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RESUMO 

 

 

 

 

 

 

 

Este estudo pretende analisar como a moda influencia na construção dos personagens no 

romance A Pata da Gazela, de José de Alencar, priorizando as características dos vestuários e 

comportamentos dos personagens no desenvolvimento do enredo. Por meio dos estudos de 

Barthes (1979); Souza (2001), Laver (1989), entre outros, faremos a análise de espaço, 

personagens, e enredo, chegando às conclusões desejadas. Ao longo da trama alencariana, 

observamos o vestuário, bem como roupas, sapatos, acessórios e penteados utilizados na 

sociedade carioca do século XIX e a construção de signos presentes. Dessa maneira, no que 

tange a moda, verificamos que se trata de um conjunto, ou seja, roupa, sapato, acessórios, 

penteado e demais meios para a criação dos personagens e enredo, e também às classes 

sociais destes. Tais estudos colaboraram na compreensão da narrativa, bem como na 

apreensão da própria caracterização dos personagens, além de podermos conhecer 

profundamente a criação da narrativa em questão.  

 

Palavras–chave:  Literatura. Moda. Personagens. Espaço. 
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ABSTRACT 

 
 

 

 

 

 

 

This study aims to analyze in relation to the fashion influences in the construction of the 

characters the novel A Pata da Gazela, by José de Alencar, emphasizing the characteristics of 

the clothing and behavior of the characters in the development of the plot. Through the studies 

of Barthes (1979); Souza (2001), Laver (1989), among others, we analyze the space, the 

characters, and the plot, reaching the desired conclusions. Throughout the plot created by 

Alencar, we see clothing, as well as, clothes, shoes, accessories, hairstyle used in Rio de 

Janeiro’s society of the nineteenth century and the construction of present signs. Such studies 

helped in the understanding of narrative as well as the seizure of his own characterization of 

the characters, and we can deeply know the creation of the narrative in question. 

 

Keywords: Literature. Fashion. Characters. Space. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

O intuito desta pesquisa da área de Teoria Literária, subárea de Literatura Brasileira, 

será investigar, por meio do cronotopo bakhtiniano, como a moda da sociedade carioca do 

século XIX participa da construção física, psicológica e social das personagens da obra A pata 

da Gazela, de José de Alencar.  

A partir das considerações de Mikail Bakhtin acerca do cronotopo, entenderemos a 

época em que a obra foi escrita, ou seja, o século XIX e a sociedade carioca, bem como a 

moda e a composição das personagens alencarianas no âmbito físico e psicológico. Conforme 

sinaliza Bakhtin: 

 

A obra e o mundo nela representado penetram no mundo real enriquecendo-

o, e o mundo real penetra na obra e no mundo representado, tanto no 

processo da sua criação como no processo subsequente da vida, numa 

constante renovação da obra e numa percepção criativa dos ouvintes-leitores. 

(BAKHTIN, 1988, p. 358) 

 

  

Optamos pelo autor José de Alencar, pois, além de ser um grande escritor do período 

romântico brasileiro, soube refletir consideravelmente acerca da sociedade carioca do século 

XIX, traduzindo a realidade da época por meio da descrição de trajes, costumes e estilos de 

vida de seus personagens.  

A escolha pela época romântica justifica-se pelo privilégio da imaginação e liberdade 

de criação, bem como pela exposição das emoções vivenciadas pelas personagens 

alencarianas, mais especificamente a atmosfera dos chamados “perfis femininos” criados pelo 

autor. 

Em A pata da Gazela, os personagens Leopoldo e Horácio apaixonam-se 

simultaneamente por Amélia. Leopoldo encanta-se com a alma desta personagem, sem ao 

menos conhecê-la pessoalmente, traço bastante utilizado nas narrativas românticas. Depois de 

diversas peripécias em torno de um par de botinas esquecido por Amélia, o enredo avança na 
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procura dessa personagem, favorecendo um curioso itinerário pelas ruas do Rio de Janeiro do 

século XIX, ao mesmo tempo que permite o alcance e a abordagem da moda presente na 

indumentária dos personagens como marcas imprescindíveis de sua caracterização física e 

psicológica. 

De maneira geral, por meio do cronotopo instaurado na narrativa, ou seja, o Rio de 

Janeiro do século XIX, também investigaremos a moda, procurando observar de que modo ela 

se relaciona com a composição do enredo e com a construção física, psicológica e social das 

personagens do romance A pata da Gazela, de José de Alencar. 

Após essa discussão, abordaremos a moda como possível responsável pela construção 

do enredo. 

Enfocaremos também o cronotopo bakhtiniano, analisando, assim, o espaço e o tempo 

relacionados com a sociedade do século XIX, já que esta categoria apresenta um diálogo 

direto entre a literatura e a história, permeando as estruturas narrativas. Além disso, 

utilizaremos as teorias acerca da moda e literatura, tais como os textos de Gilda de Mello e 

Souza (2001), e Laver (1989). 

Também será estudado o Romantismo, cujos aspectos se relacionam com o estilo de 

vida do homem do século XIX, mais especificamente com a composição de A pata da Gazela, 

de José de Alencar. Assim, tentaremos responder a seguinte questão: o que a moda pode 

revelar acerca da sociedade carioca do século XIX? 

Para tanto, utilizaremos a teoria acerca do personagem com o intuito de 

aprofundarmos a maneira de construção física, psicológica e social dos personagens 

alencarianos nas teorias de Candido (1993) e Salvatore D’Onofrio (1933). 

Ressaltamos também que esta pesquisa é de natureza bibliográfica. 

Após o levantamento bibliográfico, será produzido fichamento das fontes de pesquisa, 

posteriormente analisado o conteúdo fichado, considerando o recorte temático desta pesquisa. 

Por fim, a última etapa será a redação da monografia.  

Assim, teremos as quatro etapas do trabalho científico propostas nesta pesquisa que 

será dividida da seguinte maneira: 

Capitulo 1, cujo título será: “ A moda como arte”, será dividido em quatro tópicos; no 

1.1 “ Um pouco de história”, veremos a moda no século XIX, sua história, conceito e relação 

dos costureiros com as vestimentas, segundo Gilda de Mello Souza (2001), entre outros 

estudiosos. 
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1.2 “A época alencariana” trata da abordagem da indumentária da época em que o 

livro A pata da Gazela foi escrito; a relação das roupas com a moda, sua evolução e 

adequação destas para mehor mobilidade, segundo James Laver (1989). 

1.3 “Por uma sistemática da moda” serão analisados os tipos de vestuários e suas 

características, segundo Roland Barthes (1979) 

No Capítulo 2, ainda teórico, veremos a “Fortuna crítica de José de Alencar”. Será 

dividido em dois tópicos: o primeiro 2.1 segundo Alfredo Bosi (1994) terá a “Apresentação de 

José de Alencar”, suas obras, e sua vida; no tópico 2.2 utilizando Antonio Candido (1993) e 

Cristiane Garcia Teixeira (2013), apresentaremos “Os trê Alencares”, focando no Alencar das 

mocinhas e dando inicio a abordagem da obra estudada. No Capítulo 3 será a análise da obra 

alencariana A pata da gazela, executando o que foi lido nos dois primeiros capítulos e 

chegando as conclusões apontadas na construção do projeto. Por fim , faremos uma conclusão 

sobre os estudos realizados. 
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MODA COMO ARTE 

 

1.1 Um pouco de história- A Moda no século XIX 

 

O conceito de Moda é utilizado em dois sentidos: o primeiro engloba as modificações 

nas atividades sociais, tais como a política, a religião, a ciência e a estética, por essas razões 

poderíamos utilizar os termos moda política, religiosa, científica, estética, entre outras. Gilda 

de Mello e Souza concretiza esse ponto de vista apoiando-se nos estudos de Gabriel Tarde. 

Já o segundo sentido é mais restrito quanto à modificação nos estilos das vestimentas e 

nos detalhes que fazem sua composição. 

Na moda, também ressalta-se três funções: enfeite, pudor e proteção:  

 

[... ]proteção [...] Á parte o fato de que a raça humana tenha provavelmente 

tido sua origem nas regiões mais quentes da terra, o exemplo de certos povos 

primitivos existentes [...] pudor, além de parecer gozar da autoridade da 

tradição bíblica, foi concedido o primeiro lugar por uma ou duas autoridades 

do campo puramente antropológico [...] enfeite como o motivo que 

conduziu, em primeiro lugar, à adoção de vestimentas, e considera que suas 

funções de preservação da temperatura corporal e pudor [...] somente foram 

descobertas depois que o uso delas se tornou habitual por outras razões. 
(FLUGEL, 1966, p. 12 apud SALOMON, 2010, p.24)  

 

Notamos que, por pudor, muitas vezes se cobre o corpo, mas também há a necessidade 

de mostra- lo e enfeita-lo, é ao mesmo tempo querer exibir e omitir: “A casca que oculta a 

fruta, que a mascara, que a torna enigmática e insolúvel, é a indumentária, capaz de ocultar, 

ao mesmo tempo que revela segredos e desejos”. (SALOMON, 2010, p.26) 

A moda se inicia definitivamente no século XV, assim, surgem duas tendências: na 

primeira está o ato de devassar o corpo, totalmente relacionado à exibição; e a segunda, 

caracteriza-se por cobrir o corpo de disfarces, tendendo ao contrário da primeira, a resguardar 

o corpo. Quando o corpo se revela, percebemos a modificação de interesses do corpo nu para 

a vestimenta; e se a roupa cobre o corpo, mesmo assim não deixa de revelar o lado sexual e 

sensual. A parte sexual, erótica, está associada à roupa (vestimenta) e não à desnudez. 

Essa relação da roupa com “o vela e revela”  do corpo se torna uma nova forma de 

sedução, pela oscilação que em certos momentos cobria e em outros deixava aparecer os pés, 

deixando um mistério.  
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Quando falamos em linguagem da moda, queremos dizer que ela pode  classificar, 

definir as pessoas, seja por seus grupos sociais, sexo, idade e até mesmo pelo humor; e trata-

se também da multiplicidade de gostos que as pessoas podem ter, relacionadas ao estilo que 

adquirem. 

 

Podemos pensar então que o nosso exterior é uma manifestação de nossos 

sentimentos e pensamentos. Ou mesmo de como queremos que esses 

sentimentos e pensamentos sejam vistos pelas outras pessoas, usando o 

poder de manipulação da imagem pessoal em função de algo. (SALOMON, 

2010, p.32) 

 

 A moda se opõe aos costumes, pois eles fazem relação ao passado associado às 

tradições, enquanto que a moda faz culto ao atual, às novidades, ao presente: “Costumes e 

modas nascem dum mesmo complexo de necessidades, a moda é a forma mais sensível da 

vida” (STEINMETZ apud NEUEBURGUER apud  SOUZA, 1950, p.8). 

Para concluirmos essa relação entre moda e costumes, podemos dizer que a primeira 

aborda comportamentos sociais; os gostos são escolhas feitas entre tantas possibilidades, 

enquanto que as manias e as fúrias não são aspectos generalizados e, sim, pessoais. 

A moda, antigamente, não era considerada algo universal, pois os povos da 

antiguidade não a conheciam; mas notamos que entre os gregos e os romanos ela era existente 

em alguns setores sociais. O estilo do penteado era inexistente neste caso na Idade Média. No 

entanto, lançamos mão de um argumento na contramão de Gilda, uma vez que os povos da 

antiguidade também tinham modos e costumes relacionados ao vestir-se. 

 

A moda de um tempo é então, aquilo que se usava naquele tempo, 

cotidianamente, e que, com o passar dos anos, pode ser identificada 

historicamente como demarcadora daquela época. Esse é o potencial de 

registro histórico que a moda possui, sendo que, mesmo passados séculos, 

uma determinada época pode ser identificada através da observação das 

peças de vestuário utilizadas nesse período. (SALOMON, 2010, p.22) 

 

Com o surgimento do Renascimento, os trajes nas cortes modificam-se, pois estava 

ocorrendo o aumento das cidades. Nas sociedades, aparecem novidades, ou seja, um certo 

grupo faz uso de um estilo próprio, assim logo este estilo vai se espalhando no decorrer da 

utilização de roupas que se tonarão tendências, então, as pessoas faziam uso por receio de não 

se encaixarem no meio em que vivem , dessa forma, a moda se torna tenência. 

A moda, com o industrialismo, não poderia ser chamada de arte, porque tornou-se um 

meio econômico, considerando-na uma pseudo-arte:  
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A moda poderia ter sido arte, quando muito antes do advento do 

industrialismo, que a transformou numa sólida organização econômica, 

numa “organização do desperdício”, bastante característica de uma 

sociedade plutocrata. Hoje ela seria uma pseudo-arte, um monopólio, cada 

produtor tendo exclusividade sobre as suas criações, e variando-as apenas 

nos detalhes, de tempos em tempos. (SOUZA, 1950, p.12) 

 

 

No entrando, pois, tem-se a alta costura que, ainda nos dias atuais, as roupas são feitas 

de maneiras artesanais, com costureiros que as produzem de forma única, portanto no que 

tange às criações, cada criador tem exclusividade sobre as suas roupas, podemos citar como 

exemplo Coco Chanel, uma grande estilista e que ainda nos dias atuais influencia a moda e 

tem sua própria marca
1
.  

Quem faz as criações de moda deve sempre estar atualizado com a época e ocasiões; 

podemos citar como exemplo o fim da Segunda Guerra Mundial. Christian Dior
2
, apesar de 

todo o conflito ainda vivido neste período, revela ao mundo suas saias que foram planejadas 

com o intuito de um “novo” público que surgiria; apesar de ser muito caro, as mulheres 

começaram a usar seus modelos. Com o grande sucesso de suas roupas, os costureiros 

franceses começaram a se inspirar em Dior; dessa forma, a alta costura começa a se difundir 

na França. 

 O costureiro é de certa forma um escultor, pois deve montar, esculpir suas roupas de 

acordo com o corpo de cada pessoa; assim, por consequência, entramos na questão das 

formas, como se fosse uma arquitetura ou pintura, essas, podem ser consideradas unidades 

básicas da moda: “[...] para Heard a evolução se efetua da arquitetura para as roupas, Laver, 

ao contrário, vê na moda uma precursora do gôsto [sic] que irá, em seguida, imperar na 

                                                 
1
 Nos anos 1920, Chanel já era uma designer influente. Começou a desenhar roupas confortáveis, com tecidos 

fluidos, peças emprestadas do guarda-roupa masculino e saias mais curtas, em contraste com a silhueta feminina 

rígida da época. Em 1922 criou o famoso perfume Chanel n° 5, que alavancou seus negócios e se tornou 

legendário. Durante a Segunda Guerra Mundial Chanel chegou a trabalhar como enfermeira, uma vez que os 

negócios de moda estavam em baixa. Nesta época envolveu-se com um oficial nazista, o que lhe custou o exílio. 

Em 1954 voltou a Paris e retomou seus negócios na alta costura. Sua carreira teve um renascimento nos anos 

1950. O cárdigã, o vestido preto, as pérolas tornaram-se marca registrada do estilo Chanel. A marca Chanel 

acabou tornando-se um grande império, que inclui bolsas, sapatos, jóias, acessórios e perfumes. No ano de sua 

morte, aos 87 anos, Coco Chanel ainda trabalhava ativamente, desenhando uma nova coleção. 

http://educacao.uol.com.br/biografias/coco-chanel.htm. Acesso em: 15 nov. 2015 
2
 Um homem tímido e aparentemente comum, Christian Dior (1905-1957) transformou a maneira de se vestir 

após a Segunda Guerra Mundial e criou o estilo dos anos 50. Quando todos previam simplicidade e o conforto, 

ele propôs o luxo e a feminilidade extrema, copiados por mulheres do mundo inteiro. 

A grife Christian Dior sobreviveu ao seu criador e ainda hoje é sinônimo de luxo e sofisticação. Desde 1997, o 

inglês John Galliano é quem está à frente das criações da marca. 

http://almanaque.folha.uol.com.br/christiandior.htm. Acesso em: 23 mar. 2015 
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decoração interior da casa e, só por último, atingir a arquitetura.” (HEARD,1924 apud 

LAVER, 1947 apud SOUZA, 1950, p. 15). 

De acordo com Gilda de Mello e Souza (1950), no caso da moda em 1912 

encontramos um desequilíbrio com vestidos justos, fazendo assim um contraponto com 

relação a enormes chapéus. Com o objetivo de obter equilíbrio, os costureiros poderiam fazer 

uso do recurso das cores, dos tons que também os utilizavam para ressaltar alguns pontos do 

corpo e outros serem disfarçados. 

Figura 1: Chapéu usado em 1912 

 

Fonte: http://entrerendasebabados.blogspot.com.br/2010/09/la-belle-epoque-1890-1914.html. 

Acesso em: 31 março 2015. 

 

Moda e forma, muitas vezes, podem se tornar destoantes, com a exacerbação de 

elementos que compõem a vestimenta, como os chapéus em 1912 e os cintos em 1923, os 

quais faziam uma divisória, deformando, assim, o quesito proporções. 
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Figura 2: Vestidos entre 1923 e 1925 presença do exagero dos cintos 

 

 

Fonte: http://www.abril.com.br/mulher/fotos/historia-da-moda-norte-americana-ganha-

exposicao-metropolitan-ny-556890.shtml?ft=american-women-fashion-national-identity-

2010-05g.jpg. Acesso em: 31 março 2015. 

 

A seguinte citação deixará mais clara a questão da forma: 

 

A forma não corresponde, pois, a uma preferência arbitrária ou estética, mas 

é imposta quer pela tradição, quer pelas condições sociais, o mesmo 

acontecendo com as cores e os tecidos cuja escolha independe do capricho 

individual, sendo, numa larga medida, sancionada pela sociedade. (SOUZA, 

1950, p.25) 

 

 

Observamos como eram as vestimentas entre os anos de 1926 e 1930; as mulheres 

faziam uso de saias curtas com linhas retas e cabelos cortados; na arquitetura em 1930 

encontram-se linhas acentuadas, as mobílias de aço e tapetes coloridos, após, começam a 
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surgir novamente os vestidos com curvas. Isso nos revela a evolução dos vestuários, da moda 

em si e do desejo do novo, da modificação da imagem, e também dos acessórios e objetos. 

 

Figura 3: Melindrosa, imagem da década de 20 

 

Fonte: http://modahistorica.blogspot.com.br/2013/05/as-melindrosas-decada-de-1920.html. 

Acesso em: 31 março 2015. 

 

Como já percebemos a moda, a arquitetura e pintura possuem relação. No que tange à 

moda, o costureiro é o grande responsável pelas suas criações, além das influências do jogo de 

cores, acessórios, e estampas dos tecidos. 

A moda também influenciava a pintura e, assim, consequentemente, nas formas, houve 

épocas em que os pintores preferiam explorar as formas do corpo nu como é o caso de 

Jacques-Louis David (1748-1825) 
3
; mostrando-nos o equilíbrio do corpo com as suas formas 

e linhas. 

                                                 
3
 Jacques-Louis David (1748-1825), pintor francês e maior representante do neoclassicismo. Durante anos, ele 

controlou a atividade artística francesa, sendo o pintor oficial da corte local e de Napoleão Bonaparte. Quando a 

monarquia Bourbon foi restaurada, David foi um dos proscritos. Contudo, Luis XVIII concedeu-lhe anistia, 

oferecendo-lhe uma posição na corte, o que David recusou, preferindo o exílio em Bruxelas. Lá pintou Cupido e 

Psiquê, e dedicando-se a composições em pequena escala e a retratos. Sua última grande criação foi Marte 

desarmado por Vênus e as Três Graças, terminada um ano antes de sua morte. Desejava que a obra fosse o seu 

testamento artístico. Exposta em Paris, reuniu uma multidão de admiradores.  Faleceu depois de ter sido 

golpeado por uma carruagem na saída do teatro. Por suas atividades revolucionárias seu corpo foi impedido de 

retornar à pátria, sendo sepultado no cemitério Evere, em Bruxelas. O coração, porém, repousa no cemitério Père 

Lachaise, em Paris. http://abstracaocoletiva.com.br/2012/10/26/jacques-louis-david-biografia/. Acesso em: 31 

mar. 2015 
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Nos retratos femininos, percebemos que em sua grande maioria eram feitos de perfil 

com fundo escuro; fazia parte da composição um penteado extravagante, vestido de alta 

costura como nos indica SOUZA (1950, p.17) a respeito do Retrato de Senhora, de Pisanello: 

 

[...] o interesse todo do quadro se concentra, não no portentoso rôlo estofado 

e chapeado de ilhoses, que contorna a cabeça, nem na túnica azul e ouro de 

veludo, mas no rosto muito nítido e simples para onde o nosso olhar é 

conduzido através de um hábil jogo de linhas; os semi-círculos de contas de 

filigrana do colar combinam-se com o semi-círculo em sentido oposto do 

turbante, a elaboração inferior e a elaboração superior do quadro, levando-

nos para a zona de interesse- a face pálida de perfil. Aqui, a colocação do 

rosto, concorda maravilhosamente com a linha do turbante e o ritmo dos 

colares. 

 

As roupas têm grande poder de auxiliar no momento de criação do ambiente. Podemos 

fazer então uma relação entre quadro, estátua e vestimenta: o quadro permite a observação de 

maneira frontal; a estátua nos dá a percepção da face sempre imóvel, e por fim a vestimenta 

que faz associação ao colorido e também ao movimento. 

A vestimenta só se torna arte quando existe plena sintonia entre ela e a pessoa, fazendo 

com que sua personalidade seja possivelmente revelada. Quando julgamos uma vestimenta 

podemos escolher o lado artístico, onde analisamos formas, cores, tecidos e sua mobilidade, 

essas quatro funções fazem com que cada um seja utilizado de maneira isolada, solucionando 

problemas e dando soluções. 

Observando agora a questão da forma, quando compreendemos a história do vestuário, 

vemos que as roupas têm sido confeccionadas de maneira que sejam utilizados três eixos que 

são básicos: reto (vertical e horizontal), angular (obtuso ou agudo) e curvo (circular ou 

elíptico). 

A cor vem após a forma, fazer uso de cores pode acarretar na combinação ou não 

combinação delas, além da escolha de uma cartela de cores. Quando fazemos uso delas, em 

certas ocasiões podem haver fins específicos como: disfarçar imperfeições, assim fazer com 

que  o olhar de quem vê seja posicionado para outra região do corpo; aumentar ou diminuir o 

tamanho; fazer com que determinada região fique mais evidente, produzir uma ilusão de ótica. 

No século XIX, percebemos certo desinteresse pela cor, o que fez com que se afetasse 

a roupa masculina e posteriormente a roupa feminina. O tecido está relacionado à cor, 

conforme a sua fabricação, foram ocorrendo modificações de texturas, passaram a ter brilho, 

luz, opacidade. Com essas modificações entrou em destaque a mobilidade, fazendo com que 

pensassem na movimentação dos membros: 
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[...] através de um corte que libertasse os membros superiores, ao mesmo 

tempo que desse ao todo uma impressão de bem acabado. Esta recente 

conquista lançou a arte da vestimenta num caminho novo, pois se 

antigamente o costureiro podia planejar uma estrutura sem levar em conta a 

possibilidade dela ser modificado pelo gesto, hoje é a própria mobilidade 

que dita o desenho dos trajos. (SOUZA, 1950, p.21-22) 

 
 

A moda também faz uma caracterização relacionada às diferenças das classes sociais, 

e a mobilidade está relacionada a isso; Cunnigton (1948) [apud Souza (1950)] relata que a 

melhoria do corte das roupas masculinas surgiu no século XVIII, enquanto que na esfera 

feminina somente cem anos depois. 

Quando fazemos o estudo da moda, não devemos analisar apenas a questão estética 

das roupas, mais sim relacioná-las no tempo em que estão. Assim, fazemos um contraponto 

com a sociedade do momento vivido, já que a moda está relacionada ao artístico, nos 

mostrando o estilo. 

Tomaremos como exemplo o movimento vertugadin: 

 

O movimento do vertugadin no século XVII repercute no movimento em 

leque dos cabelos; a queda em cascata das saias forma, com as tranças que 

desabam sôbre a nuca, a figura de ritmo posterior de 1870; no vestido 

sinuoso de 1900 as linhas e os bordados se articulam num arabesco 

indissolúvel. (SOUZA, 1950, p.23) 

 

Quando andamos pelas ruas percebemos a diversidade de modos de andar, dos corpos 

e das roupas; essas diferenças estão relacionadas à sociedade e a maneira de vida que cada um 

leva, e essa percepção que temos instantaneamente faz com que diferenciemos também as 

profissões, como por exemplo, o comerciante de um fazendeiro. 

Os pés das mulheres também indicavam a classe social em que pertenciam, eles 

deveriam ser finos e terminados em ponta trazendo assim sensualidade, esta sensualidade que 

também se encontra presente no corpo e na vestimenta das mulheres, entre ela o espartilho. A 

moda também no  século XIX era o uso dos espartilhos que modelavam a cintura e, por 

consequencia, adquiriam curvas, além de melhorar a postura. 

 

Nesta época a figura maculina concorda em grande parte com a feminina, e 

os corpos se estrangulam, acentuando as formas com o auxílio das “cintas 

bascas” usada sobre a pela. Pouco a pouco estas manifestações de capricho 

vão sendo abandonadas. O Romantismo substitui as gravatas fantasiosas 

pelas gravatas pretas, cobrindo todo o peito da camisa; lentamente as calças, 

coletes e paletós começaram a combinar entre si de maneira muito discreta, e 
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de meados do século em diante a roupa não tem mais por objetivo destacar o 

indivíduo, mas fazer com que ele desapareça na multidão. (SOUZA, 2001, p. 

67 apud SALOMON, 2010, p.91) 

 

Observamos também que os homens e as mulheres se preocupavam com a moda e 

com a roupa que vestiam; com o passar do tempo, a mulher passou a se dedicar mais a 

questão da moda, enquanto que o homem não tinha mais tanto interesse, passa ocultar seus 

atributos físicos se interessando pela carreira, habilidades e negócios, pois, esta era a função 

dos homens do século XIX.  

Ainda no século XIX, homens e mulheres se tratavam de maneira respeitosa, com 

relação aos namorados, estes não tinham quase ou até mesmo nenhuma intimidade; além da 

existência marcante do patriarcalismo, neste mesmo século percebemos também a 

importância da instituição casamento para mulher, este que dava a ascensão social a elas, o 

desejo do casamento deveria pratir do homem.  

Agora falaremos da cultura feminina, e no século XIX da moda na luta entre os sexos. 

Com o desenvolvimento industrial, o sexo feminino se liberta dos afazeres costumeiros como 

os afazeres domésticos. Neste ponto discordamos da visão de SOUZA (1950), já que, muitas 

mulheres ainda lutam por seus direitos e interesses; trabalham, cuidam do marido e filhos e 

ainda dos afazeres domésticos. 

Após, com a transição, as indústrias começaram a disponibilizar serviços para as 

mulheres do novo proletariado; por consequência, as mulheres da burguesia não tinham o que 

fazer, já que foram transformadas em um grupo dependente, a solução, era, portanto o 

casamento. O casamento se tornou  um meio de ascensão e status social. 

Quando a mulher não se casava e dedicava-se ao trabalho com remuneração, tinha a 

sua imagem social diminuída, sendo reconhecida pela maneira simples e discreta de se vestir, 

usava também chapéu de palha, juntamente com um véu, geralmente nas cores marrom ou 

verde, no rosto, muitas vezes uma fisionomia desanimadora. 

Portanto, a relação de interesse que ligava o homem e a mulher se acentuava mais com 

relação aos assuntos amorosos, a mulher do século XIX não tinha pensamento livre e próprio, 

como é o caso dos homens que tinham livre escolha profissional, enquanto que o papel da 

mulher era cuidar e ter a família ideal. Era considerada inferior socialmente, não tinham 

direito ao voto, deveriam casar virgem e manter-se fiel. 

Por meio das roupas, de acordo com SALOMON (2010), a mulher deveria passar 

delicadeza, bondade, sedução, admiração e desejo para os homens, mas isto de maneira 
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discreta e controlada, além de impressionar seu marido, eles esperavam de suas esposas que 

além de mãe, impressionassem o grupo que convivia com seu cônjuge, esse era o papel da 

mulher no século XIX.  

A diferença entre homens e mulheres também são explicitas por meio de detalhes, 

como é o caso dos tecidos para o vestuário: 

 

Mais do que nas épocas anteriores, ela [a moda] afastou o grupo masculino 

do feminino, conferindo a cada um uma forma diferente, um conjunto 

diverso de tecidos e cores, restrito para o homem, abundante para a mulher, 

exilando o primeiro numa existência sombria onde a beleza está ausente, 

enquanto afoga a segunda em fofos e laçarotes. Este mesmo panoroma que 

nos é fornecido pela análise fria da moda, no livro de especialista ou na 

prancha do figurino, ressalta da pintura e do romance do século XIX. 

(SOUZA, 2001, p. 71 apud SALOMON, 2010, p.105) 

 

Voltando à cor e ao tecido, notaremos na tabela abaixo suas diferenças para os homens 

e mulheres:  

 

Figura 4: Cor e tecido entre gêneros 

 

Fonte: SOUZA, 1950, p. 40 
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Na figura acima, temos a presença da diferenciação de cor e tecido, além de sua 

evolução, interesses e usos relacionados ao vestuário de homens e mulheres ao longo do 

tempo. 

As mulheres do século XIX tinham como única alternativa o casamento, desenvolviam 

a arte da sedução, mas, faziam um contraponto com as regras de boas maneiras e etiqueta, ela 

tinham a necessidade de se arranjar um marido e suas ações eram sempre cautelosas. 

 

Tendo a moda como único meio lícito de expressão, a mulher atirou-se à 

descoberta de sua individualidade, inquieta, a cada momento insatisfeita, 

refazendo por si o próprio corpo, aumentando exageradamente as cadeiras, 

comprimindo a cintura, violentando o movimento natural dos cabelos. 

Procurou em si-já que não lhe sobrava outro recurso – a busca de seu sêr 

perfeito, a pesquisa atenta de sua alma. (SOUZA, 1950, p.48) 

 

A mulher, então, passa a voltar-se para o exterior; aos poucos vai revelando o que está 

presente em sua alma, e a vestimenta vai se adequando ao corpo e a alma, fazendo distinção 

entre as mulheres da burguesia e do proletariado, já o homem volta-se para o interior. Em 

nosso ponto de vista, esta afirmação é relativa, pois a autora coloca como se a mulher não se 

voltasse também para o interior como era de praxe aos homens. Na segunda metade do século 

XIX, a mulher passa a “copiar” o homem; assim, abandonando o requinte das roupas: 

E lançando-se no áspero mundo dos homens a mulher viu-se dilacerada entre 

dois polos, vivendo simultaneamente em dois mundos, com duas ordens 

diversas de valores. Para viver dentro da profissão adaptou-se à mentalidade 

masculina da eficiência e do despojamento, copiando os hábitos do grupo 

dominante, a sua maneira de vestir, desgostando-se com tudo aquilo que, por 

ser característico de seu sexo, surgia como símbolo de inferioridade: o brilho 

dos vestidos, a graça dos movimentos, o ondulado do corpo. (SOUZA, 1950, 

p.51) 

 

1.2 A época alencariana 

 

Abordaremos a época de 1850 a 1900 na sociedade europeia; período marcado 

sobremaneira pela evolução das roupas. A partir de 1850 as saias sofrem modificações, ficam 

mais rodadas com o maior uso das anáguas
4
; com isso, as vestimentas tornam-se cada vez 

                                                 
4
 Anágua: Peça de roupa interior, espécie de saia curta, que se veste por baixo de vestidos ou saias. = SAIOTE 

http://www.priberam.pt/DLPO/an%C3%A1gua. Acesso em: 07 jul. 2015. 
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mais pesadas e foi em 1856 que a crinolina
5
 que era mais flexível, aparece e toma o lugar da 

anágua; a crinolina fez com que a mulher pudesse ser mais liberta, podendo movimentar-se e 

ter mais mobilidade. 

 

Figura 5: Saias estruturadas pela anágua 

 

Fonte: LAVER, 1899, p.176 

Ainda não se podiam ver as pernas, fazia-se uso então de pantalonas com as saias 

curtas. Após surge o exagero, em que as volumosas saias armadas pela crinolina 

atrapalhavam, uma vez que era dificultoso duas mulheres dividirem o mesmo acento e até 

mesmo de passarem ao mesmo tempo por uma porta, pois, os babados ocupavam a maioria do 

espaço.  

                                                 
5
 Crinolina:Tecido feito de crina.  Espécie de saia para entufar um vestido. = MERINAQUE, SAIA DE BALÃO 

http://www.priberam.pt/DLPO/crinolina. Acesso em: 07 jul. 2015. 

 

http://www.priberam.pt/DLPO/crinolina
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A crinolina, era símbolo da fertilidade feminina pelo aumento dos quadris que ela 

proporcionava, ela também simbolizava o distanciamento das mulheres, com as suas saias 

volumosas, e as consideravam também um meio para sedução: 

 

A crinolina estava em agitação constante, jogada de um lado para o outro. 

Era como um balão muito agitado e nada parecida, exceto na forma, com o 

iglu dos esquimós. Balançava-se para um lado, depois para o outro, 

levantava-se um pouco, ia para frente e para trás. (LAVER, 1899, p.184) 

 

Como tema que abordaremos mais adiante que seria a questão das botas no livro A 

Pata da Gazela (José de Alencar), SALOMON (2010) nos fala sobre a relação do tornozelo 

com as botinas, em que conforme o balançar da crinolona, os tornozelos ficavam à mostra, 

parte desejada do corpo feminino, a partir de então as mulheres começaram a fazer uso de 

botinas para cobri-los, mas mesmo cobertas ainda atraiam os olhares masculinos; como 

notamos na descrição feita por Horácio (personagem do livro A Pata da Gazela) sobre a 

botina que encontrara: 

 

Era uma botina, já o sabemos; mas que botina! Um primor de pelica e sêda, a 

concha mimosa de uma pérola, a faceira irmã do lindo chapim de ouro da 

borralheira; em uma palavra a botina desabrochada em flor, sob a inspiração 

de algum artista ignoto, de algum poeta de ceiró e torquês. (ALENCAR, s/d, 

p.12) 
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Figura 6 

 

Fonte: LAVER, 1899, p.179 

Figura 7 

 

Fonte: LAVER, 1899, p. 180 
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Os trajes racionais, ou seja, trajes equilibrado para as mulheres, que facilitassem seus 

movimentos; começaram por meio de Mrs. Bloomer, que trouxe uma versão mais simples que 

o corpete, juntamente com uma saia ampla abaixo dos joelhos.
6
 Sua intenção era o uso de 

calças largas até o tornozelo com babados e também rendas. A tentativa de reformar os trajes 

causou um certo furor, pois as mulheres decidiram fazer uso das calças , e os homens, por sua 

vez, consideravam isso uma injúria contra eles, ou seja, não queriam que as mulheres 

fizessem uso de calças. 

 

Figura 8: Calças largas que traziam maior mobilidade 

 

Fonte: LAVER, 1899, p.182 

                                                 
6
 Mrs. Bloomer era uma ativista americana que lutava pelos direitos das mulheres. Amelia Jenks nasceu em 

Homer, Nova Yorque, em 27 de maio de 1818. Ela era uma muito famosa pelo direito das mulheres e por ser um 

reformador. Amelia também foi um professor da escola, o que a levou ao encontro de seu marido, cujo nome é 

Dexter C. Bloomer. (Ela tinha 22 anos quando se casou.) Seu marido era um advogado e um proprietário do 

Seneca Falls Country Courier tempo parcial. Seu novo marido a incentivou a escrever para o jornal. Em 1849, 

Amelia começou a escrever um jornal chamado O Lily. Eventualmente Amelia começou a escrever sobre os 

direitos das mulheres, como a desigualdade de oportunidades educacionais, casamento odioso e leis de 

propriedade, e sufrágio (o direito de voto) para as mulheres. O Lily apoiou uma mudança no vestido das 

mulheres. Amelia queria acabar com os longos vestidos e corsets. Ela pensou que as mulheres devem usar 

vestidos mais curtos com algo que se assemelhava a calça baggie embaixo. As calças veio a ser conhecido como 

"bloomers". Eles nunca se tornou realmente popular, mas as pessoas ainda se lembram Amelia para os 

"bloomers". Infelizmente, Amelia Jenks Bloomer morreu no dia 31 de dezembro de 1894 em Conselho Bluff, 

Iowa.  http://www2.lhric.org/pocantico/womenenc/bloomer.htm. Acesso em: 02 abr. 2015 
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Por meio da movimentação que a moda faz e o espaço em que ela cria surge a 

autoficção do sujeito: “[...] o sujeito cria para si personagens, ou ainda, pequenas personagens 

avulsas que se manifestam exteriormente, no vestuário” (SALOMON, 2010, p. 37). Essa 

manifestação está relacionada com esse sujeito e as vestimentas que ajudam a compor os 

personagens; já que o corpo é o esteio da roupa dando a expressão ao sujeito; como é  caso de 

Escobar e José Dias personagens do livro Dom Casmurro de Machado de Assis: “As 

características impressas na figura de Escobar pela sobrecassaca são diferentes das que 

porventura lhe seriam impressas pelas calças brancas com presilhas e rodaque de chita, traje 

de José Dias”.  (SALOMON, 2010, p. 37) 

Punch, no século XIX, publicou charges satirizando a moda destas calças, dizendo que 

os homens ficariam reféns das mulheres que as usavam. 

Segundo LAVER (1899, p. 183):  “Como o marido, a mulher será; um vestido ele terá 

de usar. Se não o fizer, rapidamente, a esposa seu Bloomer tirar”. 

A tentativa de Bloomer não obteve sucesso, pois apenas algumas mulheres fizeram 

uso de saia, sugestão vestual, as classes altas rejeitaram tal vestimenta. Nesta época, século 

XIX houve grande dominação masculina, e como o desejo dos homens não estava relacionado 

ao uso de calças, isso não foi adotado. 

 

Figura 9 

 

 Fonte: LAVER, 1899, p.183 
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Com a movimentação, as saias projetam-se levemente para cima, dando ao homem do 

período vitoriano um “complexo em relação a tornozelos” como afirma Laver (1899), fazendo 

com que surgisse a moda do uso de botas. Em 1840, os sapatos usados eram as sapatilhas sem 

salto que mal eram vistas pelo volume dos vestidos, mas o uso de botas veio com “força 

total”, com salto e amarravam-nas até o meio da canela. 

A crinolina desenvolveu-se mais no Segundo Império francês, possuindo uma “relação 

simbólica” (LAVER 1899, p. 184). Quem fazia uso e influenciava diretamente a moda do uso 

desta era a imperatriz Eugênia 
7
; ela fazia perfeita combinação e adequava-se ao seu estilo; 

com a modificação e evolução da moda, foram surgindo também novos estilistas, mas 

nenhum agradava a imperatriz. Seu uso foi relevante por quinze anos e com grandes 

mudanças durante todo esse tempo, seu auge foi atingido em 1860. 

Figura 10 

 

Fonte: LAVER, 1899, p.185 

                                                 
7
 A Imperatriz dos Franceses (1856-1945), com a sua paixão e ambições pela política, e com a sua atratividade 

pessoal marcou a época de brilho do Império e tornar-se-ia co-responsável pelo seu fim. Foi regente por três 

vezes da França, em períodos de ausência do imperador, em 1859, em 1865 e 1870. Com a sua formação ibérica, 

assumiu interesses clericais e empenhou-se na conservação da suserania pontifícia sobre Roma. Empenhou-se na 

ação do Marechal Mac-Mahon em Metz, o que terminaria com a catástrofe de Sedan e o aprisionamento do 

imperador. Fugiu para a Grã-Bretanha, onde viveu sob o título de Condessa de Pierrefonds; Disponível em: 

http://www.revista.brasil-europa.eu/121/Imperatriz-Eugenie.html. Acesso em: 03 abr. 2015 
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M. Worth
8
 ditou moda em Paris, apesar de ser inglês, as mulheres o procuravam, com 

exceção da imperatriz Eugênia. 

 

Figura 11 

 

Fonte: LAVER, 1899, p.186 

 

 

  

                                                 
8
 Charles Frederick Worth (1825-1895), nascido em Bourne, Lincolnshire. Worth criava alguns vestidos e sua 

esposa Marie Vernet, usava como uma “modelo”. Com isso, Worth teve que abrir um espaço para atender as 

clientes que estavam se interessando por esses vestidos usados por sua esposa. Antes de Worth, as roupas eram 

feitas por costureiros que apenas reproduziam aquilo que as senhoras apresentavam, seja a partir de revistas ou 

bonecas de moda, a a partir dos tecidos trazidos também por elas. Ou seja, a cliente fazia parte da decisão da 

peça, não se tratava ainda de uma roupa desenvolvida por um profissional, mas sim de uma roupa onde a cliente 

tinha participação na “criação”. Worth, passa a trabalhar em seu ateliê, diferente dos trabalhos de alfaiate 

executados, sob medida, após pedido das clientes. Passa a elaborar e executar peças anteriormente. Assim, tem-

se um registro histórico da primeira coleção de moda. Os modelos poderiam ser escolhidos e adaptados às 

medidas das clientes, porém, a coleção era idealizada por ele. http://www.coloquiomoda.com.br/anais/anais/8-

Coloquio-de-Moda_2012/GT05/COMUNICACAO-  

ORAL/103552_A_Importancia_de_Worth_para_o_surgimento_da_colecao_de_moda.pdf. Acesso em: 03 abr. 

2015 
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 Figura 12 

 

Fonte: LAVER, 1899, p.187 

 

Com todas as modificações, crinolina também se deslocava para frente e para trás, 

Laver (1899) compara a saia com uma “colmeia”: 

 

As cinturas eram finas e o corpete justo; mas ao ar livre era costume usar um 

xale ou mantelete fazendo com que a aparência geral da mulher fosse a de 

um triângulo com a base larga, sendo o efeito aumentado pelo pequeno 

chapéu, que agora começava a se afastar da testa para revelar os cabelos. 

(LAVER, 1899, p.188) 

 

Em 1868 foi-se deslocada a crinolina totalmente para trás, fazia-se uso então de meia-

crinolina; esta teve fim juntamente com o Segundo Império. 

 



24 

 

Revista Letras Fafibe, Bebedouro-SP, 6 (1), Set. 2016. ISSN 2177-3408 

Figura 13 

 

Fonte: LAVER, 1899, p.189 

 

A moda, então, passa a ser encarada com mais versatilidade: 

 

Nas ruas era moda mulheres mais jovens usarem uma saia mais curta que 

podia ser levantada por meio de cordões para revelar uma saia por baixo, 

mas essa moda foi passageira, sendo as saias da década de 1870 

excessivamente longas, com caudas. (LAVER, 1899, p.188) 

 

 



25 

 

Revista Letras Fafibe, Bebedouro-SP, 6 (1), Set. 2016. ISSN 2177-3408 

Os vestidos de 1870 eram volumosos e luxuosos; tais peças contribuíram para 

invenção da máquina de costura e também para o surgimento de tintas tendo como base a 

anilina, suas cores eram vibrantes, além disso, o corpete e a saia muitas vezes eram de cores e 

estampas diferentes fazendo um efeito de “colcha de retalhos” (LAVER, 1899, p. 190) e eram 

dois vestidos em apenas um (estilo “princesa”) (LAVER, 1899, p. 192) ou corpete e saia 

separados; faziam uso também de jaquetas sobre a roupa e a saia era solta sobre o tecido. 

A citação nos apresentará o corpete cuirasse
9
, utilizado pelas mulheres: 

 

O cuirasse era muito apertado e moldava os quadris. Isso exigia o uso de um 

espartilho comprido e apertado, e as mulheres que não desejavam ficar 

fechadas dentro deles em casa usavam uma blusa. As mangas, em geral, 

eram justas. Costumava-se usar uma sobre-saia; era drapeada dos lados de 

várias formas e, no inicia da década de 1870, como já vimos, era armada 

atrás em uma anquinha. (LAVER, 1899, p.192-193) 

 

Figura 14 

 

Fonte: LAVER, 1899, p.190 

                                                 
9
 Cuirasse: tipo de corpete. “corpete cuirasse, que surgiu em torno de 1874 e costumava ter um peitinho de 

tecido diferente”. (LAVER, 1899, p.192) 
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Figura 15  

 

Fonte: LAVER, 1899, p.192 

Voltando-nos para o assunto chapéu do tipo “boneca”, este foi substituído por 

pequenos chapéus e geralmente usado sobre o penteado e levemente sobre a testa. O cabelo 

era muito importante para comportar o chapéu, devendo ele ser volumoso, como algumas 

mulheres não o tinham, foram importados grandes quantidades de cabelo. 
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Figura 16 

 

Fonte: LAVER, 1899, p.191 

 

Surge então, uma variação, os vestidos usados nas ocasiões dos chás, eram largos e 

não faziam uso dos espartilhos; eram de origem francesa, e bem elaborados: “Muitos babados 

e franzidos e muita renda” (LAVER, 1899, p.196). Tais peças, ainda eram usadas juntamente 

com uma touca de renda. 
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Figura 17 

 

Fonte: LAVER, 1899, p.193 

Um pouco depois, mas ainda na mesma década, a anquinha
10

 que se fazia alta, 

desaparece, mas, as saias ainda permanecam com volume atrás, porém, agora mais acentuadas 

e com altura diferente do que eram. Os movimentos das mulheres ainda eram privados, e em 

1876 Puch novamente os satiriza, criando caricaturas dos vestidos apertados que as faziam 

reféns de si próprias. 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Anquinha: estrutura de armação das saias, que projetava a saia para atrás da quadril. A Anquinha de 

Langtry consistia em um arranjo de tiras e metal sobre um pivô, ficou conhecida pelo nome de 

“anquinha saudável”, pois além de ser flexível esquentava menos a coluna. 

http://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/Arte/article/view/4921/3669. Acesso em: 7 set. 2015 
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Figura 18 

 

Fonte: LAVER, 1899, p.197 

As mulheres usavam espartilho, acentuando a cintura e apertando-na: “Essa se tornou 

a moda predominate no início da década de 1880, sendo a saia que surgia sob o corpete-

espartilho drapeada horizontalmente para fazer a cintura parecer mais fina” (LAVER, 1889, p. 

198). 

No decorrer do tempo, retrocede a moda da anquinha, agora modificada, esta “se 

projetava horizontalmente nas costas” (LAVER, 1899, p. 198), este acessório não era mais de 

crina e sim de arame ele era trançado e não pesava tanto para a coluna como a crinolina.  
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Figura 19 

 

 

 

Fonte: LAVER, 1899, p.199 

Era comum também o uso da saia-balão que fazia distinção entre as classes sociais, 

mas que passa a se tornar uma peça de uso popular. Situações estas citadas acima nos 

mostram como o século XIX se modificou após a Revolução Francesa, modificando também 

a moda e os costumes; os costumes, gestos, também passar a serem imitados pelas classes 

mais desfavorecidas; a maneira com que se comportam, a elegância, o andar, delicadeza, 

movimentos sutis e leves, agora são os divisores das classes sociais as boas maneiras: 

 

[...] visão das sociedade do século XIX que somente pode ser compreendida 

por meio da vivacidade da literatura ficcional. É portanto, também através da 

moda no universo ficcional da literatura que podemos conhecer um povo, e 

compreender como é construida a cultura de uma sociedade. (SALOMON, 

2010, p.149) 
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Figura 20 

 

Fonte: LAVER, 1899, p.199 

A imagem acima, no entanto, ao contrário da saia balão é característica da época 

alencariana, pela silhueta ampulheta ou também conhecida como silhueta em “S”, em que o 

busto era ressaltado, a cintura fina e por meio da anquinha o volume localizado nas nádegas, 

isso acontecia pelo uso do espartilho. 

Existia também a anquinha Langtry: “... um arranjo de tiras de metal sobre o pivô. 

Podia ser levantados enquanto a mulher se sentava e voltava automaticamente ao lugar 

quando ela se levantava! Uma das invenções mais extraordinárias de toda a história da moda” 

(LAVER, 1889, p. 200). 
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Figura 21 

 

Fonte: LAVER, 1899, p.201 
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Figura 22: Roupa estética e Traje Racional (movimento) 

 

Fonte: LAVER, 1899, p.200 

As roupas eram influenciadas pelos pré-rafaelistas, de maneira a se protestar contra a 

moda da época; e eram caracterizadas como: “No essencial, elas seguiam as linhas da moda, 

mas, eram mais soltas, com mangas bufantes, usadas sem espartilho, com sapatos sem saltos e 

penteados mais suaves, menos formais” (LAVER, 1889, p. 200). 

O movimento mencionado acima (Traje Racional) deu início em 1881, a intenção de 

seu protesto era sobre as roupas apertadas e incômodas, principalmente contra os espartilhos, 

o movimento obteve êxito, pois, tais trajes saíram de moda. 
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Figura 23 

 

Fonte: LAVER, 1899, p.202 

Aspectos do traje masculino da época são: uso de fraque apenas a noite e decorados 

com seda preta; a sobrecasaca era utilizada para o dia, o casaco para manhã; entre os jovens 

era comum o uso de jaqueta curta. No esporte, na prática do iatismo, usavam casacos de 

“marujo” 

A prática do esporte torna-se comum para a época, aos que praticavam tiro usavam: 

casaco Norfolk, cinto, pregas verticais, calções folgados até o joelho, polainas e por fim 

chapéu de feltro; no críquete, o traje igual o atual, mas, antigamente podiam usar camisas 

coloridas e blazers vibrantes; enquanto que no ciclismo as bicicletas com as rodas da frente 

maiores que as de traz, os calções eram justos até o joelho, o paletó justo e de aparência 

militar e usavam boné pillbox, na França e na Alemanha o vestuário não foi adotado apesar da 

popularidade do ciclismo. 
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Figura 24 

 

Fonte: LAVER, 1899, p.204 

 

A citação a seguir, apesar de extensa, nos trará conhecimento das roupas: 

 

O sobretudo mais popular era o chesterfield, que a princípio era na altura dos 

joelhos, mas foi ficando gradativamente mais comprido; era feito de tecidos 

como milton lã penteada e cheviote, em preto, marrom, azul ou cinza. 

Geralmente possuía lapelas de seda e era debruado com cadarço. O top frock 

era quase uma réplica da sobrecasaca usada por baixo, exceto, é claro, no 

fato de ser cortado com mais folga, sendo geralmente feito de tecido mais 

pesado. O inverness eram capas,ou melhor, meias capas presas ao paletó. 

Um sobretudo curto, com abotoamento duplo e uma capa nos ombros às 

vezes adornada com pele, chamava-se gladstone; outra variação co meia 

capa era conhecida como albert. À noite a casaca ainda era essencial em 

todas as ocasiões formais, mas o dinner jacket era cada vez mais usado em 

casa ou em jantares no clube. Quando as senhoras já havia se retirado, era 

permitido vestir o smoking jacket. Este era semelhante, na forma, ao dinner 

jacket, mas quase sempre era acolchoado, presumivelmente para aquecer, 

uma vez que as salas de fumar e as salas de bilhar das casas de campo não 

costumavam ter aquecimento. LAVER (1989, p.205-206) 
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De 1880 para 1890 foram mínimas as mudanças das roupas masculinas, estas apenas 

seguiam o desejo por trajes informais. 

Figura 25 

 

Fonte: LAVER, 1899, p.207 

 

Considerava-se uma afronta masculina o não uso de sobrecasaca ou até mesmo casaco 

no período matinal e também nas visitas religiosas. 

Os ternos usados eram de sarja ou de tweeds com colete por cima, coloridos que 

chamava atenção; as calças eram largas em cima e justas na perna, os jovens usavam as calças 

com a barra dobrada de início o uso das calças não foram vistas com bons olhos, até que 

visconde Lewisham em 1893, começou  usá- las e acabou virando um sucesso da época. As 
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gravatas e laços ajustavam-se de várias maneiras, alguns já vinham prontos e a altura do 

colarinho fica maior. 

No que tange à vestimenta feminina, a partir desse momento, inexiste a anquinha e os 

drapeados nas saia (1880). Agora os vestidos eram mais leves e soltos; as saias compridas e 

em forma de sino, com uma calda. 

Nos vestidos para o dia, a gola era mais alta, possuia babados e rendas ou até mesmo 

laços de tule, muita renda era utilizada, até as blusas para o dia eram bem enfeitadas. Os 

vestidos para a noite eram feitos totalmente de renda, as anáguas ganham importância, quando 

levantavam o vestido para andar, apareciam as rendas da anágua, que, para a época era 

considerado erótico; as mangas eram volumosas, quando se ajustaram ficavam em grandes 

proporções (1894) e muitas vezes eram tão grandes que utilizavam almofadas para dar 

volume, além disso era peça essencial para as roupas de teatro e gala. 

 

Figura 26 

 

Fonte: LAVER, 1899, p.210 
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A bicicleta passa a ser cobiçada por todos, fazendo surgir um traje específico para  o 

seu uso, já que as pessoas não conseguiam andar de bicicleta com os vestidos da época: “Saias 

divididas eram uma solução bem como Knickerbockers largos chamados bloomers”. 

(LAVER, 1899, p.208). Esse vestuário foi ridicularizado, porém, os jovens mantiveram-no 

em seu vestuário. 

 

 

Figura 27 

 

Fonte: LAVER, 1899, p.208 

Falando sobre os esportes ao ar livre, as roupas tiveram que se adequar a isso; assim, 

surge a vestimenta que se assemelhava à vestimenta masculina: paletó, saia e blusa ajustada; 

as mulheres colocavam chapéus, usavam colarinhos do vestuário masculino e altos; eram 

roupas pesadas, de tecido encorpado e de cores escuras.  
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Figura 28 

 

Fonte: LAVER, 1899, p.209 

 

Como observamos na imagem acima, os chapéus eram pequenos e era costumeiro usá-

los no alto da cabeça. 

Trajes de passeio mantos, capas e pelerine
11

: 

 

A pelerine, entretanto, era sempre mais curta, justa nos ombros e chegando 

até a cintura. Os primeiros mantos frequentemente possuíam golas médici 

até a altura das orelhas, sustentadas com arame. Muitas mulheres usavam o 

chesterfield masculino e paletós três-quartos. (LAVER, 1899, p.209-210) 
 

 

Os sapato eram geralmente de salto alto com a ponta arredondada, possuia amarrados 

na frente; as botas em couro ou tecido (amarradas ou abotoadas), uso de meias pretas, de 

algodão para o dia e de seda para noite. 

                                                 
11

 Pelerine: Capa curta, usada geralmente por senhoras para cobrir as costas e o peito. = ROMEIRA 

 http://www.priberam.pt/DLPO/pelerine. Acesso em: 07 jul. 2015. 

 

http://www.priberam.pt/DLPO/pelerine
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Dentre os acessórios, fazia-se uso de luvas compridas e de camurça para noite, com até 

vinte botões; o leque grande e de pena de avestruz; faziam-se uso também, de muitas jóias, 

cores fortes, amarelo era uma das preferidas. 

 

Figura 29 

 

Fonte: LAVER, 1899, p.211 

A política também influenciava a moda, já que Paris ainda dominava e seu governo 

queria se juntar à Rússia. Quando o czar foi à Paris, trouxe à tona a moda das peles, que 

ambos os sexos usavam; antes elas eram usadas apenas por homens, mas tudo se modificou, 

pois as mulheres também passaram a utilizar a pele nos casacos inteiros e adornados com esta 

por fora, enquanto que o homem usava como revestimento e a pele, então, só aparecia na gola 

e nos punhos. 

A década de 1890 foi uma década de mudanças: 
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A velha e rígida estrutura social estava se desfazendo visivelmente, com 

milionários sul-africanos e outros nouveaux riches tomando de assalto as 

cidadelas da aristocracia. Para os jovens, havia uma brisa de liberdade, 

simbolizada tanto pelos seus trajes esportivos quanto pela extravagância de 

suas roupas cotidianas. Estava bem claro que a era vitoriana estava chegando 

ao fim. (LAVER, 1899, p.211) 

 

A partir do que foi exposto pensaremos os personagens alencarianos do romance A 

pata da gazela, corpus desta pesquisa. Tais descrições e detalhes serão retomados em 

momeno oportuno, quando abordaremos a obra em questão. 

 

  1.3 Por uma sistemática da moda 

Ao nos depararmos com os conceitos da moda, por meio dos estudos de Roland 

Barthes (1979), iniciamos o contato com os vestuários e suas relações. Neste tópico, 

entraremos em contato com o vestuário imagem, que está relacionado a tudo que é visual, 

apresentação, fotografia ou desenho; vestuário escrito, que se encontra em nível das palavras, 

ou seja, se transforma em linguagem; vestuário real, que é constituído da oposição das peças e 

tudo que compõe a roupa, incluindo os acessórios; vestuário descrito, que o que se leva em 

conta é apenas a palavra; vestuário representado, onde imagem e palavra se complementam e 

por fim vestuário impresso, que é a constante modificação da moda.
12

 

 Percebemos então que VI e o VE não possuem a mesma estrutura, pois, no primeiro  

encontramos formas, linhas, superfícies, cores, assim é uma relação espacial; já no outro são 

as palavras que constroem o vestuário, sendo assim é uma relação sintática, isto é estrutura 

plástica verbal. 

O VE não deve ser confundido com a estrutura de frases, pois, se isso ocorresse, com 

apenas a modificação de algum termo, mudaria a identidade do VD. Esse vestuário é 

conduzido pela linguagem que também oferece certa resistência. Encontramos nestes 

vestuários então, a língua e a imagem. 

Introduziremos agora o VR e a sua relação com o VI e o VE, em que o VR faz com 

que os outros dois vestuários encontrem sua identidade. 

                                                 
12

 A partir de agora, por meio da linguagem sistemática utilizada por Roland Barthes (1979), faremos uso das 

siglas VR para indicar vestuário real, VI para indicar vestuário- imagem, VE para indicar vestuário escrito, VD 

para vestuário descrito, VRe para vestuário representado e VIm para vestuário impresso . 
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De acordo com Barthes (1979, p. 04), o VR forma uma terceira estrutura 

acompanhando o VI e o VE. O VR é diferente do VI e do VE, pois, temos a escolha das peças 

para compor o vestuário, e isso só se dá mediado pelas representações constituintes; ou seja 

que se integra as representações. O VI é aquilo que pode ser eternizado por meio de 

mecanismos como pintura e o VE é a descrição desse vestuário por meio das palavras. O VI 

está em nível das formas, o VE no nível das palavras, e por fim o VR que se encontra em 

nível tecnológico. Encontramos três tipos diferentes de estruturas nos vestuários: tecnológica 

(VR/ VI), icônica (VR/VE) e verbal (VI/VE), a estrutura tecnológica aparece como uma 

língua – mãe, em que as roupas que nela se inspiram se aproximam da fala dando suporte para 

as outras estruturas como a icônica e verbal que se derivam dela. 

A ampla difusão da moda está aliada a uma atividade de transformação: da tecnológica 

para a icônica e verbal, enquanto que o vestuário real não pode ser “transformado” em 

“representação”, apenas por operadores como embreantes
13

, os quais transpõem uma estrutura 

em outra, de um código para outro código diferente. 

Como encontramos presente três estruturas, destas também devem dispor de três 

espécies de embreantes: o do real para imagem: tecnológico; do real para linguagem: icônico 

(texto) ; da imagem para linguagem: verbal 

Na primeira translação, que vai do vestuário tecnológico para o icônico, o principal 

embreante é o molde de costura, o qual traz à tona a fabricação dos vestuários. 

Na segunda translação, por sua vez, a do vestuário tecnológico para o escrito, o 

embreante trata-se de um texto separado da literatura de moda, pode-se chamar também de 

receita ou programa de costura. 

A terceira translação é a da estrutura icônica à falada e faz uso de embreantes que são 

elípticos, ou seja, não são os desenhos ou textos, mas sim anafóricos da língua, ou seja, faz 

referência ao termo anterior. Para nossa discussão, este ponto é relevante, pois, estará 

descrevendo o vestuário, e assim, pensamos a obra narrativa de José de Alencar, que será 

abordada no próximo capítulo. 

Essas três estruturas dispõem de operadores ou tradução definidos, os quais se 

conservam perfeitamente distintas. 

O estudo do vestuário de moda implica a abordagem exaustiva de tais questões, as 

quais servem para a composição do objeto concebido como vestuário. 

                                                 
13

 Os embreantes constituem uma categoria que possibilita a construção da embreagem na situação de 

enunciação. http://www.bocc.ubi.pt/pag/palacios-annamaria-itinerario-interlocutivo-da-publicidade.pdf. Acesso 

em: 06 jul. 2015 

http://www.bocc.ubi.pt/pag/palacios-annamaria-itinerario-interlocutivo-da-publicidade.pdf
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Quando estudamos o VRe (imagem/ palavra) temos a vantagem metodológica com 

relação ao vestuário real. Nesse sentido, pensamos a personagem alencariana, assunto do 

próximo capítulo. 

Quem analisa o VIm percebe que existe uma sincronia pura, essa sincronia de moda 

muda constantemente e subitamente a cada ano. O VR é mais prático com finalidades de 

proteção, pudor, adorno; tais finalidades não serão mais encontradas no vestuário 

“representado”.  

De acordo com Barthes (1979), somente o VE que não possui nenhuma função prática 

e estética; pois, é formado da significação, quando um vestuário é descrito a função é passar 

uma informação de Moda.  

Segundo Barthes (1979), as mulheres francesas faziam a leitura regular da parte 

jornalística destinada a Moda. Ao descrever um vestuário, tais mulheres presenciavam um 

fato social. 

Analisando a estrutura de um VE pode-se formular com grande eficácia o VR. 

Os objetivos instaurados pela sociologia e semiologia são distintos. Embora longa, a 

citação de Barthes nos esclarece esta questão: 

 

[...] a Sociologia da Moda – embora ela esteja ainda por fazer – parte dum 

modelo, na origem imaginado – é o vestuário concebido pelo fashion-

group[grupo que dita a Moda] – e segue, ou deverá seguir, o seu 

cumprimento, através de uma ´serie de vestuários reais (é o problema da 

difusão dos modelos). A Sociologia procura, pois, sistematizar 

comportamentos que ela pode pôr em relação com condições sociais, níveis 

de vida e papéis. A Semiologia não segue absolutamente o mesmo caminho: 

descreve um vestuário que, em toda linha, continua imaginário, ou, se 

preferir, puramente intelectivo; não leva a reconhecer práticas, mas imagens. 

A Sociologia da Moda está, toda ela, voltada para o vestuário real; a 

Semiologia, para um conjunto de representações coletivas.  (BARTHES, 

1979, p.09) 

 

 

 

No que tange à observação, “A semiologia para um conjunto de representações 

coletivas”, percebemos um ponto de contato com a obra alencariana, a qual utiliza elementos 

do vestuário e sua dinâmica na caracterização dos personagens.  

Quando se realiza a descrição da moda, não é apenas uma cópia do real, mas também 

fazer-se moda com sentido. Os jornais trazem abrangentemente a moda, ou seja, apresentam-

nas de maneira geral; mas nem todos as constituem de maneira significativa, pois existem 
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duas limitações: reconstituição de um sistema formal (tempo) e não descrever a moda como 

concreta. 

A verdadeira importância para o projeto semiológico é fazer com que as diferenças das 

vestimentas sejam abrangidas e unidas com objetivo de fazer distinção e não se apresentar o 

problema das repetições. Estará presente também o VD, em que a palavra é o único fator 

restringido a ser levado em conta pelo jornal de Moda: 

 

Seria isso, sem dúvida, restringir consideravelmente os materiais da análise. 

Seria, por um lado, suprimir qualquer recurso os documentos anexos (por 

exemplo, as definições dum dicionário), e, por outro lado, privar-se de toda a 

riqueza das fotografias. Seria numa palavra, considerar o jornal de Moda só 

em suas margens, só onde ele parece dublar a imagem. (BARTHES, 1979, 

p.12) 

 

 

 

Podemos considerar uma complicação exposta no parágrafo acima, ou seja, fazer com 

que o vestuário se reduzisse à oralidade. Neste caso, o vestuário é considerado objeto 

irrelevante diante da descrição deste por meio de palavras. 

Agora, abordaremos a Moda e Literatura, quando modificamos um objeto em 

linguagem, temos a descrição; na literatura, este objeto (qualquer), pode ser oculto, real ou 

imaginário. Na moda essa descrição do objeto é atualizado, sendo suas funções mínimas 

comparadas com a linguagem.  

Segundo Barthes (1979, p.12), “ A importância do VE confirma bem que existem 

funções específicas da linguagem de que a imagem não poderia encarregar-se, qualquer que 

seja o seu desenvolvimento na sociedade contemporânea.” 

Observaremos agora a primeira função que a palavra exerce, encontramos aí uma 

imobilização; a imagem associada a essa percepção, percebemos o englobamento de níveis, 

ou seja, quem faz a leitura de uma imagem pode escolher em que nível esta se encontra, mas o 

sentido desta imagem nem sempre é garantido. 

Segundo Barthes (1979, p.13), “Toda palavra detém, pois, uma função de autoridade, 

na medida em que ela, se assim se pode dizer, escolhe por procuração em lugar do olho. A 

imagem fixa o número infinito de possibilidades; a palavra fixa como certa apenas uma”. 

Passemos agora para a segunda função da palavra, que se relaciona com o 

conhecimento; na linguagem, detalha-se o que encontramos em uma fotografia, de forma mais 

superficial como: a cor do tecido, e os detalhes que podemos apenas observar, por se tratar de 

uma fotografia, ou seja, não se tem a percepção do tato por exemplo. 
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Com relação à moda, percebemos uma função didática da palavra, ou seja, o texto 

releva-nos o que está presente além da aparência. A linguagem da Moda ajuda na assimilação 

do vestuário, dando a ele também um sistema de oposições funcionais, ou seja, são viáveis 

para esta assimilação do extravagante e do sutil: “fantasia/clássico”, o vestuário real ou o 

fotografado não se manifestam claramente. 

A ênfase também é uma das funções da palavra; a fotografia pode vir associada a um 

comentário que dê ênfase a ela, como Barthes (1979, p.14) nos mostra: “note-se o decote 

orlado dum viés, etc”. Como se vê, a ênfase vem pela linguagem de maneira descontínua, o 

mesmo percebemos em A pata de gazela quando o narrador passa a descrever as roupas dos 

personagens: “Estavam ambas elegantemente vestidas... O vestido roxo debruçou-se de modo 

a olhar para fora no sentido contrário àquele [sic] em que seguia o carro...” (ALENCAR, p. 5-

6, s/d) , voltaremos a esta questão mais adiante. 

A descrição do vestuário fragmenta-se; quando a linguagem é aplicada ao vestuário, a 

língua faz a separação do que se necessita e do que é apenas adorno; a ênfase na linguagem 

possui duas funções: primeiramente lança-se a mensagem que a fotografia que passar, esta 

mensagem vai se gastando. Conforme mais vestidos vemos na fotografia, mais superficial e 

banalizada são as informações que recebemos. 

Posteriormente, a ênfase que a língua descreve às vestimentas se torna funcional; esta 

descrição faz a estrutura do vestuário, assim podemos nos orientar com o que conseguimos 

perceber das imagens. Consideramos então, o vestuário de moda de pouca relevância, já que 

não conseguiríamos montar um vestuário apenas pela sua descrição; essa descrição tem como 

função a fixação, exploração ou ênfase. 

O VI é um vestuário na moda, mas não diretamente a moda: “... a sua materialidade, a 

sua totalidade mesma, a sua evidência, por assim dizer, fazem da Moda que ele representa um 

atributo e não um ser”. (BARTHES, 1979, p.16) 

O VD pode como consequência causar fascinação e com isso a aquisição do vestuário, 

a palavra apropria-se, a imagem é mera ilustração; quando fazemos a junção das duas, a 

palavra serve para “desapontar” o VI. 

Falaremos agora da relação entre VI, VE e também entre objeto representado e objeto 

escrito, referindo-se por meio da oposição de língua e fala: “A língua é uma instituição, um 

corpo abstrato de coerções; a fala é a parte momentânea dessa instituição, que o indivíduo 

destaca e atualiza para as necessidades da comunicação”. (BARTHES, 1979, p.17) 

A língua é abstrata enquanto que a fala é o instrumento utilizado para a comunicação. 

Levando em conta agora VI e VD, o segundo nos passa uma estrutura pura, onde podemos 
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fazer uma relação desta com a língua e a fala. A descrição é algo necessário, é uma fala sem 

ruído; o vestuário escrito é considerado uma instituição em nível de vestuário e ato em nível 

da linguagem, ou seja, língua e fala. 

Para Blanchot (1987) ao contrário de Barthes (1979), primeiro temos a linguagem para 

depois adquirir a imagem; assim o que é descrito pela vestimenta dão características as 

personagens, como vemos em Capitu no livro Dom Casmurro (Machado de Assis): 

 

[...] Capitu nos seus trajes simplórios descritos pelo narrador- seu vestidinho 

de chita desbotado e apertado, um lenço atado na cabeça, abatida. De 

imediato temos a figura de uma moça triste, ou doente [...] Essa imagem da 

personagem que é criada na mento do leitor entra em associação com o 

enredo da narrativa e colabora para a percepção da instabilidade da 

personagem. (SALOMON, 2010, p.43) 
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FORTUNA CRÍTICA DE JOSÉ DE ALENCAR 

 

2.1 Apresentação de José de Alencar 

As obras de José de Alencar foram consideradas o centro da história do Romantismo; 

seu nome completo era José Martiniano de Alencar (1829-1877), seu pai José Martiniano 

Pereira de Alencar, era senador e ex-padre. 

José de Alencar foi educado na Corte, mais tarde, cursou Direito (1845-50) e nesse 

mesmo período escreveu a novela Os Contrabandistas, mas, que fora destruída por um colega 

de quarto. Começou exercer sua profissão no Rio de Janeiro, mas, sua paixão pela literatura 

foi maior, primeiramente começou a trabalhar no Correio Mercantil como cronista; após no 

Diário do Rio de Janeiro como redator e também crítico, como foi o que ocorreu com o 

poema  A Confederação dos Tamoios (Gonçalves de Magalhães, 1856). 

Como consequência de sua evolução no jornal Diário do Rio de Janeiro, José de 

Alencar produz os romances: Cinco Minutos (1856), A Viuvinha (1857) e O Guarani (1857) 

BOSI (1994, p.134); estes sempre baseados na temática carioca. Dedica-se ainda ao teatro, 

produz as peças: A Noite de São João; O Crédito, Demônio Familiar, Verso e Reverso 

(comédias); As Asas de um Anjo e Mãe (drama). 

Seu pai falece em 1860, após esse ocorrido Alencar passa a fazer parte do ambiente 

político e acaba se elegendo deputado provincial pelo Ceará, com aproximadamente quarenta 

anos, afasta-se da política por ser rejeitado na indicação do Senado por Pedro II. 

Na década de 60 escreveu as obras: “As Minas de Prata (62-66), Lucíola. Perfil de 

Mulher (62), Diva. Perfil de Mulher (64), Iracema. Lenda do Ceará (65).” BOSI (1994, 

p.135). 

Além dessas obras, escreve também um livreto com tendências políticas:  “Ao 

Imperador- Cartas Políticas de Erasmo, Ao Imperador- Novas Cartas Políticas de Erasmo, 

1865; Ao Povo- Cartas Políticas de Erasmo, 1866; O Juízo de Deus. Visão de Jó, 1867; O 

Sistema Representativo, 1868.” BOSI (1994, p.135).   

Já na década de 70 se volta para a questão ficcional: O Gaúcho (70), A Pata da Gazela 

(70), Sonhos d’Ouro (72), Til (72), Alfarrábios (73), A Guerra dos Mascates (73), Ubirajara 

(74), Senhora (75), O Sertanejo (75), e o drama O Jesuíta (75). 

Alencar faz uma retrospectiva de suas ficções, de suas etapas da vida brasileira, 

dividindo-as em três fases no período orgânico: A primitiva, que se trata da presença das 
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lendas e mitos da terra, são as tradições, a cultura do povo; sua obra Iracema é um exemplo 

de obra que se encaixa nesta fase.  

A fase do Histórico, segundo BOSI (1994, p.136) “Representa o consórcio do povo 

invasor com a terra americana, que dele recebia a cultura, e lhe retribuía nos eflúvios de sua 

natureza virgem e nas reverberações de um solo esplêndido”. Neste período encontramos O 

Guarani e As Minas de Prata. 

Quando falamos em terceira fase, nos referimos ao princípio da literatura, a sua 

infância; se inicia com a independência política, mas ainda não se findou, aguardando o 

aperfeiçoamento para agradar o gosto nacional. A poesia desse período faz relação à 

simplicidade, as cantigas relacionadas ao povo, à família, como vivem os brasileiros, suas 

tradições, costumes, e linguagem: “... importava a Alencar cobrir com a sua obra narrativa 

passado e presente, cidade e campo, litoral e sertão, e compor uma espécie de suma 

romanesca do Brasil”. (BOSI, 1994, p.137) 

Quando Alencar produz seus heróis, os relaciona e procura fazer junção de suas 

características com a natureza, o selvagem, montando assim seus personagens: 

 

O escritor que idealizara heróis míticos no coração da floresta é o mesmo 

que sabe recortar as figuras gentis de donzelas e mancebos nos salões da 

Corte e nos passeios da Tijuca. A diferença reside no grau de complexidade 

psicológica em que operam as tendências para a fuga e o narcisismo. A 

vaidade ferida que marcou as atitudes de Alencar nas roas políticas e 

literárias do Segundo Império transpõe-se nos romances citadinos (Diva, A 

Pata da Gazela, Senhora, Sonhos d’Ouro) nas formas de um ingrato 

relacionamento home/mulher, centrado em orgulhos, divisões do eu, 

susceptibilidades, ciúmes: toda uma fenomenologia do intimismo a dois 

avaliado por um padrão aristocrático de juízo moral. (BOSI, 1994, p.139) 

  

Em 1870 assina contrato com a Livraria Garnier, durante seis anos, produz doze 

romances e um drama. 

 O regionalismo se instaura nas obras O Gaúcho (1870), O Sertanejo (1875); A Pata 

da Gazela (1870), Sonhos d’Ouro (1872) e Senhora (1875), são obras que destacam a cidade 

do Rio de Janeiro e a burguesia, ou seja, são romances urbanos, voltaremos adiante à 

abordagem de A Pata da Gazela, corpus deste estudo. 

Sua carreira literária foi conturbada e polêmica, pois, algumas pessoas criticaram suas 

obras; e a censura também foi um ponto relevante. Em 1877, Alencar afetado pela 

tuberculose, vai para Europa para se tratar, mas, mesmo se tratando, acaba falecendo ainda em 

77 na cidade do Rio de Janeiro; após seu falecimento, lacaram o romance Encarnação (1877) 

e a autobiografia Como e por que sou romancista (1893). 
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2.2 Os três Alencares 

 

Segundo os estudos de Antonio Candido, considera-se a existência de três tipos de 

alencares:   

[...] Alencar dos rapazes, heroico, altissonante; o Alencar das mocinhas, 

gracioso, às vezes pelintra, outras, quase trágico [...] dos adultos, formado 

por uma série de elementos pouco heroicos e pouco elegantes, mas 

denotadores dum senso artístico e humano que dá contôrno aquilino a alguns 

dos seis perfis de homem e de mulher. (CANDIDO, 1993, p.222-225) 

 

 

Inicialmente, observamos que a obra alencariana no que tange ao aspecto romântico, 

aborda a da chegada do herói, a idealização dele e como se integra ao meio social em que vive 

e como é exaltado. Diante dos vilões e dos perigos que possam surgir, o herói deve sempre se 

sobressair. 

Com relação ao Alencar das mocinhas (este que será estritamente abordado neste 

trabalho), notamos que os personagens são criações ligadas à doçura, à bondade, a atos 

corretos, íntegros, que exalam paixão e por fim ocorre a união entre o mocinho e a mocinha:  

As regras dêsse jogo bem conduzido exigem inicialmente um obstáculo, que 

ameace a união dos namorados, sem contudo destruíla: tuberculose , em 

Cinco Minutos; honra comercia n’A Viuvinha; orgulho , em Diva; erro 

sentimental n’A Pata da Gazela; fidelidade ao passado, n’O Tronco de Ipê; 

respeito à palavra, em Sonhos d’Ouro. (CANDIDO, 1993, p.225)   

 

Percebemos também, que nas obras alencarianas, os finais com uniões felizes não 

ocorrem quando o personagem central é masculino: “A palmeira do Guarani desaparece sem 

deixar vestígios; Arnaldo, n’O Sertanejo continua servindo a dama inacessível; Manuel 

Canho, n’O Gaúcho, precipita-se no abismo enlaçado à amada que lhe roubaram...” 

(CANDIDO, 1993, p.225) 

O Alencar dos adultos seria o oposto do Alencar dos rapazes, já que se trata do que 

não é heróico, são ações deselegantes. Encontramos o terceiro Alencar nos livros Senhora e 

principalmente no livro Lucíola; nestes notamos a igualdade instaurada entre o homem e 

mulher, o que não era comum. Por isso, Alencar é visto como um sociólogo, pois, em seus 

livros procura abordar situações sociais, como a distinção que ocorre entre as classes sociais, 

e seu nível econômico instaurado, que acabam contribuindo para a formação dos personagens, 

física, psicológica e social.  
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Em alguns de seus romances, os desfechos dos casais que se formam na história 

ocorrem de maneira que o homem de renda baixa se case com a mulher que possui bons 

dotes,  de família boa e bem remunerada, como é o caso dos livros Diva, O Tronco do Ipê, Til, 

e A Pata da Gazela. Presente e passado, também possuem papel importante para o 

desenvolvimento da narrativa, já que conduzem o destino permeando sobre os personagens: 

“Essa presença do passado, na interpretação da conduta e na técnica narrativa, representa de 

certo modo, no romance de Alencar, a lei dos acontecimentos, a causação dos atos e das 

peripécias...” (CANDIDO, 1993, p.230) 

Encontramos também na obra de Alencar as desarmonias, que são situações que 

envolvem os personagens e que contrastam entre si, como é o caso do sentimento de Horácio 

personagem do livro A Pata da Gazela:   

 

O fetichismo sexual de Horácio, n’A Pata da Gazela, é talvez a manifestação 

mais flagrante dêsse [sic] aspecto de Alencar. Cansado de amar 

normalmente, Horácio se apaixona por um pé, a ponto de desprendê-lo de 

todo resto do corpo e mudar de amor quando supõe que errara à dono. 

(CANDIDO, 1993, p.231) 

 

 Alencar pode ser considerado o grande autor do Romantismo, tendo total domínio 

sobre o estilo e sobre a construção de seus textos e o que deseja abordar; além de utilizar as 

questões afetivas, e mostrar o ardor com que os personagens amam seus familiares. 

Em 1808 a família real chega ao Rio de Janeiro, trazendo para cidade transformações, 

relacionadas a higiene, aos costumes e vestuário; observamos também a mudança na 

aquitetura e no planejamento da cidade, fazendo com que o ambiente urbano trouxesse para si 

elementos europeus, bem como os costumes e o modo de vida. 

Com a corte e a sociedade que passava por mudanças, José de Alencar passa a utilizar 

essa situação nos livros Senhora, Diva, Lucíola e A Pata da Gazela (1862-1875); relatando 

também a sociedade que se relacionava à moda, respeito, distinção, prestígio e também 

refletir sobre gênero, comportamento, conduta e vestimenta. 

Alencar retratava como a corte influenciava e afetava as aparências além de distinguir 

as classes sociais; seus romances acompanhavam essas transições. 

O público que lia suas obras eram as mulheres da elite. Dando sustentação aos 

assuntos relacionados à estética e aparência, o autor descrevia as roupas, costumes, e o estilo 

de vida de seus personagens, abordando também a moralidade e os valores socias da época. 

Sua literatura valorizava o indivíduo e os bens materias ( símbolo de poder), mas esse valor 
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material perde espaço para o da moral, como observamos em A Pata da Gazela em que a 

personagem Amélia se apaixona pelo “leão” da moda ( Horácio), rico e vaidoso, ele possuía 

status, poder e elegância. Por fim, Amélia prefere casar-se com Leopoldo que traz à tona a 

questão da moral por não ser apegado às questões materiais. 

Nos romances, podemos notar a relação entre as pessoas e como se instaurava o 

vestuário da época (século XIX), sendo descritas de maneira detalhada as roupas da sociedade 

fluminense, em que esta funcionava sobre a questão da cultura de aparências. 

Notamos na obra de Alencar a descrição de hábitos, modos de vestir, comportamentos, 

ideias das pessoas que faziam parte da elite carioca:  

 

Esses romances e suas personagens descrevem muitas particularidades da 

corte fluminense, foi com este objetivo que eles foram escolhidos como 

fontes de pesquisa para chegar até uma sociedade que vivia ao mesmo tempo 

a urbanização, a influência de costumes europeus, principalmente franceses e 

ingleses e a efervescência da moda que teve no século XIX o seu apogeu. 

(TEIXEIRA, 2013, p.182) 

 

De acordo com TEIXEIRA (2013) entre o período de 1862 a 1875 estuda-se a 

importância do visual (aparência), de como são vistos na sociedade e em suas relações com a 

sociedade, além de analisar o que fazia de crucial a vestimenta e a moda para a corte. 

Como já foi mencionado anteriormente, agora iremos retomar o personagem Horácio 

de Almeida, do livro A Pata da Gazela: Horácio homem elegante, se vestia apenas com trajes 

finos, mas era uma pessoa superficial. O título de “leão da moda” atribuido a ele, também era 

utilizado em revistas de moda do Rio de Janeiro; costumavam também usar a palavra dândi: 

“[...] se aproximara um moço elegante não só no traje do melhor gôsto [sic], como na graça de 

sua pessoa: era sem dúvida um dos príncipes da moda, um dos leões da rua do Ouvidor [...]” 

(ALENCAR, p.9, s/d)   

Os termos citados serviam para representar os homens que possuiam suas 

preocupações e pensamentos apenas voltados para a questão da moda, portanto, eram 

considerados “sem conteúdo”, vazios por sua essência estar somente ligada e ser levada em 

conta suas vestimentas.  

Observamos também a onomástica dos nomes dos personagens principais: Horácio, 

Amélia, Leopoldo e Laura, no livro alencariano A Pata da Gazela. 

A definição do nome Horácio significa “tempo, estação”, podendo estar ligada 

também a frequente transformação da moda, e Horácio é grande conhecedor desse assunto; 

podemos associar, então, tal questão e significado do nome a teoria de Baudelaire que nos traz 
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exatemante isso, a transitoriedade da moda e a constante modificação progressiva, contínua e 

gradativa.  

Os leões da moda eram “presos” pela moda, eles faziam uso dos espartilhos, peça esta 

que tornou-se parte da vestimenta feminina no século XIX. O que os tornava diferentes dos 

demais eram os detalhes, como os nós das gravatas, sendo estas peças compostas nas cores 

preta ou branca e seu nó é que fazia o reconhecimento social entre as classes; parte obrigatória 

era a sobrecasaca com cores sóbrias, o que dificultava pelo calor do Rio de Janeiro. As calças 

não possuíam um tecido definido, mas para ressaltar a virilidade eram justas e coladas ao 

corpo, usavam também as cartolas e bengala. 

Teixeira nos diz que “ [...] esses dândis cariocas as personagens masculinas de José de 

Alencar em sua grande maioria cultivavam, através da indumentária, o materialismo.” 

(TEIXEIRA, 2013, p. 183) 

Amélia, está relacionada a uma figura “trabalhadora, ativa”, também notamos a sua 

submissão e dedicação aos afazeres domésticos: 

 

Amélia, ocupada com seu trabalho e disctraida com a conversa, se esquecera 

daquele constante cuidado que ela tinha em compor a orla do vestido. 

Durante a conversa apenas uma vez tirara os olhos do bordado, para lançar 

uma vista furtiva ao leão (ALENCAR,s/d, p. 123). 

 

Notamos no nome Leopoldo: “ousado para o povo”, o seu significado exprime a sua 

ousadia por se apaixonar pelo sorriso de Amélia, algo que transforma a trama, pois, ao 

contrário de algo material como as botinas e os pés idealizados por Horácio, o sorriso foi 

determinante para que ao final, Amélia e Leopoldo se unissem;  também consideramos a sua 

simplicidade nas vestimentas, e no estilo de vida, outro ponto de ousadia, já que Amélia era 

de uma família de classe socioeconômica alta. 

Por fim, temos Laura: “vitoriosa, triunfadora”; no livro, estas características nos 

trazem certa contradição, já que o pé “aleijão” era dela; cobria-os com seus longos vestidos e 

com sua botina feita exatamente para ela. 

A Pata da Gazela é considerada a Cinderela brasileira, por fazer lembrar a história e 

ter a relação da botina com o sapatinho de cristal. 

Observamos então, que quando o homem transfere para a mulher o gosto pela moda, 

elas passam a representar por meio de suas roupas e ornamentos a riqueza do homem, quanto 

mais rico, mais a mulher se vestia luxuosamente, já que a forma, a vestimenta com que as 

mulheres apareciam publicamente estavam relacionadas à prosperidade do homem. Em seus 
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escritos, percebemos que José de Alencar tinha um apego às mulheres que eram temas de sua 

obras. Seu público alvo também eram as mulheres da corte carioca. 

As heroínas de seus romances encantavam seu público, até mesmo por não serem 

exemplos de mulheres da época, trazendo à tona um desligamento da realidade. 

Teixeira (2013) afirma que as obras alencarianas davam a impressão de que quem as 

lia, ficava livre do regime patriarcal, o que na verdade era engano, pois, as leituras também 

eram controladas pelos homens da sociedade, tudo acontecia sobre a direção dos homens: “A 

figura da mulher nos romances do século XIX sempre esteve relacionada ao drama do amor e 

da união com um homem. A própria literatura da época ajudou a construir essa identidade 

feminina.” (TEIXEIRA, 2013, p. 186) 

Homens e mulheres seguiam algumas normas e regras relacionadas ao comportamento 

e ao que vestiam. Como já vimos anteriormente no primeiro capítulo, os vestidos passam por 

transformações; no século XIX são rodados e sustentados pelas crinolinas. Com o movimento 

da crinolina os pés ficavam ligeiramente aparentes, o fetiche da época eram os pés femininos, 

assunto este, tema do corpus desta pesquisa, o livro alencariano A Pata da Gazela.  

O pé e a botina faziam com que Horácio se deslumbrasse, e que a perfeição estivesse 

incutida por esse detalhe e acessório. As moças de família geralmente não deveriam mostrar 

seus pés, apenas aos maridos. 

As mangas dos vestidos de festa eram mais curtas, mostrando uma parte do braço que 

eram velados por luvas, item da elite de uso obrigatório. Como vimos, a elite carioca seguia 

os padrões de moda europeus, e o uso das luvas era outra característica europeia, já que apesar 

do calor intendo no Rio de Janeiro, elas eram indispensáveis. 

O corpo feminino fazia-se preso às roupas no século XIX, amarrado em espartilhos, 

com grande volume de tecidos, a dificuldade dos movimentos, e luxuosos penteados. 

Segundo Teixeira (2013) a beleza transformava, e a mulher passava a ser destacada 

por sua fraqueza, timidez, inocência e pureza: “Boa saúde era visto como sinônimo de 

vulgaridade e característica de mulheres de grupos sociais marginalizados” (TEIXEIRA, 

2013, p. 188). 

Para as mulheres do século XIX, as roupas ainda significavam a afirmação social; as 

peças chegavam a pesar entre cinco a quinze quilos, alguns vestidos tinham até vinte metros 

de lã. 

As mulheres deviam aprender etiqueta pelas diversas situações que surgiam; através 

de livros de civilidade. Como parte do aprendizado, não saíam de casa sem estarem 

acompanhadas por algum membro da família; apenas as mestiças e cortesãs saíam sozinhas. 
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Quanto às mulheres, essas maneiras de se comportar eram muito mais rigorosas do que 

para os homens, já que deveriam aprender também como agir diante das figuras masculinas. 

Elas deviam ser silenciosas, não iniciar uma conversa com nenhum homem e nem prosseguir 

uma convera após eles pararem; era proibido pedir algo ao seu acompanhante e também 

recusar o que foi por ele oferecido; tudo girava em torno do homem. 

Como já vimos, as roupas também eram usadas para sedução, exibicionismo 

(acentuado nas crises sociais) e o puritanismo (não exibição do corpo), tendências do século 

XIX e metede do século XX. Apesar do corpo coberto, a mulher com todas as suas camadas 

de roupas se tornava ainda mais sensual. 

O Brasil era visto como o país das festas, em que a elite carioca as proporcionava, 

fazendo com que todas suas posses e riquezas fossem exibidas às pessoas que frequentavam. 

Eram luxuosas e tornaram-se tradição, por meio delas, as pessoas estariam de certa forma 

“libertas”, e podiam vivenciar um mundo de fantasias, riqueza e poder. Durante o dia, havia 

uma rigidez com relação às roupas: “À noite os mesmos vestidos eram utilizados, porém 

adequados à ocasião de festa, para chamarem a atenção masculina para certas partes do corpo 

que só neste momento poderiam estar acentuadas e expostas” (TEIXEIRA, 2013, p. 191). 

De acordo com Teixeira (2013), notamos que nos livros de Alencar, ele consegue 

diferenciar os trajes do dia e noite de seus personagens perfeitamente, por fazer a descrição 

detalhada delas, como notamos nas citações a seguir: “Nesta tarde Amélia preparou-se [...]. 

seu adorno simples, um modesto vestido branco com fitas azuis, tomou-lhe mais tempo, do 

que não levaria a compor um traje suntuoso.” (ALENCAR, s/d, p. 92). E o traje de noite da 

mesma: 

 

Era nove horas. Ainda o baile não começara; e notava-se na reunião a 

gravidade solene, o grande ar de cerimônia, que serve de prólogo às festas 

esplendidas. Os cavalheiros percorriam lentamente as salas, observando o 

íris deslumbrante que formavam os lindos vestidos das senhoras; mas 

admirando especialmente as estrelas que brilhavam nessa via-láctea. 

Amélia acabava de sentar-se 

Horácio foi logo saudá-la e cumprimentou-a pelo bom gosto do traje. 

Realmente não se podia imaginar um adorno mais gracioso. O vestido era de 

escomilha rubescente, formando regaços onde brilhavam aljôfares de cristal; 

nos cabelos castanhos trazia uma grinalda de pequenos botões de rosa, 

borrifados de gotas de orvalho. 

Um poeta diria que a moça tinha cortado seu traje das finas gazas da manhã; 

ou que a aurora vestindo as névoas rosadas, descera do céu para disputar as 

admirações da noite. (TEIXEIRA, 2013, p.192) 
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Tais descrições podem estar relacionadas à presença frequente de Alencar nas festas 

proporcionadas pela corte. Suas descrições além de transmitir ao leitor a nobreza das roupas, 

mas também, as criticava pelos exageros. 

Nos bailes as danças eram inevitáveis, o que proporcionava contato ente os homens e 

as mulheres: o toque das mãos e a forma com que conduzia a dança. Essas festas também se 

amenizava-se de certa forma a rivalidade entre as classes sociais. 

As classes sociais baixas tambérm tinham acesso aos convites para festa da corte, e 

imitavam a classe alta com relação as roupas; esta queria integrar-se aos nobres ao menos 

durante a festa: 

 

[...] ao abrirem temporariamente as portas para as pessoas que até então não 

se encaixavam no grupo e passavam a adaptar-se a este, logo as fechavam 

novamente. Cristalizando o que estava flexível. As barreiras de classes 

estavam de volta e só era possível tornar-se um membro da elite novamente 

quando esta o permitisse. (TEIXEIRA, 2013, p.193) 

 

 Analisando a citação acima, vemos então que as classes desfavorecidas quando 

podiam contemplar e fazer parte do ambiente não mediam esforços. 

Os vestidos eram confeccionados em casa, com muitos bordados, as jóias eram 

emprestadas para dar aparência, “ cultura de aparências” (TEIXEIRA, 2013, p. 193), ou seja, 

as classe sociais mais baixas,nas festas tentavam se parecer com as classes mais altas 

principlamente com relação as roupas. 
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MODA E CONSTRUÇÃO DE PERSONAGENS 

 

3.1 Características do espaço  

Ao analisarmos um texto literário, notamos a presença do espaço, que faz relação com 

a realidade e a imaginação. 

Entre os espaços encontramos o dimensional espaço humano (natural), e o não-dimensional 

(divino/sobrenatural). No espaço humano, tem-se a presença de partes superiores e inferiores: 

“cabeça, em relação aos pés; atmosfera em relação ao subsolo” (D’ONOFRIO, 1933, p. 83). 

Ainda no espaço humano, observamos a presença dos espaços tópico e utópico: o 

tópico é o espaço que traz segurança como: cidade, casa, rua; o atópico: são lugares 

considerados estranhos; por fim o utópico que se trata do espaço imaginário que foge da 

realidade, mas que também é idealizado pelas personagens. 

O espaço da ficção é propriamente dito o plano de fundo da obra (cenário), os 

personagens podem, então, demonstrar seus sentimentos; neste espaço também ocorre à 

descrição do lugar onde está se passando os acontecimentos. Dessa maneira, por meio dessas 

descrições também vai se revelando a condição socioeconômica dos personagens, além do 

estado de espírito, em que os ambientes fechados e escuros trazem a sensação de angústia, 

sofrimento, tristeza enquanto que os espaços abertos dão a sensação de leveza, pureza, 

liberdade. 

De acordo com D’ONOFRIO (1933), o espaço físico é de extrema importância, pois 

os objetos compõem e estruturam o ambiente, descrevendo-o. 

Em meu ponto de vista, o espaço tópico juntamente com o espaço da ficção  

complementam-se; já que o segundo usa elementos do primeiro como as descrições de 

lugares, ruas, cidade, case, ambientes que se tornam estáveis e confortáveis aos personagens. 

Ao analisarmos a obra alencariana A Pata da Gazela, notamos no decorrer da narrativa 

que além de se passar no Rio de Janeiro (século XIX), os espaços tópico, físico e o espaço da 

ficção incluindo nele o estado de espírito são fatores que aparecem na obra. 

No espaço tópico e físico no livro, temos como principais lugares: Rua do Ouvidor, 

em que grande parte da história ocorre no transitar deste local, encontros, conversas, além de 

ser uma rua de extrema importância no Rio de Janeiro, já que, alguns jornais se localizavam 

lá, podendo então saber de notícias importantes sobre a moda. Além disso, os jornais dirigiam 

suas noticias muitas vezes para as mulheres, tendo como tema a moda: 
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 “Conversou-se muito na rua do Ouvidor a este respeito” (ALENCAR, s/d, p.34); “Seu 

aparecimento àquela hora na rua do Ouvidor causou estranheza...” (ALENCAR, s/d, p. 35); 

“Como posso eu mais apresentar-me na rua do Ouvidor, quando a coisa divulgar-se?...” 

(ALENCAR, s/d, p.126); 

A Rua Sete de Setembro, em que se encontrava a loja de um sapateiro é o espaço que a 

figura da botina se integra por meio do sapateiro e do desejo de tomar conhecimento sobre de 

quem eram o par das botinas:  

 

Havia ali perto, na Rua Sete de Setembro, uma pequena loja de sapateiro, ou 

antes uma tenda, porque além do balcão via-se apenas uma tôsca [sic] 

vidraça, contendo a obra de três oficiais que trabalhavam (ALENCAR, s/d, 

p. 42). 

 

 

“Aborrecida de não encontrar nas lojas calçado que lhe servisse, Amélia tinha 

descoberto por acaso o sapateiro da rua Sete de Setembro” (ALENCAR,s/d, p. 147).  

Podemos comparar então, o sapateiro ao costureiro como vimos no primeiro capítulo; 

ele que transformam a figuras das pessoas e, consequentemente, dos personagens. O sapateiro 

transforma os pés pelos acessórios que confeccionam (o sapato), deixando-os ainda mais 

belos, portanto os sapatos também influenciam na construção dos personagens assim como a 

vestimenta, tema este que estamos analisando neste capítulo. 

A rua da Quitanda, é o local em que Horácio viu o cocheiro que levava a botina deixá-

la cair. Depois de algum tempo, Horácio o reconhece novamente neste mesmo lugar, e o 

persegue para ver se descobria de quem era o pé tão desejado que encaixasse naquela botina. 

Dessa maneira, esse espaço contribui para que o despertar da memória do leão ocorresse por 

meio da vestimenta do cocheiro e assim lembrasse-se de sua fisionomia: “Era êsse [sic] o 

carro, que viria quinze dias antes na rua da Quitanda; não havia duvida” (ALENCAR,s/d, p. 

54). 

“- Há cêrca [sic] de dois meses, passando pela rua da Quitanda, achei por acaso sobre 

a calçada um objeto que tinha caído de um carro. Era uma botina!... um mimo, um primor, 

uma coisa divina” (ALENCAR, s/d, p. 108). 

 A casa de D. Clementina, lugar de bailes, em que esse espaço contribui para os 

encontros e desencontros entre Amélia e Leopoldo, e até mesmo para as roupas luxuosas de 

baile que utilizavam: 
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Entre as casas que outrora freqüentava [sic], escolheu para a primeira noite a 

de D, Clementina, amiga íntima de sua irmã. Era uma senhora já no declínio 

da idade... gostava muito de dançar, e por isso reunia constantemente em sua 

sala as moças de sua amizade (ALENCAR,s/d, p. 61). 

 

 

De repente operou-se na perspectiva da sala uma transformação inesperada. 

Amélia entrara; e sua graça difundiu-se como um influxo celeste, no meneio 

de seu talhe elegante, na suavidade de sua voz, na irradiação de seus olhares 

(ALENCAR,s/d, p. 63). 

 

A casa de Sales (pai de Amélia), local em que Horácio vai para jantar e cortejar sua 

filha, que ele acreditava ter os pezinhos mimosos e futuramente pedi-la em casamento, foi 

neste lugar em que Horácio acreditou ter visto os pés aleijões: “Quando partia o carro de 

Sales, Leopoldo que também se retirava, encontrou Horácio na porta...” (ALENCAR, s/d, p. 

118). 

“Amélia, já vestida para o jantar, esperava o noivo...” (ALENCAR, s/d, p. 119); “Êle 

[sic], o leão, sempre elegante, correto e irrepreensível no traje como nas maneiras, tinha 

perdido completamente a serenidade de espírito.” (ALENCAR, s/d, p. 127); 

Em relação ao espaço da ficção, temos os seguintes cenários da obra: escadas, portas, 

cofre, charuto, cadeira: “... de ordinário andava pelas escadas e portas, a fim de aproveitar o 

ensejo da subida e descida; muitas vezes ia fumar junto ao lugar onde se colocavam os 

lacaios, na esperança de conhecer o portador da botina.” (ALENCAR, s/d, p. 37). 

“Tirava de um elegante cofre de platina a mimosa botina, e com respeitosa delicadeza 

deitava-a sobre a almofada...” (ALENCAR, s/d, p. 37); “As janelas laterais estavam 

esclarecidas; e pelo jogo das sombras no quadro iluminado, conheceu o moço que reinava no 

interior alguma agitação” (ALENCAR, s/d, p. 156); 

Este jogo de claridade e sombra também contribui para revelar o “estado de espírito” 

dos personagens está, à suavidade, meiguice, a luz; podemos então fazer a relação com os 

tecidos como a seda, leve, suave, delicada, que traduzem as citações acima. 

Encontramos também os bailes: “- Para ser franco, devo-te confessar, que neste baile, 

onde se acham reunidas as mais bonitas mulheres do Rio de Janeiro, onde nem o luxo, nem a 

riqueza... só há uma coisa que me interessa... - Um pèzinho [sic]!" (ALENCAR, s/d, p. 107). 

Falando agora dos espaços que representam o estado de espírito, temos o jardim e as 

flores. As flores, o jardim, transmitem aos leitores a sensação de liberdade, de suavidade, 

tranquilidade e de acontecimentos bons na história; o temporal, marca a transformação da 

obra, em que Horácio percebe que perdeu Amélia para Leopoldo, trata-se da angústia 

instaurada no enredo a partir desse momento. 



59 

 

Revista Letras Fafibe, Bebedouro-SP, 6 (1), Set. 2016. ISSN 2177-3408 

 “Uma manhã, Horácio passando a pé, como costumava, pela casa da moca, viu-a, por 

entre as grades, sentada no jardim e ocupada em fazer um ramos de flores” (ALENCAR, s/d, 

p. 138). 

 

Eram dez horas do dia. O sol brilhava em céu límpido; uma aragem fresca 

sussurrava entre as folhas; os coleiros trinavam nas ramas das laranjeiras. 

Êsse [sic] concêrto [sic] de perfumes e harmonias convidava o coração a 

abrir-se e cantar o seu hino de amor (ALENCAR, s/s, p. 138). 

 

“As tardes, no jardim, entre cortinas de flores, elas celebravam êsse [sic] místico 

himeneu do amor, único eterno e indissolúvel, porque se faz no seio do criador” (ALENCAR, 

s/d, p. 158). 

Além do jardim, notamos a presença de uma mangueira: “A dois passos ficava uma 

frondosa mangueira, em cujos galhos tinham fabricado uma espécie de belvedere ou 

caramanchão. Conduzia ao alto uma escadinha de caracol cingindo o tronco da árvore” 

(ALENCAR, s/d, p. 157).   

Tem-se a questão também do temporal na obra: 

 

O temporal, desabando nesse momento, bateu com violência nos vidros da 

janela, que fechou. 

Horácio desceu do seu observatório; escalando a grade de ferro do jardim, 

ganhou a casa onde chegou todo alagado (ALENCAR, s/d, p. 159). 

 

 

 Na questão do tempo na narrativa, incluem-se as relações de passado, presente e 

futuro. Assim, temos o tempo do discurso e o tempo da história. O tempo do discurso é a 

junção entre o eu e o tu, ou seja, quem fala e quem ouve, sendo isto dentro da narrativa, 

podendo ela ser linear ou não linear. 

A linearidade seria a ordem cronológica dos acontecimentos; a não linearidade, “... é 

quando o narrador nos diz antes um fato que aconteceu depois ou vice-versa” 

(D’ONOFRIO,1993, p.85).  

O tempo da história pode ser cronológico ou psicológico; o primeiro se trata dos dias, 

horas, estações, períodos, sendo eles marcados e determinados; o segundo, não é marcado por 

datas, ou períodos determinados, é um tempo relativo, que ocorre dentro de cada personagem, 

são as lembranças. 

O tempo psicológico está associado à memória; como foi dito anteriormente, que o 

tempo se liga ao passado, presente e futuro, no tempo psicológico não existem fronteiras entre 
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elas: “O passado, no ato de ser rememorado, perde sua pureza de passado e torna-se 

presente.” (D’ONOFRIO, 1993, p.86). 

Com relação à obra analisada nesta monografia, vemos que o tempo do discurso é 

predominantemente linear, incluindo-se do tempo da história o cronológico: “Horácio de 

Almeida, o nosso leão, voltou a casa à hora de costume, quatro da tarde.” (ALENCAR, s/d, 

p.11). 

“Às duas horas Amélia costumava subir à sua alcova para se pentear...” (ALENCAR, 

s/d, p. 86). 

Ainda analisando o tempo do discurso, o personagem Horácio, volta constantemente à 

questão do pé e da botina:  

 “ Êste [sic] cabelo é de mulher; não há menina que o possa ter... Horácio 

voltou a botina. – Mas seja embora castanha ou mesmo loura... Que me 

importa isto?... O que amo nela é o pé: êste [sic] pé silfo, êste [sic] pé anjo, 

que me fascina, que me arrebata, que me enlouquece!...” (ALENCAR, s/d, p. 

16). 

  

Notamos também, a presença do tempo psicológico em alguns momentos: “A 

lembrança vaga da libré de um lacaio era o único vestígio ques restara...” (ALENCAR, s/d, 

p.17); “Sentiu pois a mágoa da saudade, que precede a longa ausência.” (ALENCAR, s/d, p. 

12). 

O tempo é importante para a construção do enredo, pois, além se situar-nos sobre os 

períodos marcados, como no tempo cronológico, usa-se também o psicológico para no 

apresentar as impressões, pensamentos e lembranças que vão surgindo pelos personagens, 

bem como para fluidez do enredo. 

 

  3.2 Personagens, definição e vestimentas para sua composição 

 

Quando analisamos os personagens, inicialmente, notamos a questão do enredo que se 

complementa com o auxílio destes; dessa forma o enredo irá traçar os futuros acontecimentos 

e o destino dos personagens, se associando do tempo para sua construção. 

Podemos dizer que a relação entre ambos, citada no parágrafo anterior, é de 

dependência, um depende do outro para a ocorrência dos fatos; se ligam e formam a 

construção do romance: “As personagens constituem os suportes vivos da ação e os veículos 

das idéias [sic] que povoam uma narrativa.” (D’ONOFRIO, 1993, p. 75) 

Além disso, os personagens dão sentido ao enredo, como também o enredo dá sentido 

á existência dos personagens, assim, conforme as estruturas dos personagens , cada um possui 
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características próprias, ou seja, questão do nome, idade, sexo, além das características físicas, 

bem como psicológicas. 

Como vemos que cada um possui suas características, podemos distingui-las sobre a 

questão do ator e actante
14

. O ator é o personagem propriamente dito, expondo seus atributos, 

qualidades e defeitos, vão sendo revelados no decorrer da narrativa. Esses atores, são 

variáveis e se manifestam e se comportam de maneiras distintas: 

 

O ator pode ser figurativo (seres divinos ou humanos, animais, objetos) ou 

noológico (conceito: amor, ódio, virtude etc.). Por incluir essa segunda 

classe é que o conceito de ator é mais amplo do que o de personagem. O ator 

pode ser portador de um valor. Assim, por exemplo, uma rosa (plano de 

expressão) pode ter como valor correspondente o amor (plano do conteúdo) 

(D’ONOFRIO, 1993, p. 77). 

 

O actante faz o papel gramatical: “ Chamamos de actantes às [sic] relações gramaticais 

ou funcionais que existem entre os atores de uma narrativa” (D’ONOFRIO, 1993, p. 76). 

Portanto, o actante faz o papel do sujeito que vem acompanhado pelo ajudante ou 

destinador, e também pelo oponente ou destinatário:  

 

É o caso, por exemplo, de uma narrativa popular em que se estabeleça um 

contato entre o Rei e o Herói: o Rei (destinador) determina que a Princesa 

(objeto-valor) será dada em casamento ao Herói (destinatário) se este a 

libertar das mãos do inimigo (D’ONOFRIO, 1993, p. 77). 

 

Voltando-nos para a questão do autor, D’onofrio nos diz:  

O ator pode ser qualificado desde o começo da narrativa para a sua função 

ou poder receber as qualificações necessárias gradativamente. No primeiro 

caso, temos o tipo de personagem, que a crítica tradicional chama “de 

costume” ou “plana”, marcada  de início e para sempre com traços 

identificadores... No segundo caso, a narrativa apresenta a personagem 

inicialmente como um assemantema ou zero semântico, sem nenhuma 

qualificação: é a personagem de natureza ou esférica, que será modelada aos 

poucos, holofrasticamente (D’ONOFRIO, 1993, p. 77-78). 

 

No caso das personagens planas ou de costume, que possuem características lineares 

ao longo da narrativa, podemos citar como exemplo Laura, personagem do livro alencariano A 

Pata da Gazela, ela de classe social alta, ficou viuva aos 17 anos, e não teve sorte nas 

questões do amor, se escondia por baixo de seus longos vestidos que os caracterizava e 

também por de tras da botina que ela usava para esconder seus pés, característica própria.  

                                                 
14

 Aquele que participa numa ação ou num processo. Entidade que participa ou tem ação numa narrativa. 

 https://www.priberam.pt/dlpo/actante. Acesso em: 26 set. 2015. 
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O vestido roxo debruçou-se de modo a olha para fora no sentido contrário 

àquele em que seguia o carro, enquanto o roupão, recostando-se nas 

almofadas, consultava uma carteirinha de lembranças, onde naturalmnte 

escrevera a nota de suas encomendas (ALENCAR, s/d, p. 5-6). 

 

 

[...] Horácio chegara à porta de um camarote, e pela fresta fitara com 

disfarçe o olhar em Laura, cuja mão, execcisvamente pequena e calçada por 

uma luva muito justa, custava a segurar o binóculo de madrepérola. 

 O moço, apenas reconheceu o vestido de sêda violeta  a mãozinha que lhe 

servira de fana, abaixou para a fímbria do vestido a ver se descobria alguma 

coisa...Mas não foi possível: o vestido arrastava nop chão; nenhum 

movimento fazia ondular a sêda [...]  (ALENCAR, s/d, p. 33-34). 

 

“Era rica; não lhe faltavam pretendentes atraídos pelo dote e pela beleza; mas ela não 

parecia disposta a tentar segunda vez a felicidade conjugal, embora tivesse passado da lua de 

mel” (ALENCAR, s/d, p. 138). 

Outro personagem plano que encontramos é Leopoldo, homem bom que se apaixona 

pelo sorriso de Amélia, não se importa com coisas materiais e se opõe aos pensamento de 

Horácio (leão da moda). Veste-se de maneira simples quase todo o romance quando se 

encontra triste; modifica seu modo de vestir nas páginas finais em que Amélia e ele ficam 

juntos trazendo felicidade a ele. Isso é um fator que indica sua personalidade, pois as roupas 

caracterizam- o, nelas notamos a tristeza e a alegria, como antes só usava roupas escuras e era 

desarrumado, e posteriormente seu traje se renova. O valor para ele mesmo são as questões 

relacionadas ao coração, se torna até mesmo um ser poético em suas falas, é verdadeiro e 

acaba conquistando Amélia. 

Simples no traje, e pouco favorecido a respeito de beleza, os dotes naturais 

que excitavam nesse moço alguma atenção eram uma vasta fronte meditativa 

e os grandes olhos pardos cheio de brilho profundo e fosforecente que 

naquele momento derramavam pelo semblante de Amélia (ALENCAR, s/d, 

p.7). 

 

“[...] êle trajava luto pesado, não sómente [sic] nas roupas negras, como na côr 

macilenta das faces nuas, e na mágoa que lhe escurecia a fronte”” (ALENCAR, s/d, p.7). 

Leopoldo diz a Horácio: 

 

- Sem dúvida. A alma da mulher, como a do homem, se revela em cada 

pessoa por uma feição mais distinta, por uma expressão mais eloquente. Mas 

não é isto que sucede contigo. Tu sentes a idolatria da beleza material; 

procuraste sempre na mulher a forma, o amor plástico; à força de admirar os 

mais lindos rostos e os talhes mais sedutores, ficaste com o sentido 
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embotado, precisavas de algum sainete que estimulasse teu gôsto [sic]. Viste 

ou imaginaste um pèzinho [sic] mimoso e gentil: tornou-se logo para ti o 

tipo, o ideal de beleza material, que te habituaste a adorar (ALENCAR, s/d, 

p.110-111). 

 

“Em vez do rapaz descuidado no seu traje, brusco em suas maneiras, sempre de 

cabelos arrepiados e barba revôlta, aparecia um cavalheiro de boa presença, com a sóbria 

elegância [...]”(ALENCAR, s/d, p.154). 

  Com relação à Amélia, é uma personagem esférica, pois, muda suas ações no decorrer 

da narrativa; sua trajetória no romance é a divisão do amor de Horácio e de Leopoldo. 

Primeiramente, entrega seu coração à Horácio, mas ela acaba descobrindo que seu interesse 

era apenas em seus pés, após se entrega ao amor verdadeiro de Leopoldo que é apaixonado 

pelo seu sorriso e sua alma. Amélia era a verdadeira dona do pézinho desejado, mas usava as 

mesmas botas que a prima (Laura) que tinha os pés feios; e Horácio desiste dela ao saber 

disso.  

De classe social alta, andava sempre bem vestida, também com longos vestidos, 

característicos do século XIX, utilizava acessórios que indicavam sua personalidade forte e 

sua persistencia quanto as suas decisões, e ao fim da obra, acaba “saindo por cima” de 

Horácio. 

Durante o ato, Amélia distraiu mais a atenção do semblante pálido de 

Leopoldo. Enleava os olhos na figura elegante de Horácio; prendia-se ao 

fino buco negro que sombreava o lábio desdenhoso do leão; embebia-se tôda 

[sic] na graça de sua atitude, tentando assim resistir à curiosidade incômoda 

que atraía [sic] sua atenção para o importuno desconhecido (ALENCAR, s/d, 

p.32). 

  

“ - Ah! Chegou a Amélia Sales! Sabia que vai casar-se? Já foi pedida, disse uma 

senhora a Leopoldo.” (ALENCAR, s/d, p. 93). 

 

Foi na sua alcova, durante a insônia, que ela recordou-se da história de 

Leopoldo, e comparou seu amor ao de Horácio. Repassando na mente as 

palavras comovidas do primeiro, pensando naquele afeto tão desprendido 

das misérias humanas, tão d’alma, Amélia sentia-se como purificada dos 

desejos do sedutor. (ALENCAR, s/d, p.149). 

 

 

“Um altar erguido, círios acesos, o sacerdote oficiando, Amélia e Leopoldo de 

joelhos...” (ALENCAR, s/d, p.157). 

 

 Por fim, analisaremos o personagem Horácio de Almeida, o leão da moda; também 

personagem esférico; apaixonado pela botina e pelo pézinho mimoso que a calçava, já que 

como vimos nos capítulos anteriores, os pés eram também meio de sedução. Para o leão da 
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moda; a única importância era encontrar a dona do objeto encontrado não medindo esforços 

para conquista-la, mas acaba se enganando ao pensar que Laura que os possuia; ligado aos 

bens materiais, no que tange à vestimenta, sempre está bem vestido, com roupas elegantes, 

traço que indica sua personalidade forte e toda sua superioridade quanto aos demais, tal 

superioridade no fim acaba o “diminuindo” por ter perdido o que sempre procurava Amélia 

para Leopoldo. 

 

[...] se aproximara um moço elegante mão só no traje do melhor gôsto, como 

na graça de sua pessoa: era sem dúvida um dos príncipes da moda, um dos 

leões da rua do Ouvidor; mas dêsse podemos assegurar pelo seu parecer 

distinto, que não tinha usurpado o título (ALENCAR, s/d, p.9). 

 

“[...] o que seduzia o nosso leão; eram sobretudo os debuxos suaves, as ondulações 

voluptuosas que tinham deixado na pelica os contornos do pèzinho [sic] desconhecido.” 

(ALENCAR, s/d, p.12). 

 

 

Horácio pouca ou nenhuma atenção deu à mudança que se tinha operado em 

Laura, em sua retirada repentina. Desde que a moça não era a dona do feliz 

do mais lindo pé do mundo, tornava-se para êle [sic] uma criatura 

indiferente; tanto mais quanto sua alma estava ali de rôjo [sic] beijando a 

fímbria de sêda [sic], que lhe ocultava o tão ansioso tesouro (ALENCAR, 

s/d, p.55). 

 

Quando Horácio acha que Laura é quem tem o pézinho desejado, reve seus conceitos e 

tenta conquista-la novamente:  

“- Sabe desde quando eu a amo, Laura? Desde o dia em que a vi pela primeira vez 

passar em um carro. Foi , se não me engano, na rua da Quitanda; ia com a filha do Sales. 

Lembra-se?” (ALENCAR, s/d, p.139). 

 

Compenetrado dessa idéia [sic], de que o pèzinho [sic] adorado pertencia a 

Amélia, a quem a natureza em compensação aleijara o outro, Horácio 

admitiu a possibilidade de que sua paixão pela moça revivesse, embora 

menos ardente, ou mais positiva (ALENCAR, s/d, p.141). 

 

Como vimos anteriormente por meio de Barthes (1979), a moda possui algumas 

estruturas (os vestuários), e podemos encaixa-las aqui nas descrições feitas pelo narrador 

sobre as roupas dos personagens. Ao longo de todo enredo, notamos a presença do vestuário 

imagem (VI), bem como a do vestuário escrito (VE), em que, apesar de distintos podemos 

fazer aqui certa relação entre eles. O VI da enfoque as formas, linhas, cores, superfícies, e até 

mesmo pinturas; enquanto que o VE é a descrição deste vestuário, não sendo algo visual 
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como o primeiro, se associa a linguagem, fazendo as descrições dos vestuários, tornando-se 

um vestuário representado (VRe). 

Ambos possuem relação com o livro A Pata da Gazela, porque quando o lemos, temos 

a descrição das roupas, mas também criamos em nossa mente algo concreto, conseguimos 

vizualiza-las, assim entramos em questão com outro ponto que Barthes (1979) nos revela, a 

Semiologia, pois, esta descreve um vestuário, mas continua apenas em plano imaginário, 

formando assim apenas imagens, esclarecendo isso na citação a seguir da vestimenta de 

Amélia: 

 

O talhe esbelto da moça desenhava-se através da nívea transparência de um 

lindo vestido de tarlatana com laivos escarlates. Coroava-lhe a fronte o 

diadema de suas belas tranças, donde resvalavam dois cachos soberbos, que 

brincavam sôbre o colo (ALENCAR, s/d, p.29). 

 

Com esta teoria de Barthes (1979), podemos relaciona-la também ao vestuário escrito 

(VE) com o livro analisado aqui, pois, o autor usa as palavras na contrução das vestimentas, 

bem como a botina, pivô do enlace da trama:  

 

Era uma botina, já o sabemos; mas que botina! Um primor de pelica e sêda, a 

concha mimosa de uma pérola, a faceira irmã do lindo chapim de ouro da 

borralheira; em uma palavra a botinha desabrochada em flor, sob a 

inspiração de algum artista ignoto, de algum poeta de ceiró e torquê 

(ALENCAR, s/d, p.12). 

 

O VE contribui para que o leitor forme e imagine como o vestuário ou acessório é, 

comforme a escrita. No que tange o VE, podemos dizer que ele e o vestuário descrito (VD), se 

complementam, já que, a descrição deles também nos da a entender sua composição, além de 

passar uma informação de moda, no cado a moda do século XIX, colocada em pratica no livro 

A Pata da Gazela. Barthes (1979), nos diz que no VD, é necessário uma “fala sem ruído”: 

 

Os frocos de cetim e as grinaldas de rosas enchuam as corvas e desvaneciam 

as protuberâncias ósseas, com muita delicadeza, sem avolumar o tamanho do 

coturno. Na sola negra se debruxava; em proporção à botin superior, a alva 

palmilha com seu contornos harmoniosos; de modo que olhando-se andar a 

pessoa, não perceberia facilmente o tamanho do calçado. (ALENCAR, s/s, p. 

47). 

 

Para tanto, consideramos então que os estudos de Barthes se ligam com a narrativa, já 

que podemos associa-los com as descrições feitas pelo narrador do mesmo, sendo de total 

relevância para comprovarmos que a moda é um meio que cria, define e caracteriza os 
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personagens e também que nos mostra como o século da obra se comportava, bem como da as 

direções para que o enredo de desenvolva. 

Notamos por meio dos estudos sobre Gilda de Mello Souza (2001), a existência da 

questão do pudor, mas também da exibição por meio de acessórios e do volume das roupas, 

no livro ocorre isto também, as personagens usam longos vestidos e omitem seus pés, o que é 

característica da sensualidade neste período (século XIX), fazia-se uso de grandes acessórios, 

penteados e luxuosas roupas: “O vestido era de escomilha rubescente, formando regaços onde 

brilhavam aljôfares de cristal; nos cabelos castanhos trazia uma grinalda de pequenos botões 

de rosa, borrifados de gotas de orvalho.” ALENCAR (s/d, p. 103). 

“A fímbria do vestido, suspensa na travessa do bastidor, devia descobrir o pé da moça 

para quem esteve sentado à sua esquerda” (ALENCAR, s/d, p.121). 

 

A saia, arregaçando gradualmente com a inflexão do talhe gentil da moça 

reclinada sôbre o bastidor, prometia brevemente descobrir o tesouro, tão 

estremecido pelo macebo. 

Amélia, ocupada com seu trabalho e distraída com a conversa, se esquecera 

daquele constante cuidado que ela tinha em compor a orla do vestido. 

Durante a conversa apenas uma vez tirara os olhos do bordado, para lancar 

uma vista furtiva ao leão (ALENCAR, s/d, p.123). 

 

James Laver (1899) nos diz que o uso das botinas surgiu pela movimentação e 

projeção dos vestidos, que por meio do andar das mulheres podia se ver os tornozelos e os 

pés, o que não podia acontecer. Gilda de Mello Souza (2001) compara o costureiro ao 

esculturor, pois modela e forma as roupas de acordo com o corpo da pessoa, podemos fazer 

esta relação também com o sapateiro, que transforma o exterior dos pés “aleijados” de Laura 

em um obra prima, fazendo então parte da moda: “Essa botina grácil, em que mal caberia sua 

mão aristocrática, essa botina mais mimosa do que sua luva de pelica, não podia ter um 

número maior do que o de seus anos, vinte e nove!” (ALENCAR, s/d, p.13). 

 

Meia dúzia de fregueses, conhecedores da habilidade do sapateiro, preferiam 

seu calçado ao melhor de Paris, e o pagavam generosamente. Essas raras 

encomendas, o Matos as executava com enlêvo; revia-se em sua obra, 

verdadeiro primor(ALENCAR, s/d, p.43). 
 

 Como vimos também anteriormente, os pés indicavam as classes sociais, devendo ser 

finos, trazendo a sensualidade, este ponto em questão se torna contraditório com o livro, já 

que Laura pertencia a alta classe social, por isso, não mostrava seus pés: “O que vira era uma 

coisa indefinível, estupenda. Era o aleijão [...]” (ALENCAR, s/d, p.124).  
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Horácio tenta ver os pés de Laura: 

“Horácio proferiu aquelas palavras apaixonadas, de joelhos diante a moça que sorria 

inclinada para êle ... Foi então que ela soltando um grito de espanto, o repeliu para longe de si 

com horror.” (ALENCAR, s/d, p.140). 

Seguindo por este mesmo caminho, os relacionamentos eram respeitosos e sofriam 

grande influência do patriarca; no século XIX, o casamento era de grande importância para as 

mulheres, não apenas pela questão social, mas também para não serem consideradas 

“solteironas”: “- O casamento é tudo isso; mas que importa, desde que não há outro meio de 

realizar o meu desejo e satisfazer esta paixão ardente e impetuosa? Daria a vida inteira, e sem 

hesitar, pela felicidade que eu sonho.” (ALENCAR, s/d, p.85). 

 

Correram os dias sem que Horácio aparecesse em casa do Sales Pereira. 

Amélia, apesar de seu esfôrço, não podia conter a impaciência. Ela 

adivinhava que o leão estava despeitado com a resposta, e queria obrigá-la a 

concerde-lhe imediatamente o que pedira: a sua mão, e com a mão o pèzinho 

que êle adorava. (ALENCAR, s/d, p.96). 

 

 

Portanto, nos apoiando nos estudos de Geanneti  (2010) e nas citações utilizadas neste 

trabalho, podemos dizer que apresentamos acima a vestimenta como meio para composição 

da narrativa, além de utilizarmos exemplos que comprovassem as teorias apontadas 

anteriormente e também a nova teoria exposta.  
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CONCLUSÃO 

 

Ao longo deste trabalho, foram mostrados de que maneira a moda é relevante para a 

obra A Pata da Gazela de José de Alencar, além de provarmos por meio de exemplos sua 

importância para o enredo. 

Portanto, todos os tipos de vestuários apresentados por Barthes (1979) e associados ao 

livro, são artifícios narrativos que se completam e que nos dão a entender como a moda se 

solidifica, dá sentido às características psicológicas, como a personalidade, para as 

personagens de acordo com a vestimenta; as roupas dão identidade aos personagens. Assim, 

pode ser considerada uma estratégia narrativa para o enredo.  

Quando o narrador relata os personagens ao longo do enredo, notamos que a sua 

descrição contribui para que associemos a indumentária à sua personalidade. 

As descrições da botina e o desejo de saber de quem pertencia estão relacionados 

também à condição social, bem como o narrador o faz, ressaltando todo seu primor e 

delicadeza. 

A imagem que apreendemos de Amélia e Laura, narrada por meio do vestuário, é que 

a primeira era uma mulher decidida, se impunha e mostrava mesmo para época (século XIX) 

apesar do patriarcalismo, uma figura de relevância para a sociedade; enquanto que Laura, 

apesar de ter classe social alta como Amélia também possuia, ela era mais fechada e se 

escondia por entre os enormes vestidos. 

O pé constitui-se como meio de sedução deste mesmo século, encanta Horácio, que 

fala e cita incessantemente esta questão, enquanto que Leopoldo com sua simplicidade, 

procurava a dona do lindo sorriso que vira. 

Apesar no enfoque na botina, a descrição das roupas no enredo representava um meio 

para completar-lo, e também dando característica, movimento e leveza ao desenrolar dos 

fatos. 

Os detalhes das roupas, os gestos, maneira de andar, além de definirem espaço e 

tempo, dão vida aos personagens e consequentemente ao enredo, fazendo também com que 

conheçamos a realidade social e cultural da época, por meio da burguesia do Rio de Janeiro.  

Portanto, o objetivo deste trabalho presente na introdução  se concretiza ao longo desta 

monografia, e nos mostram o quanto a moda é indicador das características dos personagens, 

bem como seu desenvolvimento e caracterização no enredo. 
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