentar para o fato de que estes periódicos achavam de fundamental importância que 

mulheres possuíssem esse tipo de sabedoria.   

A partir da leitura do livro de Ariès e da análise das revistas, fica clara a existência de 

uma relação muito próxima entre feminilidade, na sua faceta da maternidade, com a construção 

e manutenção da infância moderna. Para além da questão médica, o autor indica outros 

elementos que fizeram parte das construções dos sentimentos de infância e de família. Ainda 

na temática da intimidade, ele aponta para a relevância dos apelidos carinhosos para demarcar 

uma identidade familiar:  

 

O uso mais difundido do diminutivo e do apelido correspondia a uma 

familiaridade maior, e sobretudo, a uma necessidade de as pessoas se 

chamarem de uma forma diferente dos estranhos, de sublinhar por uma 

espécie de linguagem iniciática a solidariedade dos pais e dos filhos, a 

distância que os separava de todos os demais. (ARIÈS,1981, p. 252) 
 

Além disso, ele afirma também que “O marido dava a mulher o mesmo nome que as 

crianças a chamavam: mamãe” (ARIÈS, 1981, p.252). Este tipo de tratamento entre homens e 

mulheres é significativo, pois seria um indício do reforço da imagem da mulher enquanto 

“cuidadora” não só das crianças, mas também de seu marido. O uso de apelidos e diminutivo 

no tratamento para com as crianças também serviria como uma forma de exprimir uma ternura 

e uma inocência a esses indivíduos. Além dessas formas de tratamento, as roupas seriam de 

fundamental importância para a construção dessa imagem de doçura e ingenuidade atreladas à 

infância, e é essa temática que será abordada nos próximos capítulos.  

As roupas e acessórios são também de fundamental importância na relação estabelecida 

entre mulheres, maternidade e infância. Mescladas nas páginas de moda em geral, ou separadas 

em seções exclusivas, as roupas de criança se fazem extremamente presentes nas revistas da 

coleção do MP. A sua massiva assiduidade demonstra que para além de cuidar da saúde das 

crianças, deveriam também as mulheres zelar pela vestimenta dos pequenos, atentando sempre 

para as mais novas tendências do mundo moda, em especial as de Paris. Fernanda Roveri 

(2014), inclusive, aponta a grande correlação entre o bem vestir na indumentária infantil e a 

afirmação de uma higiene, a partir da aparência de limpeza, que serviria principalmente para 

diferenciar as crianças da elite das do povo.  

As várias imagens de crianças com posturas muito elegantes em seus trajes, em grande 

parte acompanhadas pelas também muito bem vestidas mães, indica que o bem vestir dos filhos 

é parte integrante, e muito relevante, do cuidado materno. É significativo que estas revistas, 

mais do que meramente apresentar trajes, instruam sua confecção, pois denota que a vestimenta 
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das crianças passava para além de uma simples escolha de modelo, e sim que dependia do 

trabalho das mães para existir.  Segundo Roveri (2014, p. 63) : 

 

Seria, então, reservado ao mundo feminino o acompanhamento das tendências 

de moda e o domínio da costura, demonstrando sensibilidade para a escolha 

da cor, do tecido e do corte da roupa, atentando aos códigos indumentários 

que diferenciavam as roupas da classe alta e as da classe média baixa. 

 

 

Figura 6. Da esquerda à direita: uma mulher com um traje de baile azul, uma menina ao centro e uma outra mulher 

com traje de baile branco. A posição da mulher à direita, com as braços envolvendo a menina, denota um cuidado, 

provavelmente maternal. A Estação, n.11. Fevereiro, 1886. 
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Para esta estudiosa, muito além de uma obrigação atrelada à maternidade e às obrigações 

domésticas a costura era uma forma das mulheres exercerem criatividade. 

 

Poderíamos dizer que a mulher, ao costurar, figurava-se como “autora da 

vida”: ela poderia compor, inventar personagens, experimentar, trocar, 

refazer, improvisar, mudar, cortar, medir, prender e soltar... Talvez essa fosse 

uma de suas poucas oportunidades para fazer escolhas.(ROVERI, 2014, 

p.101) 

 

 Essa abertura a um mundo de fantasias e de opções que a costura possibilitava as 

mulheres algumas vezes é abordado explicitamente nas revistas do Museu Paranaense. Na seção 

“Les arts de Las Femmes”, que já tem um nome bem sugestivo a este respeito, da revista 

Journal des Dames é dito que: “Nous vous indiquons dans cet article une série de petits travaux 

d’une exécuccion simple et qui ne seront qu’une occasion d'étudier avec vous fantasies que peut 

voes votre imagination intérieur.”5 (Journal des Dames, 1914, sem página). Esta passagem 

indica que o trabalho manual feminino, representado por bordados, crochês, tricôs, pinturas, 

entre outros, muito mais do que produzir simples ornamentos, era uma maneira que as mulheres 

encontravam de exprimir suas vontades e povoar o seu mundo, o ambiente doméstico, com 

itens de sua autoria.  Segundo Gilda de Mello e Souza, por consequência da reclusão doméstica 

imposta às mulheres do século XIX, a moda - e aqui também insiro os demais objetos frutos de 

trabalhos manuais - era a única forma de expressão permitida a elas:  

 

É através dessa caligrafia dos gestos que a mulher revela a sua alma contida, 

reclusa, ligada aos objetos de que se apodera harmoniosamente, absorvendo-

os no seu ritmo total. Encerrada em si, menos por uma necessidade de sua 

natureza do que por uma imposição da sociedade, reabsorve o impulso 

artístico, mergulhando a sua personalidade toda na obra de arte que inscreve 

no cotidiano (SOUZA,1987, p. 104). 

  

No que diz respeito à indumentária infantil isso também é muito evidenciado. Segundo 

Roveri (2014, p. 149) “A confecção de uma roupa infantil era apresentada nas revistas de 

costura como um meio de viver intensamente um conto de fadas, uma ocasião para entregar-se 

à fantasia, deslocando-se a um mundo alegre, de sonhos e de imaginação.”. Na revista A 

Estação, na seção “Chronica de Modas” é dito sobre roupas de criança que: 

 

dou de conselho as minhas leitoras de tomarem como typo os modelos que os 

jornaes lhes fornece, e de executar sobre este thema todas as fantasias que lhes 

                                                 
5
 Tradução livre: Nós mostramos neste artigo uma série de pequenas obras de uma execução simples e que será 

apenas uma ocasião para estudar com você fantasias que podem expressar sua imaginação interior. 
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convier porque será sempre lindo visto que o costume servirá de quadro ao 

lindo rosto de um bebé (A Estação, n. 10. Maio,1884, p.1). 

 

A temática da “fantasia” é muito significativa para os laços estabelecidos entre 

feminilidade e infância neste período. Como já foi abordado a fantasia, sobretudo atrelada à 

indumentária das crianças, pode remeter a um mundo fantástico. Este mundo seria restrito 

somente à infância, contudo, a partir dos trabalhos manuais as mulheres teriam acesso a ele e 

poderiam compartilhá-lo com seus filhos, e assim deixar por alguns instantes a sua vida tão 

restrita ao ambiente doméstico e as suas obrigações. A autora toma os bailes de carnaval, e as 

confecções das fantasias para ele, como um exemplo significativo desta vivência de um mundo 

imaginativo por parte das mães artesãs.  

“A companhia de meus filhos é minha única delícia” (ARIÈS, 1981, p.270), disse uma 

das mães das cartas analisadas por Ariès, em 1781. Ao compartilhar o espaço doméstico com 

seus filhos as mães acabavam também por compartilhar a infância. Ou seja, fantasia para essas 

mulheres também poderia significar uma brincadeira de “faz de conta”, na qual as crianças 

seriam as bonecas de suas mães. De acordo com Roveri (2014, p.150).  “quando adulta, era 

esperado que a mulher continuasse a brincar de casinha, como o fizera em sua infância, 

buscando consolo em ‘prazeres inocentes’”   
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Figura 7. A revista apresenta uma série de possibilidade de combinação para o vestuário da menina, de maneira 

muito semelhante a um "brincar" de vestir boneca. Die Elegante Mode, n.23. Dezembro, 1913.  

 

Para além da possibilidade de vestir seus filhos como bonecos, as mulheres de fins do 

século XIX e início do XX também adentravam no mundo da infância por meio de uma outra 

espécie de brincadeira: a confecção de brinquedos. Modelos de bichos de pelúcia, fantoches, 

bonecas e roupas de boneca estão presentes nas revistas Moda y Passatiempos e Mode und 

Haus. Para Rovieri “Através da trasladação ao “mundo mágico da infância”, a mulher renovaria 

o espírito materno e se purificaria, consagrando eternamente a criança dentro de si” (ROVERI, 

2014, p. 151). 
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Figura 8. Ursinho de pelúcia com macacão, chapéu e camisa. Moda y Passatiempos, n.3. Março, 1909 

 

Existem muitos aspectos negativos na “infantilização” dessas mulheres.. Na concepção 

de infância que foi construída na modernidade, as crianças, apesar de importantes, são tomadas 

como seres mais limitados, não aptos a viverem no âmbito público como afirma Ariès (1981). 

Segundo Londa Schiebinger em O Feminismo Mudou a Ciência? (2001) desde o século XVIII 

as mulheres são identificadas como homens de crescimento incompleto ou crianças, e que nesta 

perspectiva teriam uma capacidade cognitiva muito limitada e não seriam aptas ao mundo do 

trabalho e da ciência. De acordo com a autora, essa tradição de subaltenizar as crianças e as 

mulheres remeteria até mesmo ao cristianismo de Paulo (2001, p.161), que já falava em excluir 

ambos da vida pública. Contudo, também é possível visualizar por meio da análise das revistas 

e da bibliografia, que um maior contato das mulheres com uma “infantilidade” as permitia 

adentrar em um mundo de criatividade e de expressão. Isto demonstra que nem sempre “ser 

infantil” ou “ser criança” seria algo negativo em um mundo adulto cheio de limitações e 

imposições. 
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Figura 9. Vários modelos de roupas para bonecas. Moda y Passatiempos, n.5. Maio, 1915. 

 

Uma das principais conclusões que a análise da coleção de revistas permite é a de que 

uma discussão sobre infância e moda necessariamente precisa ser articulada com reflexões 

sobre a construção da feminilidade e da maternidade. Estas revistas demonstram que as 

mulheres da elite do final do século XIX e início do século XX já estavam atreladas às 

imposições que consagrariam a figura da “rainha do lar”. Ao mesmo tempo que estes periódicos 
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reforçariam essa imagem, relegando as mulheres a diversas obrigações e limitações, eles 

ofereceriam por meio da moda e da confecção de roupas e objetos, sobretudo as ligadas as 

crianças, uma maneira de escapar dessas imposições e encontrar um universo de sua autoria, 

marcado pela possibilidade de escolha. 
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II. INFÂNCIA, INDUMENTÁRIA E GÊNERO  

II.1 Relações entre indumentária e construção das subjetividades. 

 

Tendo em vista que este trabalho se trata de um estudo voltado a refletir sobre as relações 

estabelecidas entre indumentária e os padrões que regiam as concepções de gênero na infância 

no final do século XIX e início do XX, se faz necessário uma discussão sobre o vestir-se e as 

construções das subjetividades  para justificar a importância das vestimentas, também, para os 

trabalhos dentro do campo da história. De como é fundamental recorrer às reflexões no campo 

da antropologia e da filosofia, por exemplo, para trazer aos domínios da história temas e 

reflexões pouco privilegiadas. Para tanto as concepções de Daniel Miller (2013) são 

fundamentais. De acordo com este autor, por muito tempo teria prevalecido entre os estudos 

sociais a concepção pautada na teoria da semiótica que coloca as vestimentas como uma 

pseudolinguagem, cuja função seria refletir na superfície a identidade interior dos indivíduos. 

O autor rejeita essa concepção e afirma que a indumentária não é uma mera forma de 

representação de uma verdade natural do sujeito, mas que seria um mecanismo muito relevante, 

com um papel ativo, nos processos de construção das identidades humanas. A suposta 

superficialidade das vestimentas, em um sentido que remete a uma menor importância, não teria 

espaço na teoria de Miller. Inclusive, o autor aponta que as concepções que delegavam às 

indumentárias noções de frivolidade estariam extremamente relacionadas com um preconceito 

ligado ao gênero feminino. Este preconceito se basearia na ideia de que o universo das 

vestimentas estaria atrelado somente às mulheres e por isso seria de menor valor que elementos 

do mundo social masculino.  

Como um contraponto a esta concepção de superficialidade do vestir-se, ligada 

sobretudo a uma tradição europeia, o antropólogo faz uma análise da forma como a sociedade 

de Trinidad e Tobago encara a indumentária. Ele defende que para a população dessa 

localidade, a imagem exterior que constroem é de extrema importância para a sua performance 

social e para as relações que estabelecem uns com os outros. Mais do que isso, para os 

habitantes dessa Ilha a superficialidade não é vista como algo negativo ou de menor valor, ao 

contrário, para eles a exterioridade, o que é visível, estaria muito mais próximo da verdade do 

que o que fica oculto. Neste sentido, a forma como os indivíduos buscariam se construir a partir 

da indumentária seria o revelador da sua identidade, não existindo então a percepção de uma 

personalidade natural que habita o interior dos seres humanos. Miller aborda o caso de Trinidad 

no sentido de demonstrar que as concepções mais consolidadas no ocidente sobre vestimentas 
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e superficialidade estão longe de serem universais e incontestáveis. Inclusive  ele trabalha 

também como as percepções sobre moda e construção de identidades variam nas mais diversas 

localidades da própria Europa e como acabam também por se afastar dessa noção de 

superficialidade. 

O autor realiza outro estudo de caso, dessa vez voltada a uma análise da peça indiana 

Sári, para compreender melhor o papel desempenhado pelas roupas na construção da identidade 

da imagem de mulher na Índia. Segundo seu estudo, o Sári, uma espécie de lenço comprido 

amarrado de diversas formas em torno do corpo da mulher, seria um elemento muito relevante 

no processo em que a mulher passa a se compreender enquanto tal e também na forma como a 

sociedade a enxerga. As formas de vestir o Sári estariam intimamente atreladas à maneira que 

as mulheres indianas buscam construir a sua feminilidade e a atributos ligados a isto, como a 

maternidade, por exemplo. Nesta perspectiva, a identidade de gênero é mais uma dentre os 

componentes da subjetividade que se forma na superfície, a partir do uso das vestimentas. 

 

Outra noção que auxilia a entender a relevância para os estudos históricos da 

leitura/análise das vestimentas infantis presentes nas Revistas de Moda do acervo do MP são 

as reflexões sobre gênero, empreendidas tanto no campo da filosofia quanto no da própria 

história. noção de uma construção dos gêneros a partir da exterioridade vai de encontro com as 

concepções da filósofa Judith Butler (2013), que defende que o gênero é sempre um feito, uma 

ação corporal. Nesse sentido, o gênero seria uma performance dos sujeitos, uma repetição 

estilizada de atos, que com frequência e permanência se consolidariam como “ideias de 

gênero”, atribuídos como elementos da natureza, como o binarismo entre masculino e feminino, 

por exemplo. Dessa forma, assim como Miller, Butler nega a existência de uma verdade interior 

pré-discursiva que constituiria a identidade dos indivíduos. A filósofa defende uma 

complexidade nas produções dos gêneros, que não teriam apenas um ponto de origem rastreável 

e imutável. Ela afirma que esta performance está sempre relacionada com as imposições de 

diversas instituições culturais, sociais, científicas, políticas, jurídicas (entre outras) e que não 

cabe aos estudiosos buscar um início ou uma hierarquização desses espaços para compreender 

qual teria dado o seu começo. Seria mais importante concentrar-se nos seus processos de 

construção.   

Butler renega também uma suposta oposição entre corpo e gênero, que se baseia na 

concepção de que o corpo estaria para a natureza assim como o gênero está para a cultura. Ela 

afirma que o corpo é sempre interpretado a partir da cultura, ou seja, que tanto “sexo” quanto o 
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gênero são discursivamente produzidos. Apesar de reafirmar os papéis coercitivos que várias 

instituições desempenham no processo de construção das percepções de gênero, Butler ainda 

assim prevê certa autonomia dos sujeitos na construção de seus estilos corporais, dos seus atos 

estilizados, ou seja, não estabelece uma mera relação de causalidade.  

Outra autora que adota perspectivas muito semelhantes à de Butler é Joan Scott (1995), 

que assim como a filósofa defende uma concepção de gênero que o toma como não natural e 

construído discursivamente, e que rejeita também a oposição colocada entre natureza e cultura. 

As concepções destas duas autoras sobre gênero e identidade também são a base para esta 

pesquisa,  pois acreditamos que o as vestimentas infantis são artefatos fundamentais que 

contribuem na construção dos gêneros Ambas as autoras se baseiam no conceito de 

“Genealogia”, inspiradas por Nietzsche e Foucault, e defendem um estudo das construções do 

gênero que se volte, sobretudo, aos mais diversos processos relacionados a essa elaboração e à 

sua lógica interna, e que relacione a subjetividade dos sujeitos com as relações sociais. Isto 

deveria ser priorizado no lugar de uma análise que busca uma explicação sobre as causas 

inequívocas que levam aos gêneros e seus resultados universais.  

Scott defende que esse tipo de estudo deve ser efetivado dentro do campo da História 

acadêmica. Para isso seria necessária uma nova postura dos historiadores e historiadoras perante 

seus objetos, que postulada nessa concepção de genealogia ofereceria meios de mostrar as 

mutações e o dinamismo do binarismo masculino-feminino e como conseguiu construir para si 

na contemporaneidade uma aparência de estável. Butler também adota esta perspectiva e alega 

que este tipo de estudo, se bem sucedido, conseguiria demonstrar a artificialidade das 

aparências do gênero binário e como se constituiu e se legitimou a partir de atos corporais que 

foram repetidos exaustivamente, reforçados pelas forças que impulsionam os padrões de 

gênero. Além disso, um estudo que seguisse nessa direção traria também a possibilidade de 

abordar as mais diversas performances que escaparam a essa dicotomia. A análise deste 

trabalho, inclusive, privilegiará o processo de construção dessas dicotomias, buscando abordar 

como imagens muito bem acabadas do que temos na nossa atualidade do que seria adequado 

aos gêneros femininos e masculinos não se efetivam em outros períodos históricos, mais 

especificamente no final do século XIX e início do século XX e por meio da análise das 

vestimentas infantis 

Nessa perspectiva, assim como Miller conseguiu quebrar com a suposta hegemonia das 

noções deterministas sobre indumentária e identidade a partir de um estudo baseado nas 

diferenças culturais de diferentes regiões, voltar-se a um estudo da indumentária e dos padrões 
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de gênero em temporalidades diversas possibilita mostrar como se confluíram e se 

transformaram ao longo dos séculos, e, portanto nos da a possibilidade de desnaturalizá-los. 

Para isso será tomada como campo privilegiado de análise a Infância. Para isso, é preciso 

retomar as discussões acerca da presença dos estudos sobre a infância na historiografia e de que 

maneira o trabalho sobre as vestimentas infantis presentes no acervo de revistas de Moda do 

MP procura desenvolver esses estudos, em especial acrescentando as discussões sobre a 

importância das vestimentas para essa compreensão, bem como as contribuições que os estudos 

sobre as construções de gênero podem reservar à historicização da infância. 

 

II.2 Infância moderna, Genêro e Idumentária. 

 

Uma obra de fundamental importância para a compreensão da infância como elemento 

construído socialmente e os processos ligados a essa construção é o já citado História Social e 

da Infância de Ariès. Como já foi abordado, Phillipe Ariès (1981) encara o século XVII como 

o espaço temporal que deu início à criação da concepção e do sentimento da infância moderna, 

que perdura, com variações e transformações, até os dias atuais. O autor enxerga que por volta 

desse período a sociedade ocidental passou a pensar as crianças de maneira mais 

individualizada. Uma nova sensibilidade teria conferido aos pequenos particularidades antes 

não contempladas. Uma preocupação em torno da vida desses seres teria nascido, e novas 

formas de protegê-los da grande incidência de mortalidade infantil passariam a ter cada vez 

mais importância, com a transformação e disseminação das práticas de higiene entre as classes 

mais abastadas, práticas essas que eram impostas a um cuidado feminino materno, como já foi 

tratado.  

Esta maior relevância que as crianças passaram a adquirir na era moderna poderia ser 

notada pelo surgimento de pinturas exclusivas delas, algo que antes não era praticado e que 

passou a ser cada vez mais comum com o avançar dos séculos e que acabou por influenciar a 

forma de retratar que seria muito popular nas fotografias do século XX. Além das pinturas só 

de crianças, outro indicío deste processo estaria na maneira como as línguas modernas passaram 

a se referir às crianças e nas maneiras em que popularizaram um “linguajar infantil”. Segundo 

o autor (que analisa algumas línguas latinas) se tornou cada vez mais comum na idade moderna 

apelidos para se referir às crianças (equivalentes ao “pimpolhos” do português contemporâneo).  

Também teria se consolidado uma forma de falar que era colocada como infantil. Ariès cita, 
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por exemplo, a popularização de termos como “mamãe” e “papai”, que inclusive seriam 

utilizados pelos adultos dentro das relações conjugais, como já foi abordado.   

Essa valorização da vida das crianças estaria ligada a uma transformação das práticas 

cristãs que passaram a enaltecer cada vez mais o valor espiritual das crianças. Um outro autor 

que reforça essa relação entre cristianismo e infância moderna é Jacques Geles (2009), que 

alega que uma devoção crescente à figura do menino Jesus no final do século XVI e ao longo 

do século XVII teria gerado a concepção de santidade e pureza infantil. Geles atribuiu à Igreja 

Católica um papel maior na difusão desse novo modelo de criança. Para além da religião o 

desenvolvimento da lógica capitalista também teria tido um papel fundamental para a maior 

importância que se passou a dar à vida das crianças. Como coloca Badinter (1985. p.149), as 

crianças passaram a ser vistas como um capital a ser zelado e desenvolvido, já que a riqueza 

das nações dependia da expansão de suas populações.  

Tanto Geles quanto Ariès reafirmam uma lentidão nesse processo de transformação do 

conceito e sentimento de infância, que teria se disseminado em tempos e de formas diversas nas 

diferentes classes sociais e regiões do mundo. Ariès coloca, inclusive, que nas periferias 

mundiais, essa percepção moderna sobre as crianças só seria localizável em meados do século 

XX. Tanto Geles quanto Ariès atribuem um papel fundamental à educação formal no processo 

de individualização das crianças, seja ela tutelada ou chancelada pelo Estado (no caso de escolas 

inteiramente confessionais). Se antes do século XVII as crianças eram educadas pela 

comunidade aprendendo os mesmos trabalhos que os adultos exerciam, com o avançar da 

modernidade, a educação dos pequenos foi sendo restrita ao ambiente privado e passou a ser 

responsabilidade de um educador, que deveria ensinar conteúdos que não necessariamente 

estavam ligados com o trabalho prático. Segundo Ariès, a revalorização da educação “formal” 

na modernidade teve um papel central na construção da infância ao atribuir às crianças a ideia 

de que eram seres incompletos que necessitavam dos cuidados permanentes dos adultos, que 

necessitavam de “um regime especial, a uma espécie de quarentena antes de deixá- la unir-se 

aos adultos.” (ARIÈS, 1981, p.277) Para além da educação, outro mecanismo individualizante 

do processo de construção da infância moderna seria a indumentária.  

Segundo Ariès (1981), as transformações dos trajes destinados às crianças da Idade 

Média à Modernidade demonstram a particularização da infância. Até o século XVI, 

aproximadamente, assim que as crianças deixavam os cueiros eram vestidas conforme os 

homens e as mulheres adultos de sua condição social. No século XVII, contudo, uma vestimenta 

pensada especialmente para as crianças passou a ser usada. Os vestidos eram os modelos de 
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roupas por excelência dos meninos até 8 anos de idade, aproximadamente. Para os menores 

eram destinados vestidos com saia e avental, que se assemelhavam com as roupas usadas por 

meninas e mulheres adultas. Para meninos maiores, a partir de 4 anos de idade, um vestido 

muito semelhante à batina dos padres era o mais comum.  

Segundo Ariès, o sentimento da infância seria extremante pautado na visualidade das 

roupas destinadas às crianças. Para Fernanda Roveri (2014), por meio das vestimentas os 

adultos projetariam suas representações sobre a infância e através do simbólico das roupas e 

acessórios eles demarcariam o que seria considerado infantil. Neste sentido, ambos os autores 

se assemelham às concepções de Daniel Miller, ao rejeitarem uma suposta ligação do vestir-se 

com a exteriorização de uma verdade interior. Talvez mais do que em qualquer outro tipo de 

vestuário, a indumentária infantil está atrelada a idealizações sociais exteriores ao sujeito que 

veste, ao mesmo tempo em que afeta profundamente a construção da sua identidade. 

Retomando Judith Butler, a indumentária infantil pode ser encarada como uma instituição 

privilegiada na produção dos padrões de gênero por meio das diferentes representações da 

infância para meninos e meninas. Todavia, como será abordado adiante, nem sempre o 

binarismo feminino- masculino foi tão claro neste tipo de vestimenta e produzido da mesma 

forma que na atualidade. Ariès aborda brevemente os trajes infantis do século XIX. Segundo 

ele, na era contemporânea, os vestidos continuariam predominando no vestuário das crianças 

pequenas, e diferentemente dos séculos anteriores, os vestidos destinados a meninas e meninos 

passaram a ser praticamente iguais. Na coleção de Revistas do Museu Paranaense esta acepção 

geral se faz presente, mas com algumas diferenciações que serão destacadas a seguir.  

Nas imagens analisadas, as roupas destinadas para bebês, ou seja, para crianças como 

menos de 1 ano de idade, são vestidos sem distinção de gênero. Essas roupas tinham como 

principal característica um grande comprimento.  
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Figura 10. A frente: vestido comprido para bebê, ao fundo: vestido de dormir e de manhã para bebê  A Estação, 

n.5. março, 1887.  

 

Estes dois vestidos, com poucos detalhes e adereços, se comparados ao seguinte, 

caracterizam os modelos indicados para um uso mais cotidiano.  São vestidos de cintura alta e 

grande comprimento da saia. Não apontam um indicativo de faixa etária, que só pode ser 

apreendido a partir da comparação com as roupas indicadas para crianças mais velhas que 

trazem as idades ideais de uso.  
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     Figura 13. Mulheres observam bebê em seu berço ao centro. Die Modenwelt, n.23. Ago, 1888. 

 

A figura numero 11 é de outro tipo de modelo de vestido destinado a bebês: os vestidos 

de batizado. Neste modelo é notável a riqueza de detalhes e o luxo com o qual é bordado. Não 

é indicado o tipo de linha nem o tecido, mas em geral praticamente todas as roupas têm a 

Figura 12. Mulher segura bebê com 

vestido comprido, na esquerda uma 

mulher interage com a criança enquanto 

outra observa a cena. A Estação, n.5. 

março, 1884. 

Figura 11. Bebê trajando vestido de 

batizado. A Estação, n.5, março, 

1887. 
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indicação de tecidos nobres, até mesmo para as roupas mais simples, como seda nas roupas de 

dormir, por exemplo. Já a figura número 12 apresenta um modelo diferente de vestido comprido 

para bebê, mas sem a indicação para o batismo; ainda assim pelo grande luxo do traje é possível 

aferir que se tratava de uma peça para ser usada em ocasiões especiais. Novamente não é 

encontrada a faixa etária destinada a esses vestidos de batizado, mas a primeira faixa etária 

indicada nos modelos é de crianças entre 1 e 2 anos, dessa forma é possível compreender que 

os referidos “bebês” nas revistas se tratam das crianças com menos de um ano.  São poucos os 

modelos de vestidos para os bebês se comparadas à quantidade de tipos de roupas para as 

crianças mais velhas, remetendo a uma menor variedade dentro da indumentária dessas crianças 

muito pequenas. : o que nos leva a inferir a pouco diferenciação de gênero percebida nessas 

idades, ao menos comparando-se aos padrões que encontraremos no final do século XX e no 

século XXI. Essa percepção seguirá sendo analisada nas próximas imagens 
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Figura 14. Vestidos para crianças menores de 1 ano. Moda y Passatiempos, n.11. Ago, 1908. 

 

Estes vestidos do começo do século XX (figura 14) da revista Moda y Passatiempos se 

assemelham mais aos vestidos de uso cotidiano mostrados anteriormente na revista A Estação. 

O grande comprimento continua prevalecendo e a riqueza de detalhes é bastante presente. Ao 

contrário da versão brasileira da revista, Moda y Passatiempos aponta uma faixa etária de uso 

de todos os seus modelos e especifica que estes são em especial para crianças abaixo de um ano 

de idade. Não há nenhum caso de indicação por gênero para roupas nesta revista abaixo dos 9 

meses de idade. 
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Figura 15. Roupas de dormir para bebê. Journal des Dames, n.518. Maio 1914. 

 

Esta outra ilustração da década de 10 do século XX (figura 15) mostra dois modelos de 

vestidos para dormir para bebês, novamente sem a indicação de gênero. Nota-se também a barra 

do vestido dobrada mais de uma vez, demonstrando que continuavam a ser de grande 

comprimento. Uma diferença em relação aos do século XIX, no entanto, é uma maior 

simplicidade do modelo se comparado aos vestidos de dormir mostrados anteriormente, pois 

possuem um número mais reduzido de rendas e bordados. Isto remete a um acompanhamento 

da moda feminina em geral, que passou dos vestidos bufantes ricamente talhados no final do 

século XIX para modelos mais simples com o advento da guerra, como pode ser notado nas 

ilustrações a seguir (figuras 16 e 17). 
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Na faixa etária de 1 a 2 anos os vestidos continuam a ser o modelo quase que exclusivo. 

Sua principal diferença para seus predecessores é que se tratam de vestidos mais curtos, visando 

provavelmente uma maior mobilidade das crianças. A profusão de rendas e babados ainda se 

faz muito presente nestes modelos, sobretudo os do século XIX e dos primeiros anos do século 

XX. Em geral são vestidos com um corte um pouco mais retos se comparados aos vestidos das 

mulheres adultas e das meninas maiores. O modelo mais recorrente (que possui variações) se 

trata de um vestido de pouco volume, mangas curtas, gola reta, cintura baixa, amarrada com 

uma fita, e todo trabalhado em bordado como nas imagens a seguir (figuras 18,19,20,21). 

Maio 1886.  n.10, jan, 1918. 

Figura 16. Vestido adulto. A Estação, n.16. 

Maio 1886.  

Figura 17. Vestidos adultos. A Rainha da Moda, 

n.10, jan, 1918. 
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Figura 19. Vestidinho guarnecido com uma bertha 

para criança A Estação, n.15. Nov, 1883. 

Figura 20. Vestidinho decotado pra crianças de 1 

à 2 anos. A Estação, n.11, Jun, 1885. 
Figura 21. Vestidinho decotado para 

crianças de 1 à 2 anos. A Estação, n.11, Jun, 

1885. 

Figura 18. Vestido de crochê para criança. A 

Estação, n.15, Out, 1889. 
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Nas edições analisadas de A Estação e Die Modenwelt, que vai até 1901, há alguns raros 

casos de modelos designados apenas a um gênero na faixa etária de 1 a 2 anos (figuras 22, 23 

e 24). Já na revista Moda y Passatiempos, nas edições de 1909 (figura 26)  já são presentes mais 

modelos de vestido destinados apenas a meninos ou meninas a partir dos 9 meses de idade. 

Contudo, alguns modelos unissex ainda se fazem presentes. Nas edições de 1915 (figura 25) os 

vestidos destinados a ambos os gêneros passam a ser cada vez mais raros. Estes vestidos 

específicos para meninos se caracterizam por em geral serem mais retos e com menos adereços 

que as roupas destinadas às meninas.  

 

 

Figura 22. Vestido para menino 1-2 

anos. Die Modenwelt, n.1,  out. 

1899. 

Figura 23. Vestido para menino 

de 2-3 anos à esquerda e vestido 

para criança à direita Die 

Modenwelt, n.2, out. 1889. 

Figura 24. Vestido para meninos 1-2 

anos. Die Modenwelt, n.3, nov. 1889. 
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Figura 25. Da esquerda à direita: vestido para menina de 1 a 2 anos, outro vestido para menina de 1 a 2 anos, 

vestido para menino de 1 a 2 anos. Moda y Passatiempos, n.6, Jun. 1915. 
 

 

Figura 26. Da esquerda à direita, Avental para meninas de 4 a 6 anos, avental para meninas de 2 a 4 anos, Mandil 

para meninos de 6 a 8 anos, avental para meninos de 2 a 4 anos. Moda y Passatiempos, n.11. Ago, 1908. 
 

No final do século XIX, a presença de vestidos diferentes para meninos ou meninas 

seria percebida principalmente na faixa etária dos 2 aos 6 anos. Assim como os vestidos de 

menino apresentados pela Moda y Passatiempo, os seus equivalentes em A Estação se 

caracterizam, sobretudo por serem mais retos e com menos rendas e bordados do que os 

destinados às meninas (figuras 27 a 32). Entretanto, isto não é uma regra e existem casos de 
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vestidos detalhados para meninos nessa faixa etária e também vestidos para ambos os gêneros 

e para meninas com um corte mais reto. Vestidos “unissex” continuam a existir nessa faixa 

etária com maior presença do que no século que o segue. Já no século XIX a temática naval nas 

roupas infantis, sobretudo na de meninos, se faz presente. 

 

 

     

Figura 28. Vestido palelot para 

meninos. A Estação, n.23. Maio 1887. 
Figura 29. Vestido para meninos 2-

3 anos. Die Modenwelt, n.8. Jan,, 

1900. 

Figura 27. Costume com saia de 

priegas para meninos. A Estação, n.5. 

Março, 1887. 

Figura 30. Vestido para crianças de 

3 a 5 anos. A Estação, n.23. Maio, 

1888. 

Figura 31. Vestido para meninos 2-4 

anos Die Modenwelt, n.8. Jan,, 1900. 

Figura 32. Vestido para 

meninos 2-5 anos. A Estação, 

n.21. Nov, 1888. 
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            Segundo Ariès, vestir os meninos com vestidos desde o século XVII era encarado como 

uma espécie de feminização das crianças. Ele cita trechos de correspondências de pajens de 

crianças nobres e também escritos de pessoas que foram crianças nesses séculos. No livro de 

memória de Jean Rou, que nasceu em 1638, ele conta sobre a sua experiência com as roupas 

que usava e lembra em especial do primeiro dia em que foi enviado ao colégio:   

 

Quando eu ainda estava à la bavette, ou seja, quando ainda não usava o 

vestido comprido com gola que precedia as calças justas pelos joelhos", 

"eu era o único ridiculamente vestido da maneira como acabo de descrever 

(ou seja, vestido de menina), de sorte que era como uma espécie de novo 

fenômeno naquele lugar, que nunca havia ocorrido antes (ARIÈS, 1981, 

p.58) 

 

É interessante notar que em alguns casos já há a presença do uso de calças por meninos 

a partir dos 2 anos. Quanto mais velhos dentro desta faixa etária dos 2 aos 6 anos, mais as calças 

se fazem presentes no vestuário. Na década de 10 do século XX isto é ainda mais visível, 

praticamente inexistindo vestidos para meninos acima dos 4 anos de idade. Apesar dos calções 

já estarem presentes nessa faixa etária desde o final do século XIX, para uma faixa etária que 

vai dos 3 aos 6 anos de idade, aproximadamente, um modelo intermediário entre o vestido e o 

calção é o predominante entre os vestuários de meninos (figuras 33, 34 e 37). Se trata de uma 

espécie de bata ou blusa com saia sobre uma bermuda justa ao corpo, denominada 

genericamente de “costume”. É possível perceber que esse “costume” vai se transformando de 

acordo com a idade da criança até perder cada vez mais a característica da saia e se parecer com 

uma blusa comum sobreposta a uma calça curta (figuras 35 e 36). 
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Em Modas y Passatiempos há poucos modelos deste costume. Para meninos maiores de 

3 anos quase sempre é indicado um conjunto de calção e blusa, principalmente com motivos 

Figura 33. Costume para meninos 

de 3 a 4 anos. A Estação, n.19. 

Out, 1886. 

Figura 34. Costume para 

meninos de 3 a 5 anos. A 

Estação, n.10. Maio, 1884. 

Figura 35. Costume com blusa para 

menino. A Estação, n.20. Out, 1888. 

Figura 36. Costume para menino 4-

6 anos Die Modenwelt, n.9. Fev, 

1900. 

Figura 37. Costume para menino 4-5 

anos. Die Modenwelt, n.7, Jan, 1900. 
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navais (figura 38). Em A Rainha da Moda e Journal des Dames são apresentados somente 

vestidos para bebês e meninas. Em Au Prins temps as poucas roupas destinadas a meninos 

seguem uma padronagem semelhante a de Moda y Passatempos, e há somente uma ocorrência 

semelhante a este tipo de “costume” (figura 39).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para meninos maiores de 6 anos, desde o final do século XIX o modelo exclusivo de 

roupa se constitui pelas calças curtas (denominadas de calções) de cintura alta geralmente em 

conjunto com blusas e casacos de comprimento mais curto (figuras 40,41,42). Já no século XIX 

esses conjuntos destinados aos meninos mais velhos se diferenciam das roupas de meninas das 

suas idades pelo corte extremamente reto e pela ausência dos detalhes. Quanto mais velhos os 

meninos maior é a sobriedade do traje, só se diferindo das poucas roupas de homens adultos 

pelo comprimento curto das calças. A faixa etária mais velha para meninos na A Estação e Die 

Modenwelt é dos 10 aos 13 anos (figuras 43, 44, 45).  

“casaquita” para meninos 2-4 anos, 

“casaquita para meninos 4 a 6 anos. 

Moda y Passatiempos, n.5. Julho, 1915. 

Prins Temps, 1917. 

Figura 38. Da esquerda à direta, 

“casaquita” para meninos 2-4 anos, 

“casaquita para meninos 4 a 6 anos. 

Moda y Passatiempos, n.6. Jun, 1915. 

Figura 39. “Barbabotteuse”. Au 

Prins Temps, 1917. 
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direita: vestido para menina 

2-6 anos, Costume para 

menino 10-12 anos. A 

Estação, n.18. Jul, 1886. 

menino 4-8 anos. Da 

esquerda à direita: vestido 

para menina 2-6 anos, 

Costume para menino 10-

12 anos. A Estação, n.26. 

Ago, 1885. 

meninos. A Estação, n.15. Maio 

1887. 

Figura 40. Da esquerda à 

direita: vestido para menina 

2-6 anos, Costume para 

menino 10-12 anos. A 

Estação, n.21. Dezembro, 

1888. 

Figura 41. Costume para 

menino 4-8 anos. Da 

esquerda à direita: vestido 

para menina 2-6 anos, 

Costume para menino 10-

12 anos. A Estação, n.6. 

Jan, 1887. 

Figura 42. Costume para 

meninos. A Estação, n.20. Out, 

1887. 
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Figura 43. Traje para menino 8-10 

anos. Die Modenwelt, n.16. Maio, 

1900. 

Figura 44. Traje para menino 6-8 anos. Die 

Modenwelt, n.18. Jun, 1900. 

Figura 45. À direita na frente traje de marinheiro para menino  6-8 anos, à 

esquerda ao fundo, traje para menino 10-12 anos. Die Modenwelt, n.20. jul, 

1900. 
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Nas revistas da década de 10 do século XX, ou que estão mais próximas a este período, o corte 

reto das roupas de meninos a partir dos 3 anos e menor presença de rendas e bordados e laços 

se faz ainda mais notável (figuras 46 a 52). Há alguns modelos de roupas para rapazes de 14 a 

16 anos, que são muito semelhantes aos trajes masculinos e em alguns casos já apresentam 

calças compridas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Costume de 

marinheiroo para menino. Au 

Prins Temps, 1917. 

menino. Au Prins Temps, 1917. para menino 10-12 anos, à 

esquerda, traje menino 8-10 

anos. Moda y Passatiempos, 

n.5. Julho, 1915. 

Figura 47. Traje para meninos 8-

10 anos. Au Prins Temps, 1917. 

Figura 48. Ao centro, traje para 

menino 10-12 anos, à esquerda, 

traje menino 8-10 anos. Moda y 

Passatiempos, n.5. Maio, 1915  

Figura 49. Traje marinheiro para 

menino. Au Prins Temps, 1917. 



64 

 

 

 

O excerto de Jean de Rou abordado anteriormente deixa entrever que existia uma 

expectativa que os meninos criavam em torno de trocar os modelos de vestuário da infância. 

Ele reclama por ainda não estar trajando a batina comprida e inferioriza a maneira como os 

meninos pequenos eram vestidos, ou seja, como meninas. Ele tem noção de que a forma como 

era vestido quando criança remetia ao gênero oposto, e alegava não se sentir confortável com 

aquilo em um espaço em que os colegas trajavam os vestidos destinados aos meninos. É 

interessante notar que ele repudia os vestidos para as menores idades, que se assemelhavam 

muito aos vestidos femininos, ao contrário das batinas dos meninos maiores, pois estas 

significavam um passo adiante na sua transformação em homem. Outro texto que Ariès utiliza 

como fonte que trata desta expectativa é da infância de Luís XIII no século XVII, redigido por 

seu médico:  

 

Figura 50. Traje para 

menino 6-8 anos. Au Prins 

Temps, 1917. 

Figura 51. Traje para jovem 14-

16 anos. Moda y Passatiempos, 

n.5. Maio, 1915. 

Figura 52. Sobretudo e calça 

para homem adulto, jaquetão e 

calça para homem adulto. Au 

Prins Temps, 1917. 
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“e pergunta quando comecará a usar as calças justas pelos joelhos (em lugar do 

vestido). Mme de Montglas lhe diz que será quando tiver oito anos. A 6 de junho 

de 1608, quando Luís tinha sete anos e oito meses, Heroard registrou com certa 

solenidade: "Hoje ele foi vestido com um gibão e calças pelos joelhos, deixou o 

traje da infância (ou seja, o vestido), e recebeu a capa e a espada (como o mais 

velho dos pequenos Habert de Philippe de Champaigne)". Algumas vezes, 

entretanto, colocavam-lhe novamente o vestido, como já haviam feito com a 

touca, mas ele detestava isso: quando vestia o gibão e as calças pelos joelhos, 

"ficava extremamente contente e alegre, e não queria pôr o vestido" (ARIÈS, 

1981, p.58) 

 

O que ambos os excertos permitem concluir é que a forma como as crianças eram 

vestidas tinha um impacto significativo na construção das suas identidades, pois elas moldavam 

a forma como esses sujeitos se enxergavam e eram enxergadas, gerando expectativas e 

sentimentos negativos e positivos, assim como afirma Miller (2013). Neste caso em especial, 

as mudanças das vestimentas dos meninos são colocadas pelo próprio Ariès como um processo 

de transformação de meninos em homens. Ou seja, as diferentes etapas do vestuário masculino 

infantil (que no século XVII e XVIII eram representadas pelos vestidos femininos das crianças 

pequenas, pelas batas dos meninos um pouco maiores e pelos calções dos meninos acima dos 

7 anos) podem ser compreendidas como a maneira pela qual a sociedade através da 

indumentária constituía o processo de construção da masculinidade e simbolizava as suas 

diferentes temporalidades.  

Conforme pode ser percebido pela descrição das fontes, no século XIX esse processo 

de construção do viril a partir das roupas se faz de maneira diferente do que nos séculos 

anteriores, tratados por Ariès. Todavia a característica principal do processo permanece: uma 

paulatina retirada dos símbolos femininos das roupas dos meninos. Diferente dos séculos XVII 

e XVIII, no final do século XIX o processo de transformação desse tipo de vestimenta se faz 

de maneira mais devagar e com uma maior heterogeneidade interna. Um elemento central nesse 

processo é a substituição sucessiva dos vestidos pelas calças. Essa transformação seria menos 

brusca que nos séculos anteriores pois os próprios modelos de roupas vão apagando aos poucos 

o formato das saias para substitui-los pelos calções, como já colocado. Primeiro se passam dos 

vestidos compridos e cheios dos bebês, para os vestidos mais curtos das crianças 1 a 2 anos 

(que já apresentam algumas diferenciações por gênero) para os saiotes com bermuda das 

crianças dos 3 aos 6 anos, para os calções propriamente ditos dos meninos maiores de 6 anos.  

Apesar de Ariès citar brevemente que muitas vezes se faziam os meninos da faixa etária 

dos 5 aos 7 anos usarem os calções por debaixo dos vestidos para se acostumarem com os seus 

usos, nos séculos XVII e XVIII não existia um modelo intermediário propriamente dito como 

passaria a ser o “costume” acima referido, o que demonstra que durante o século XIX o uso de 
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calças passou a ser adiantado para os meninos e que formas de dividir esse processo em mais 

etapas foram criadas. Uma diferença primordial em relação a esses diferentes períodos diz 

respeito a sua conclusão. Conforme consta nas fontes, um elemento distintivo dos homens para 

os meninos é a presença de calças compridas. Ou seja, os jovens só teriam completado seu 

processo de masculinização quando passassem a usar calças compridas, o que ocorria por volta 

dos 14 aos 16 anos, como indicado pelas revistas.  

Segundo Gilda de Mello e Souza (1987), no século XIX elementos como rendas, 

bordados tecidos esvoaçantes e cores múltiplas, antes presentes na indumentária feminina e 

masculina passam a ser cada vez mais restritas exclusivamente ao vestir-se das mulheres, e as 

roupas destinadas a homens tornaram cada vez mais ascéticas. Como já foi apontado, ao 

contrário do que a autora coloca, esses elementos continuaram a existir sim em uma 

indumentária masculina: a infantil. O que se pode perceber, no entanto, é que são aos poucos 

retirados desse tipo de roupa e substituídos pelo tal ascetismo conforme o crescimento do 

menino e conforme o avançar do século XX.  As rendas, os vestidos cheios e os bordados tão 

presentes nas roupas dos bebês já passam a ser menos perceptíveis nos vestidos exclusivos dos 

meninos de 1 a 2 anos. No “costume” intermediário esses elementos ainda têm alguma presença 

e os saiotes trazem algum volume para o traje. Já nas roupas dos meninos maiores de 6 anos 

estão praticamente ausentes e o corte quase sempre é muito reto 

A indumentária feminina infantil varia pouco se comparada à indumentária feminina 

adulta. A maior diferença entre ambas está no comprimento das saias, que vão aumentando 

conforme a faixa etária da menina até cobrirem os pés nos vestidos adultos (figuras 53 a 65).  

A altura das cinturas também varia, para as meninas menores o padrão é uma cintura baixa ou 

mediana, para meninas maiores e para as mulheres adultas a cintura é alta. A última faixa etária 

apontada pelas revistas do século XIX e dos primeiros anos do século XX às meninas dos 10 

aos 13 anos em Die Modenwelt e 10 aos 12 anos em A Estação e Moda y Passatiempos, o que 

leva à conclusão que após essa faixa etária as meninas eram vestidas com roupas adultas.  
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Figura 53. Vestido para menino de 

3-5 anos. Die Modenwelt, n.18. Jun, 

1900. 
 Figura 54. Vestidos para meninas 

de 3 a 5 anos. A Estação, n.18. Set, 

1884.  

Figura 55. Vestido para meninas. 

A Estação, n.14. Jul, 1884. 

Figura 56. Costume com gola la cahle 

para meninas 5 a 7 anos. A Estação, 

n.5. Março,  1888. 

Figura 57. Vestido para meninas 

7-10 anos Die Modenwelt, n.18. 

Jun, 1900. 

Figura 58. Costume para 

meninas 5 a 7 anos. A Estação, 

n.20. Set 1886. 
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Figura 59. Vestido para 

meninas 6-8 anos. Die 

Modenwelt, n.17. Jun, 1900. 

Figura 62. Vestido para 

menina 11-13 anos Die 

Modenwelt, n.22. Ago, 1900. 

Figura 63. Vestido para menina. 

Die Modenwelt,  n.24. Set, 

1889. 

Figura 60. Manto com saia para 

meninas 8-10 anos. A Estação, 

n.21. Nov, 1886. 

Figura 64. Vestido para 

menina 11-13 anos. A 

Estação, n.12. Jun, 1885. 

Figura 61. Costume para 

meninas 8-10 anos. A Estação, 

n.19. Maio, 1888. 
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Em relação à diferenciação por período pode se notar que as vestimentas das meninas 

acompanham a tendência da moda dos vestidos adultos, que se tornam menos pomposos e com 

cortes mais retos (figuras 66 a 74). O comprimento das saias também varia do final do século 

XIX para a década de 10 do século XX. Na virada do século a diferença do tamanho da barra 

dos vestidos entre meninas pequenas e meninas entre 10 e 12 anos era significativa. Já nos anos 

da guerra essa diferença diminui, mas ainda é notável que as saias das meninas pequenas ficam 

um pouco acima do joelho (figuras 66 a 71) enquanto que das meninas maiores fica um pouco 

a baixo (figuras 73, 74). A questão da cintura alta também não é mais presente, com a existência 

de cintura baixa até os 12 anos. Há alguns trajes indicados a meninas de 12- 16 anos, que são 

extremamente semelhantes aos vestidos adultos.  Em todas as revistas há apenas um caso de 

menina trajando calça, e se trata de um traje esportivo (figura 72). Apesar de uma maior 

simplicidade que os trajes femininos passam a adotar no período da guerra, a presença de 

elementos ornamentais ainda se faz presente como uma marca de diferenciação em relação às 

roupas masculinas.  

 

Figura 65. Da direita à esquerda: Vestido menina -12 anos, vestido mulher 

adulta, vestido menina 2-4 anos. A Estação, n.13. Julho 1883. 
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Figura 66. Vestidos de passeios 

para crianças. A Rainha da Moda, 

n.19, jan, 1918. 

 

Figura 69. Vestido para meninas 10-

12 anos. Moda y Passatiempos, n.6. 

Jun, 1915. 

Figura 67. Vestido para meninas 

4-6 anos. Moda y Passatiempos, 

n.5. Maio, 1915. 

Figura 68. Vestido para meninas 

2-4 anos. Moda y Passatiempos, 

n.6. Jun, 1915. 

Figura 70. Vestido de primeira 

comunhão 8- 10 anos. Moda y 

Passatiempos, n.5. Maio, 1915. 

Figura 71.Traje para menina 10-

12 anos. Moda y Passatiempos, 

n.6. Jun, 1915. 
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Para Roveri (2014), a atribuição desses adereços às roupas das crianças pequenas e a 

das meninas era a forma por excelência dos adultos projetarem a principal característica do 

imaginário coletivo da infância moderna, já abordado com Ariès e Geles: a aura de inocência, 

que remetia aos preceitos cristãos de moralidade. Segundo a autora, os laços, rendas, bordados, 

os modelos fofos e esvoaçantes tinham como principal efeito evocar nos adultos sensações 

ligadas à doçura, pureza e meiguice. Esta maneira de vestir as crianças seria uma tentativa dos 

adultos de ordenar por meio da visualidade um espaço de beleza e decência que os pequenos 

deveriam obrigatoriamente se inserir, sobretudo os da classe mais abastada. Esta beleza e 

decência das roupas estariam também extremamente atreladas às noções higienistas abordadas 

no primeiro capítulo, que alegavam ser de responsabilidade das mães o cuidado do asseio de 

seus filhos e também dos seus comportamentos pecaminosos, como o excerto que trata da gula 

durante o natal citado no primeiro capítulo, por exemplo. Ou seja, as noções de pureza e 

impureza remetiam ambiguamente a um estado físico das crianças, que podia ser medido a 

partir de suas vestimentas e da suntuosidade dela, e também a uma moral religiosa. A 

pesquisadora inclusive aborda a maneira como as crianças pobres e negras eram referidas nas 

revistas que analisou e coloca que suas imagens estavam sempre remetidas à sujeira, à desordem 

Figura 72. Traje de marinheiro para 

menina 3 a 5 anos. Au Prins Temps, 

1917. 

Figura 73. Vestido para 

meninas 14-16 anos. Moda y 

Passatiempos, n.3. Março, 

1909. 

Figura 74. Traje para 

senhoritas de 14 a 16 anos. 

Moda y Passatiempos, n.5. 

Maio, 1915.   
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e à desobediência. Elas deviam funcionar como um exemplo a não ser seguido pelas crianças 

leitoras das revistas ou filhas das leitoras.  

Um vestuário que se insere por completo no mundo dos apetrechos é o das meninas. 

Para Ariès, não existia uma diferenciação das roupas de meninas e das mulheres adultas. Como 

já foi abordado, realmente esses dois tipos de vestuário eram muito semelhantes, mas no século 

XIX possuíam diferenças. A principal distinção das roupas das garotinhas menores em relação 

às das adultas está no comprimento do vestido, que passa sucessivamente a aumentar de acordo 

com o crescimento da criança. De acordo com o que foi exposto, este processo de aumento das 

saias era mais gradual no final do século XIX e primeiros anos do século XX do que na década 

de 1910, mas em geral um movimento percebido em ambos é o aumento da barra que nas 

meninas entre 2 e 4 anos ia um pouco acima do joelho para uma completa cobertura dos pés 

nas meninas de 14-16 anos.  

Segundo Ariès, essa falta de variação entre o vestuário feminino adulto e infantil seria 

um reflexo de uma “adultização” (não é uma citação direta, termo meu) das meninas. A maior 

diferenciação do vestuário infantil masculino significaria um pioneirismo que teria levado os 

meninos a serem as primeiras crianças especializadas, enquanto que o universo das meninas 

seria menos separado dos adultos. Nos séculos XVII e XVIII talvez essas percepções sejam 

realmente aplicáveis, mas a análise das fontes leva a crer que para o final do século XIX a lógica 

era oposta. A continuidade do uso dos elementos decorativos entre os vestuários femininos 

infantil e adulto remeteria menos a uma “adultização” das meninas e mais com uma 

“infantilização” da mulher adulta, já trabalhada no primeiro capítulo. Esses símbolos de pureza 

desapareciam do vestuário masculino ao mesmo tempo em que se perpetuavam por toda moda 

feminina, reforçando o caráter infantil das mulheres adultas. 

Esse processo de apagamento do feminino na indumentaria dos meninos também pode 

ser percebido em outros tipos de peças e itens que compõe a imagem das crianças nessas 

revistas. Um item significativo que demonstra a perda de símbolos femininos na indumentária 

infantil de meninos é o chapéu. No século XIX as toucas para meninos pequenos acompanham 

uma diferenciação por etapas muito semelhante à dos vestidos, sendo muito mais presentes em 

crianças até 3 anos de idade e aparecendo mais raramente em meninos maiores de 4 anos. Essas 

toucas se caracterizam pela massiva presença de bordados, rendas e laços (imagem 

45,66,75,76,77) 
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Após os 6 anos o modelo de chapéu predominante entre os meninos é a boina (imagens 

28, 37, 43, 45, 78, 79) cuja total ausência dos elementos colocados acima se faz notável. Ariès 

coloca que no século XVIII o abandono da touca por parte dos meninos era um marco 

significativo no processo de construção da virilidade dos meninos que passavam de bebês para 

“homenzinhos” (não é uma citação direta, termo meu) quando deixavam de usar a touca. Em 

seu diário o médico de Luís XIII comenta tal momento na vida da criança:  

 

No seu aniversário de quatro anos, usou calças justas pelos joelhos por baixo 

do vestido, e um ano mais tarde, em 7 de agosto de 1606, foi-lhe retirada a 

'touca de criança' e ele recebeu o chapéu dos homens. Esta também foi uma 

data importante: "Agora que deixais vossa touca, não sereis mais uma criança, 

começais a vos tornar homem” (ARIÈS, 1981, p. 59) 

 

Figura 75. Touca para 

menino 1-3 anos. A Estação, 

n.10. Maio, 1888. 

Figura 76. Touca para menina 

3-5 anos. Die Modenwelt, n.40, 

out, 1887. 

Figura 77. Touca para 

menina 2-3 anos. Die 

Modenwelt, n.43. Nov, 

1889. 

. 
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Pelas revistas podemos perceber que estas relações com um uso da touca se 

configuraram como uma permanência entre os séculos abordados por Ariès e o século XIX. 

Entre os meninos mais velhos, acima de 8 anos, aproximadamente, também são apresentados 

alguns chapéus de aba reta, cuja a ausência de qualquer símbolo de feminilidade também se faz 

perceptível (imagem 80). Não existe nenhuma imagem de meninos portando cartola. Segundo 

Volpi, a cartola seria um elemento muito importante para a distinção social e exibição da 

elegância masculina, a sua ausência nas imagens dos meninos, demonstra que para além disso 

também eram um marco importante no processo de construção de virilidade, o qual nem os 

mais velhos, de 14-16 anos, haviam alcançado ainda.   

10 anos. A Estação, n.16, abril, 1889. 
Figura 78. Costume para menino de 

5 a 7 anos. A Estação, n.15, Ago, 

1883. 

Figura 79. Costume para 

menino de 5 a 7 anos. A 

Estação, n.14, Set, 1886. 
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No caso da indumentária das meninas, as toucas ainda são presentes nos modelos para 

crianças acima dos 3 anos, sobretudo no século XIX, mas também se mesclam com os modelos 

de chapéus de aba reta ricamente ornamentados (imagens 57, 60, 65, 81, 82) . No século XIX 

há inclusive toucas voltadas a mulheres adultas. Há poucas variações no que diz respeito à 

padronagem dos chapéus infantis por faixa etária do final do século XIX em relação aos anos 

da Guerra. A diferença mais notável é a simplicidade que adquirem nesse período, 

acompanhando a tendência já mencionada dos outros itens da indumentária. 

 

anos. A Estação, n.15, fev, 1887. 
Figura 80. Traje para menino 10-12 

anos. A Estação, n.10, Maio, 1888. 
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Um outro item que demonstra ser significativo para a construção da masculinidade dos 

meninos é a bengala (imagens 42, 43, 75,83). Em várias imagens a presença destas se faz notar 

nas imagens de meninos acima dos 3 anos de idade. Quanto mais velhos mais ela se faz presente 

em suas representações. Os poucos modelos homens apresentados pelas revistas também 

apresentam esse acessório.  

 

Figura 83. Traje para menino 4-6 anos. A Estação, n.23, Dez, 1884. 

Apesar de não ser o foco da pesquisa, uma análise dos brinquedos que acompanham as 

crianças nas imagens também se faz interessante para a compreensão da construção dos papéis 

de gênero deste período. Entre as crianças pequenas de ambos os gêneros os brinquedos mais 

recorrentes são pelúcias ou animais de madeira, que aparecem com uma certa frequência nas 

Moda y Passatiempos, n.8. Ago, 

1909. 

Figura 81. Traje menina 4-6 anos. 

Die Modenwelt, n.24. Set, 1900. 

 

Figura 82. Traje menina, 3-7 anos. 

Moda y Passatiempos, n.5. Fev, 

1908. 
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imagens que abrangem a faixa etária de 1 a 4 anos, aproximadamente, (imagens 47,55). Apesar 

da existência dessa opção de brinquedo que contemplava tanto meninas quanto meninos, a 

maior recorrência, no entanto, é de itens diferenciados para meninos e meninas já a partir de 2 

ano de idade, aproximadamente.  

As bonecas são o brinquedo mais recorrente entre as imagens de meninas (imagens 

25,54,65,68). De acordo com Roveri (2014), na primeira metade do século XIX as bonecas 

teriam uma forma de mulher, e em suas brincadeiras as meninas se dedicariam a projetar 

elementos da vida adulta, como fazer combinação de roupas e penteados adultos, simular bailes 

e chás, entre outras atividades do mundo social feminino. Já na segunda metade do século XIX 

o modelo de boneca em forma de bebê passou a ser o predominante entre os brinquedos das 

pequenas, reforçando a função maternal e fazendo com que as meninas exercitassem as suas 

obrigações domésticas acima de tudo. Como já foi trabalhado no primeiro capítulo, essa relação 

entre mulheres e bonecas prossegue de certa forma até a vida adulta, quando os próprios filhos, 

sobretudo as filhas, se tornam uma espécie de boneca para as mães. 

Entre os meninos o item de brinquedo mais presente é o chicotinho (imagens 

31,32,35,36,38). Fernanda Roveri coloca que na segunda metade do século XX a imagem do 

menino travesso é bem consolidada nas publicações que estuda. Podemos ver um indício da 

figura do “menino levado”, do menino ativo, e do incentivo que lhe era dado já no final do 

século XIX e começo do século XX pelo chicotinho, que remete a uma atividade física e a uma 

certa violência. Segundo a autora, atitudes imperativas são vistas com bons olhos quando 

perpetuadas por meninos. Estes seriam impulsionados a exercer sua autonomia, a cometer 

peraltices que fortaleceriam sua atuação como os sujeitos independentes que viriam a se tornar 

plenamente quando virassem homens. Nas meninas este tipo de postura seria amplamente 

combatido, sempre as limitando às brincadeiras com as bonecas que, como já foi tratado, as 

colocavam em um mundo restrito ao ambiente doméstico e aos cuidados que este inspirava. 

Assim como Roveri coloca para a década de 50 do século XX, no século XIX e início 

do século XX a questão da cor das roupas não era tão significativa para uma diferenciação por 

gênero. Tanto para meninas quanto para meninos branco, azul, vermelho, verde e amarelo eram 

indicados pelas revistas nos modelos de roupas, muitas vezes em tons escuros ou bem vivos. A 

maior diferença nesse sentido se fazia com a perda da cor nas roupas de meninos a medida que 

cresciam, que acima dos 10 anos adotavam por completo vestes pretas muito semelhantes as 

dos homens adultos, como já foi abordado.  
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Segundo Michel Foucault (2008), se consolida no século XVIII a partir das reformas 

religiosas do período  e dos discursos médicos uma postura sobre o corpo que o coloca como 

fonte de vergonha e pudor, que seria imposta sobretudo às crianças.  A preocupação com a 

masturbação infantil seria o maior receio das instituições morais e de higiene, que 

identificariam nela um problema que impactaria por toda a vida do sujeito. Como as imagens 

deixam entrever, com a paulatina aproximação da puberdade as vestimentas das crianças 

passam a cada vez mais a retirar os elementos que remetem a uma inocência.  Com a 

proximidade do perigo da masturbação as crianças passam a ser mais impuras, e, portanto, 

menos crianças. Como já foi tratado, uma perda de inocência é notável na transformação a partir 

das faixas etárias em ambas indumentárias infantis, masculina e feminina. Entretanto, apesar 

das perdas terem essa negatividade da impureza em comum, tem pesos dessemelhantes, operam 

de maneira diferente e agregam valores muito diversos.  

O paulatino apagamento dos símbolos femininos nas roupas de meninos e a introdução 

dos calções simboliza uma perda de inocência, contudo, de certa forma é uma perda encarada 

como necessária ao caminho que leva a uma virilidade plena com a adoção do traje ascético 

dos homens adultos. Maria Cristina Volpi (2017) alega que o vestuário masculino do século 

XIX, exemplificado na figura do burguês de negócios, foi fundamental para reafirmar a 

crescente masculinidade entre as classes mais altas. Segundo Mello e Souza (1987), essa 

maneira do vestir-se masculino reafirmava os valores do “self-made man” que deveria se ocupar 

do mundo do trabalho deixando para trás frivolidades como a moda, que era um assunto de 

nobres e mulheres. Apesar desse discurso ser apontado como recorrente a autora faz a ressalva 

de que nunca houve realmente um abandono completo por parte dos homens em relação a 

preocupações com as aparências. Pelo contrário, a elegância seria algo muito almejado entre 

eles no século XIX, que a procuravam exibir de maneiras mais sutis como na qualidade dos 

tecidos, nos detalhes dos botões, no corte bem feito, entre outros elementos.  

Já o processo de perda da inocência por parte das meninas tem um caráter muito mais 

negativo. O aumento gradual das saias diz respeito a uma diminuição do valor delas enquanto 

seres puros, que passam a ser vistas como mais pecaminosas. Esconder os corpos femininos era 

considerado o correto para manter a decência e a ordem sexual. Mello e Souza (1987) coloca 

como as regras morais enrijeceram no século XIX e como o puritanismo passou a dar forma às 

roupas femininas, escondendo, preenchendo com tecido quase que por completo o corpo das 

mulheres. Ela coloca como uma exceção os vestidos de bailes, que permitiam um decote maior 

do que os vestidos diurnos. Esses decotes, e até mesmo a ausência deles, seriam usados pelas 
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mulheres nos jogos de poder e sedução da sociedade, ou seja, mesmo com uma moral tão restrita 

que atingia o vestir-se as mulheres tinham meios de se utilizar dele para seus próprios fins. 

Dessa forma, Mello e Souza afirma que apesar das limitações que lhes eram impostas as 

mulheres sabiam jogar com as regras, tinham um agenciamento por meio da indumentária.   

Essa forma de utilizar as roupas por parte das mulheres adultas leva a pensar que talvez 

algumas meninas almejassem o uso dos vestidos compridos da mesma forma que os meninos 

desejavam o uso da calça, ou seja, desejavam se tornar mulheres. Todavia, a expectativa social 

em relação aos processos de construção da masculinidade e da feminilidade os coloca em lados 

opostos. Enquanto que a perda da pureza é vista como algo necessário para adquirir a virilidade 

entre os meninos, a diminuição da inocência das meninas é vista como algo irrecuperável. 

Todavia, é válido lembrar que mesmo adultas as mulheres ainda são vistas como mais inocentes 

que os homens, tanto no sentido de serem mais ignorantes quanto no de serem indivíduos que 

deveriam se submeter mais à moralidade. Nesta perspectiva, as mulheres seriam apenas 

crianças mais impuras. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise das imagens das vestimentas de crianças da coleção de revistas femininas do 

Museu Paranaense mostra a impossibilidade de se separar um estudo da infância com as 

relações de gênero que a permeiam. Primeiramente, no caso destas fontes, por se tratarem de 

ilustrações veiculadas em periódicos voltados ao publico feminino. Nestas revistas, as imagens 

de crianças ideais não eram destinadas aos pequenos propriamente ditos, mas às suas mães que 

deviam intermediar os processos sociais em que deviam ser submetidos, neste caso em especial 

os ligados às roupas, acessórios e aos brinquedos. Além disso, por meio dessas revistas fica 

claro como a infância era um valor fundamental para a maternidade e a domesticidade feminina 

do final do século XIX e início do século XX, que deviam se pautar nas recomendações 

higienistas e em uma moral cristã que quase sempre eram indissociáveis.  

 Para além disso, também fica claro que a imagem da mulher adulta era intimamente 

relacionada com a da criança. Como já foi abordado, as mulheres eram tomadas pelas 

sociedades ocidentais deste período como “crianças crescidas”, menos inocentes em um sentido 

moral em relação aos pequenos, mas ainda assim mais puras e muito mais ingênuas que os 

homens. Se por um lado isto significava uma limitação para essas mulheres, que por serem 

consideradas incapacitadas (assim como as crianças) eram banidas do mundo público, por outro 

lado, esse acesso ao infantil por meio de um “brincar de boneca” com as filhas e filhos 

utilizando a indumentária e também os mais diversos trabalhos manuais, era uma possibilidade 

para a ação criativa por parte das mulheres que encontravam uma forma de expressar suas 

personalidades e de exprimir suas vontades, algo que lhes era constantemente negado em outros 

espaços e momentos.  

 Também é muito perceptível como a transformação das vestimentas infantis conforme 

o crescimento das crianças está intrinsecamente ligada a uma perda da inocência, que apesar de 

possuir um caráter negativo em comum, apresenta tonalidades muito diferentes para meninos e 

meninas. Enquanto que essa perda, representada pela retirada dos elementos femininos de 

ornamentação, se mostrava como algo necessário para adquirir virilidade entre os meninos, para 

as meninas se tratava de uma perda bem menos sutil e sem nenhum ganho, sendo apresentada 

como seres cada vez menos morais à medida que a barra de suas saias crescia.   

O final do século XIX se apresenta como a época em que o processo de construção dos 

gêneros na infância, sobretudo o da masculinidade, era o mais lento e paulatino. Nessa época, 

as crianças adquiriam seus atributos de gênero por meio de várias sub-etapas representadas 

pelos diferentes modelos de roupas recomendados por faixa etária. Para os meninos, em geral, 
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ia-se do vestido completamente semelhante ao das meninas, para um vestido exclusivamente 

masculino, para um meio termo entre vestido e bermuda (uma espécie de “shorts-saia”), para 

os calções e por último para as calças compridas que representavam a fase final. Para as 

meninas, a saia ia progressivamente aumentado de tamanho conforme suas idades até cobrir os 

pés nas mulheres adultas. Como Ariès (1981) coloca, no século XVII existiam bem menos 

variações entre os modelos para as diferentes idades e o uso dos calções não era tão prolongado 

entre os meninos. Como Roveri (2014) aborda, na metade do século XX estava consolidado um 

movimento que já dava indícios durante o período da Primeira Guerra: a extinção de algumas 

etapas (como o “shorts saia”) e o desaparecimento do vestido na indumentária infantil 

masculina e a introdução cada vez mais precoce dos calções.   

Essa diferença do final século XIX é ainda mais notável se comparada à atualidade, 

onde é muito comum os fetos já começarem a ser diferenciados por gênero assim que seu 

aparelho reprodutivo é identificado pelos exames de imagem. Nas sociedades do final do XIX  

e início do XX, fica muito evidente o caráter construtivo do gênero de que trata Butler e Scott, 

a masculinidade e a feminilidade literalmente iam se elaborando, elas se delimitavam aos 

poucos na vida das crianças, e no caso dos meninos principalmente se “conquistava” aos 

poucos. A divisão “masculino - feminino” não se colocava imediatamente na vida desses 

sujeitos. Em um primeiro momento se privilegiavam nas roupas das crianças os elementos que 

aludiam ao universo das mulheres, que posteriormente eram retirados das vestimentas dos 

meninos, que passavam cada vez mais a se compreender como homens. 

 A transformação que começa durante o período da Primeira Guerra Mundial e que se 

estende até hoje, na qual as crianças são cada vez mais cedo submetidas a diferenciações por 

gênero pela indumentária, remete a uma forma de naturalização desse binarismo de gênero na 

infância, que se torna cada vez mais crescente. A especialização das roupas das crianças no 

final do século XIX e início do XX apresentava uma possibilidade de não serem totalmente 

homens nem totalmente mulheres até o fim do processo. A utilização de roupas cada vez mais 

semelhantes às adultas entre as crianças faz com que desde cedo já sejam totalmente 

identificadas dentro do binarismo masculino-feminino. 

O estudo desenvolvido deixa claro a importância da indumentária para a compreensão 

das crianças sobre os padrões que lhes são impostos, como as fontes citadas por Ariès 

explicitam, e também para a maneira como esses indivíduos se relacionam com eles e elaboram 

suas performances de gênero. A análise das imagens demonstra como o vestuário constituiu e 

ao mesmo tempo é impactado pelos processos de construção da masculinidade e da 
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feminilidade no final do século XIX e início do XX, elementos fundamentais da construção do 

“eu”, como coloca Miller. Ser bebê, menino ou menina, moça ou rapaz, senhor e senhora 

necessariamente passava pelo vestir, e não necessariamente este seguia a mesma lógica dos 

períodos anteriores ou posteriores, o que mostra que este “ser” não é nada natural e é 

extremamente mutável.  
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A ESTAÇÃO: JORNAL ILUSTRADO PARA A FAMÍLIA. Brasil: n.21, v.14, nov. 1885 

A ESTAÇÃO: JORNAL ILUSTRADO PARA A FAMÍLIA. Brasil: n.13, v.14, jul.  1885 

A ESTAÇÃO: JORNAL ILUSTRADO PARA A FAMÍLIA. Brasil: n.20, v.14, out. 1885 

A ESTAÇÃO: JORNAL ILUSTRADO PARA A FAMÍLIA. Brasil: n.23, v.14, dez. 1885 

A ESTAÇÃO: JORNAL ILUSTRADO PARA A FAMÍLIA. Brasil: n.7, v.14, dez. 1885 

A ESTAÇÃO: JORNAL ILUSTRADO PARA A FAMÍLIA. Brasil: n.4, v.14, dez. 1885 

A ESTAÇÃO: JORNAL ILUSTRADO PARA A FAMÍLIA. Brasil: n.11, v.14, jun. 1885 

A ESTAÇÃO: JORNAL ILUSTRADO PARA A FAMÍLIA. Brasil: n.14, v.14, ago. 1885 

A ESTAÇÃO: JORNAL ILUSTRADO PARA A FAMÍLIA. Brasil: n.15, v.14, ago. 1885 

A ESTAÇÃO: JORNAL ILUSTRADO PARA A FAMÍLIA. Brasil: n.13, v.14, jul. 1885 

A ESTAÇÃO: JORNAL ILUSTRADO PARA A FAMÍLIA. Brasil: n.12, v.14, jun. 1885 

A ESTAÇÃO: JORNAL ILUSTRADO PARA A FAMÍLIA. Brasil: n.9, v.14, maio. 1885 

A ESTAÇÃO: JORNAL ILUSTRADO PARA A FAMÍLIA. Brasil: n.10, v.14, maio. 1885 

A ESTAÇÃO: JORNAL ILUSTRADO PARA A FAMÍLIA. Brasil: n.22, v.14, nov. 1885 

A ESTAÇÃO: JORNAL ILUSTRADO PARA A FAMÍLIA. Brasil: n.6, v.14, mar.1885 

A ESTAÇÃO: JORNAL ILUSTRADO PARA A FAMÍLIA. Brasil: n.9, v.14, maio. 1885 

A ESTAÇÃO: JORNAL ILUSTRADO PARA A FAMÍLIA. Brasil: n.10, v.14, maio. 1885 

A ESTAÇÃO: JORNAL ILUSTRADO PARA A FAMÍLIA. Brasil: n.22, v.14, nov. 1885 
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A ESTAÇÃO: JORNAL ILUSTRADO PARA A FAMÍLIA. Brasil: n.12, v.14, jun . 

1886 

A ESTAÇÃO: JORNAL ILUSTRADO PARA A FAMÍLIA. Brasil: n.19, v.15, out. 1886 

A ESTAÇÃO: JORNAL ILUSTRADO PARA A FAMÍLIA. Brasil: n.21, v.15, nov. 1886 

A ESTAÇÃO: JORNAL ILUSTRADO PARA A FAMÍLIA. Brasil: n.5, v.15, mar. 1886 

A ESTAÇÃO: JORNAL ILUSTRADO PARA A FAMÍLIA. Brasil: n.18, v.15, set. 1886 

A ESTAÇÃO: JORNAL ILUSTRADO PARA A FAMÍLIA. Brasil: n.6, v.15, mar. 1886 

A ESTAÇÃO: JORNAL ILUSTRADO PARA A FAMÍLIA. Brasil: n.17, v.15, set. 1886 

A ESTAÇÃO: JORNAL ILUSTRADO PARA A FAMÍLIA. Brasil: n.23, v.15, dez. 1886 

A ESTAÇÃO: JORNAL ILUSTRADO PARA A FAMÍLIA. Brasil: n.15, v.16, ago. 1887 

A ESTAÇÃO: JORNAL ILUSTRADO PARA A FAMÍLIA. Brasil: n.1, v.17, jan. 1887 

A ESTAÇÃO: JORNAL ILUSTRADO PARA A FAMÍLIA. Brasil: n.5, v.17, mar. 1887 

A ESTAÇÃO: JORNAL ILUSTRADO PARA A FAMÍLIA. Brasil: n.21, v.16, nov. 1887 

A ESTAÇÃO: JORNAL ILUSTRADO PARA A FAMÍLIA. Brasil: n.10, v.17, maio. 1888 

A ESTAÇÃO: JORNAL ILUSTRADO PARA A FAMÍLIA. Brasil: n.4, v.17, maio. 1888 

A ESTAÇÃO: JORNAL ILUSTRADO PARA A FAMÍLIA. Brasil: n.2, v.17, jan. 1888 

A ESTAÇÃO: JORNAL ILUSTRADO PARA A FAMÍLIA. Brasil: n.24, v.17, dez.1888 

A ESTAÇÃO: JORNAL ILUSTRADO PARA A FAMÍLIA. Brasil: n.5, v.17, mar. 1888 

A ESTAÇÃO: JORNAL ILUSTRADO PARA A FAMÍLIA. Brasil: n.1, v.17, jan. 1888 

A ESTAÇÃO: JORNAL ILUSTRADO PARA A FAMÍLIA. Brasil: n.23, v.17, dez. 1888 

A ESTAÇÃO: JORNAL ILUSTRADO PARA A FAMÍLIA. Brasil: n.20, v.17, out. 1888 

A ESTAÇÃO: JORNAL ILUSTRADO PARA A FAMÍLIA. Brasil: n.17, v.18, set. 1889 

A ESTAÇÃO: JORNAL ILUSTRADO PARA A FAMÍLIA. Brasil: n.3,v.18,fev. 1889 

A ESTAÇÃO: JORNAL ILUSTRADO PARA A FAMÍLIA. Brasil: n.22, v.18, nov. 1889 

A ESTAÇÃO: JORNAL ILUSTRADO PARA A FAMÍLIA. Brasil: n.20, v.18, out. 1889 

A ESTAÇÃO: JORNAL ILUSTRADO PARA A FAMÍLIA. Brasil: n.13, v.18, jul. 1889 

A ESTAÇÃO: JORNAL ILUSTRADO PARA A FAMÍLIA. Brasil: n.23, v.18/dez. 1889 

A ESTAÇÃO: JORNAL ILUSTRADO PARA A FAMÍLIA. Brasil: n.22, v.18, nov. 1889 

A ESTAÇÃO: JORNAL ILUSTRADO PARA A FAMÍLIA. Brasil: n.22, v.18, nov.1889 

A ESTAÇÃO: JORNAL ILUSTRADO PARA A FAMÍLIA. Brasil: n.13, v.21, jul.1899. 

A RAINHA DA MODA. Brasil: n.38, v.4, mar. 1905 

A RAINHA DA MODA. Brasil.1917 

A RAINHA DA MODA. Brasil: n.19, v.17, jan 1918 
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AU PRIN TEMPS. França: 1917. 

DIE ELEGANT MODE. Alemanha: n.23,  v.24, dez. 1913 

DIE ELEGANT MODE. Alemanha: n.24,  v.24, dez. 1913 

DIE MONDEWELT . Alemanha: n.5, dez. 1889 

DIE MONDEWELT . Alemanha: n.6, dez . 1889 

DIE MONDEWELT. Alemanha: n.1, out. 1899 

DIE MONDEWELT. Alemanha: n.2, out. 1899 

DIE MONDEWELT. Alemanha: n.3, nov. 1899 

DIE MONDEWELT. Alemanha: n.4, nov. 1899 

DIE MONDEWELT. Alemanha: n.7, jan. 1900 

DIE MONDEWELT. Alemanha: n.8, jan. 1900 

DIE MONDEWELT. Alemanha: n.9, fev. 1900 

DIE MONDEWELT. Alemanha: n.10, fev. 1900 

DIE MONDEWELT. Alemanha: n.11, mar. 1900 

DIE MONDEWELT. Alemanha: n.12, mar. 1900 

DIE MONDEWELT. Alemanha: n.13, abr. 1900 

DIE MONDEWELT. Alemanha: n.14, abr. 1900 

DIE MONDEWELT. Alemanha: n.15, maio. 1900 

DIE MONDEWELT. Alemanha: n.16, maio. 1900 

DIE MONDEWELT. Alemanha: n.17, jun. 1900 

DIE MONDEWELT. Alemanha: n.18, jun. 1900 

DIE MONDEWELT. Alemanha: n.19, jul. 1900 

DIE MONDEWELT. Alemanha: n.20, jul. 1900 

DIE MONDEWELT. Alemanha: n.21, ago. 1900 

DIE MONDEWELT. Alemanha: n.22, ago. 1900 

DIE MONDEWELT. Alemanha: n.23, set. 1900 

DIE MONDEWELT. Alemanha: n.24, set.1900 

DIE MONDEWELT. Alemanha: n.15, v.34, maio. 1901 

MODE UND HAUS. Alemanha: n.12, v.22, abr. 1906 

MODA Y PASSATIEMPOS: AMÉRICA LATINA: n.3, v.5, dez. 1907 

MODA Y PASSATIEMPOS: AMÉRICA LATINA: n.5, v.5, fev. 1908 

MODA Y PASSATIEMPOS: AMÉRICA LATINA: n. 11, v.5, ago. 1908 

MODA Y PASSATIEMPOS: AMÉRICA LATINA: n.3, v.6, mar. 1909 
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MODA Y PASSATIEMPOS. América Latina: n.5, v.12, maio. 1915 

MODA Y PASSATIEMPOS. América Latina: n.6, v.12,  jun.1915 

MODA Y PASSATIEMPOS. América Latina: n.3, v.7, março 1915 

OUVRAGES DE DAMES. França: n.518, maio. 1914 
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