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EPÍGRAFE 

 

“The whistle is blowing; the stewards are calling, ‘All visitors ashore’; and the sailing 

hour is at hand. Relax, enjoy your trip, and discover or rediscover the bracing 

delights of the only way to cross.” 

Walter Lord 
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RESUMO 

 

Com este projeto, tenho como objetivo estudar os elementos que compunham 

cada divisão de classe dentro de um navio cruzeiro no início do século XX, 

pesquisando sobre o contexto histórico, social e econômico do período, tanto na 

Europa como nos Estados Unidos, mostrando as principais características que 

potencializavam essa divisão. 

Um interesse pessoal por navios transatlânticos neste período trouxe-me à 

escolha do tema. Tenho lido muito e há algum tempo tenho um carinho especial em 

relação ao assunto, o comportamento, e o “evento” de se cruzar o mundo em um 

navio é muito interessante. Fazendo leituras mais aprofundadas, pude me conectar 

muito com os relatos e histórias de pessoas que frequentaram essas embarcações e 

me identifiquei ainda mais com o tema que me desperta muita curiosidade.  
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ABSTRACT 

 

With this project, I aim to study the elements that made each class division 

within a cruise ship in the early twentieth century, researching the historical, social 

and economic period, both in Europe and in the United States, showing the main 

characteristics that potentiated this division. 

A personal interest in cruise ships during this period brought me to the choice 

of theme. I've been reading for some time and have a special affection toward the 

subject, the behavior, and the "event" to cross the world in a ship is very interesting. 

Making a deeply reading on the subject, I could really connect with the stories and 

histories of people who attended these ships and it made me even more interested 

with the theme that strikes me a deep curiosity.  
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INTRODUÇÃO 

 

Em 1905 um americano escreveu a respeito da primeira classe de um navio a 

vapor:  

“Passageiros elegantes estão paulatinamente transformando as 
viagens oceânicas em uma festividade social [...] Elas vêm para o 
jantar em trajes completos decotados, braços à mostra, com seus 
diamantes e flores, até que a sala de jantar do navio se transforme 
em um banquete real”.  

Já em 1908, um inspetor secreto da Comissão de Imigração Americana, 

descreveu o porão de um navio (conhecido posteriormente como terceira classe) da 

seguinte maneira: ‘Existe ali uma aglomeração tão intensa, tão prejudicial à saúde e 

à moral, que não temos em terra firme nada que possa se igualar... tudo é sujo, 

pegajoso e desagradável de ser tocado”. (MAXTONE-GRAHAM, 1998, p.9) 

É justamente esta intensa desigualdade de classes e moral que quero 

abordar em meu projeto de pesquisa, e após um estudo sobre a indumentária usada 

pela sociedade do período e por imigrantes, farei uma reprodução de três looks, 

sendo um de uma mulher da primeira classe, outro da segunda classe de um navio e 

outro da terceira classe. 

A indumentária do período do início do século XX foi outro fator decisivo para 

a escolha, a riqueza nos detalhes como acabamentos em bordados, rendas, 

babados, os tecidos leves e finos e as estruturas das roupas são elementos que 

compõe peças muito delicadas e belas.  

Elaborando uma pesquisa abrangendo os assuntos relacionados ao tema, 

quero unir os aspectos socioculturais do período entre 1900-1914 e levantar um 

estudo sobre o comportamento dos passageiros dentro dos navios transatlânticos, 

comparando e apontando as principais diferenças entre as classes que compunham 

a divisão do navio (primeira, segunda e terceira classe). Quais os aspectos 

fundamentais que acentuavam essa divisão? Como, através da indumentária, era 

possível classificar a classe do passageiro? E levantar questões como os materiais 

usados nas roupas, diferentes acabamentos, bordados, aviamentos e detalhes; 

como estes podiam ser diferenciados como “Primeira” ou “Terceira” classe? 
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Pesquisando sobre o assunto através de livros, documentários, jornais da 

época, relatos e imagens, acredito que seja possível responder estas questões e 

fazer também um estudo em cima da indumentária usada por essas passageiras.  

De meados do século XIX e durante grande parte do século XX, as viagens 

de navio entre continentes, e principalmente ligando a Europa aos Estados Unidos 

se tornaram muito comuns e levavam diferentes grupos de pessoas. A nobreza, que 

ia principalmente a lazer ostentar suas riquezas em outros países da Europa ou em 

diversas cidades em desenvolvimento nos Estados Unidos. Em seguida, as pessoas 

que fizeram suas vidas em outro continente, sejam por negócios ou estudos, e lá 

viviam entre a burguesia e costumavam visitar sua terra natal e os familiares que 

ficaram para trás, ou simplesmente faziam viagens de negócios. E por fim os 

imigrantes, que em busca de uma vida mais digna, liberdade, refúgio e trabalho, 

cruzavam o oceano ao encontro do “Novo Mundo”. 

Dentro das diferentes classes sociais que compunham estes navios a vapor, 

muito deve se levar em conta em termos de comportamento, educação, cultura e 

indumentária. Elas se diferenciavam justamente por esses aspectos, além de, é 

claro, o valor de suas passagens.  

Deve se levar em consideração como estudo do período os acontecimentos 

que vinham transformando as grandes capitais do mundo, a Revolução Industrial, 

principalmente, foi um fator fundamental para estas transformações, acelerando a 

comunicação entre os lugares e trazendo cada vez mais informação para as 

pessoas. As mulheres podiam então contar com revistas e periódicos de moda com 

as ultimas tendências, que já podiam ser encontradas nas lojas de departamento e 

em diversas outras lojas. 

Os avanços trazidos por essa Revolução refletiu na navegação, que no início 

do século XX foi fundamental para a transição e movimentação das pessoas ao 

redor do mundo, trazendo e levando pessoas, correspondências e objetos dos mais 

variados tipos. A circulação se expandiu como nunca havia acontecido antes. 

 O surgimento da classe ociosa por volta desse período foi outro fator que fez 

com que essa movimentação citada fosse ainda maior. A classe ociosa podia ser 

composta tanto por pessoas à toa, que viviam das fortunas da família, ou burgueses 
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que trabalhavam e podiam ainda assim tirar um tempo para o lazer com a família, as 

viagens não só em navios, mas também de carro para o interior ou litoral dos países 

se tornou cada vez mais frequente.  

 Já a classe operária, sem muita esperança, vivendo em uma Europa em crise, 

viviam para o trabalho sem muito tempo para o lazer, tinham fé de que em outros 

lugares talvez suas vidas pudessem ser mais fáceis e alegres. Por isso, foram 

buscar em outros continentes, principalmente na América, uma nova vida com 

melhores condições, foi nesse período então que houve uma enorme quantidade de 

famílias de imigrantes que atravessaram o oceano em péssimas e humilhantes 

condições para recomeçarem suas vidas. 

 Sendo um tema pouco estudado e refletido, usei como base de pesquisa 

alguns autores que foram de fundamental importância para a realização deste 

projeto. O principal deles foi John Maxtone Graham, pesquisador e historiador 

marítimo, alguns de seus livros contam de forma bastante detalhada a vida e 

comportamento das pessoas dentro dos navios. Para entender melhor a imigração 

do período usei o livro Coming to America de Roder Daniels, pois o livro trás dados 

estatísticos referentes a número de imigrantes divididos por país, o que ajudou muito 

também a entender a relação de cada país da Europa com a imigração e seus 

motivos. O sociólogo Thorstein Veblen em seu livro A teoria da classe ociosa 

também foi de muita ajuda para o entendimento dessa nova classe que surgia no 

período e também Richard Sennett em O declínio do homem público que me ajudou 

a formar um novo olhar para as ruas da sociedade do início do século XX. 
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CAPÍTULO 1 

 

O período estudado neste projeto engloba todo o processo de 

desenvolvimento que ocorre desde meados do século XIX até o período que 

antecedeu a Primeira Guerra Mundial em 1914. Conhecido também como a Belle 

Époque por historiadores foi um período de grandes mudanças culturais e de 

pensamentos. O avanço da tecnologia e ciência trazidos pela Revolução Industrial, 

que ocorria a todo vapor ainda durante o século XIX teve fundamental importância 

para o estudo deste.     

 Entre as diversas transformações que a Revolução Industrial trouxe ao 

mundo, a principal foi a mudança no comportamento das pessoas nas grandes 

cidades, o modo como elas circulavam, já não era mais o mesmo do final do século 

XIX ao início do século XX, a informação e a comunicação passaram a se tornar 

parte do dia-a-dia das pessoas e ajudaram nessa transformação de comportamento. 

A historiadora Elizabeth Wilson coloca o fato de maneira breve e sintetizada:  

    
Com a revolução industrial e num mundo dominado pela primeira vez 
por máquinas, o capitalismo atingiu um novo nível. O capitalismo 
industrial criou novos grandes centros turbulentos nas cidades, com 
novas características [...] O que se perdeu foi o ritmo calmo e estável 
da ordem pré-industrial. Tudo o que era fixo e imutável desapareceu 
para sempre. (WILSON, 1985, p. 41-42) 

 

As grandes cidades como Paris, Londres e Nova York, passaram a ser 

centros de referência para todo o mundo. Paris, principalmente, sendo o polo da 

moda global. Com a comunicação mais rápida do que nunca, mulheres ao redor do 

mundo podiam se vestir como as parisienses e as lojas seguiam o ritmo, mudando 

os estilos das roupas nas vitrinas de acordo com as últimas tendências da Europa. 

No século XIX as principais atividades das grandes cidades estavam ligadas 

ao comércio. Com a introdução da indústria nessas metrópoles e com o 

consequente aumento da população (não apenas pelas oportunidades que a 

indústria trouxe, mas também por fatores como o desenvolvimento da medicina e da 

saúde pública e a crise rural que iniciou por volta dos aos 1850 e que também 

ajudou a trazer uma grande migração dos campos para as cidades.) o comércio de 
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lojas e varejo em geral se tornaram muito lucrativos. Surge então uma nova forma 

de comercializar produtos, as lojas de departamento. (SENNET, 2002. p. 166-167) 

Mais do que nunca, as mulheres nas grandes capitais, queriam se vestir de 

acordo com a última moda, o que gerou consequentemente um grande aumento no 

consumo de moda ao redor do mundo, dando abertura para as grandes lojas de 

departamentos se estabilizarem no início do século XX, fazendo muito sucesso entre 

a “classe média”. As mulheres queriam aparecer, se mostrar nas ruas, ver e serem 

vistas.  

A alta nobreza da sociedade no início do século XX era composta 

basicamente por chefes de estado e pessoas ligadas à política do reinado de seus 

respectivos países. Com uma sociedade mais instável neste período, os nobres 

restantes eram na maioria adeptos ao sistema capitalista.  

As crescentes oportunidades na economia fizeram com que houvesse maior 

mobilidade social. A burguesia, preocupada com a propriedade, era movida pelo 

capital e poderia nos dias de hoje ser classificada como a “classe média” 

trabalhadora, que por meio de trabalho estabelece um lugar na sociedade.  

Esse lugar pode ser mutável de acordo com a situação que uma determinada 

pessoa se encontra na sociedade, podendo tanto subir, tendo uma vida de muito 

conforto e riqueza, quanto podendo cair e ir para classes operárias de trabalhos 

duros e pesados. São geralmente donos de seus próprios negócios e prezam a 

propriedade privada e o capitalismo. 

Dentro do campo da moda, a sociedade burguesa é aquela que imita a 

nobreza ou a alta burguesia. A moda da classe média é um reflexo daquilo que é 

previamente apresentado por pessoas em melhores posições sociais, que são 

referencia de imagem e são bem vistas pela sociedade, fazendo com que as classes 

inferiores a eles queriam parecer tão poderosos quanto, seja por atitudes ou pela 

indumentária. 

Surge nesse período uma nova classe dentro da sociedade, a classe ociosa, 

as pessoas agora tem tempo livre e querem usufruí-lo ao máximo, o que gerou um 

grande aumento no número de viagens, as pessoas agora tinham tempo livre para 
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passar algum tempo com sua família, conhecer novos lugares uma vez que os 

avanços industriais e tecnológicos permitiam essa movimentação. 

 O sociólogo, filósofo e economista Thorstein Veblen (1857-1929), importante 

pensador do século XIX e XX, é bastante firme em sua descrição quando diz que “o 

traço característico da classe ociosa é a isenção conspícua de todo trabalho útil” 

(VEBLEN, 1965, p.51). Segundo ele as principais ocupações da classe ociosa 

dentro da sociedade são: Governo, guerra, esporte e atividades do ritual. Essas 

ocupações podem ser classificadas como “produtivas”, porém em um sentido 

diferente da produtividade da classe operária; são atividades que não 

necessariamente se ganha dinheiro, mas principalmente, ganha-se honra. 

 As pessoas que se enquadram na classe operária trabalham muito e pouco 

tempo têm de usufruir o tempo livre, até porque o dinheiro não permitia muitas 

formas de lazer, a não ser o lazer público que teve uma grande expansão no início 

do século, ganhando praças, teatros, cinemas entre outros. Apenas quando 

estabeleceram um regulamento que permitia a ideia de tempo livre e dias de folga 

que eles podiam “retomar o controle da própria vida e da própria liberdade.”. 

(CALANCA, 2002, p.169) 

 Portanto, nem todas as escalas da sociedade tinham a oportunidade de ter 

um automóvel ou comprar uma passagem em um navio como estes grandes e 

luxuosos tão famosos no período.  

 Muitos também cruzavam o atlântico para tratar de negócios em diversas 

áreas. O teatro, por exemplo, já ganhava turnês internacionais e exigiam uma 

movimentação do elenco e produtores para chegarem ao destino final, tanto Europa 

quanto América. Homens de negócio muitas vezes viajavam sozinhos ou 

acompanhados de suas esposas, e havia aqueles que escolhiam uma viagem pelo 

atlântico como uma fantástica lua de mel.  

A classe operária fazia o trabalho duro e lutava para dar a suas famílias casa 

e alimento, muitas vezes algo difícil de conseguir, viviam nas periferias das grandes 

cidades, onde o custo de vida era mais baixo, e esperavam melhores condições de 

vida por parte do governo.  
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Mas essa espera tornou-se longa demais, e essas famílias passaram a olhar 

para o mundo como uma forma de esperança, “lá fora” eles poderiam encontrar uma 

nova vida, com mais prazeres e dinheiro. Muitos venderam tudo o que tinham para 

coseguir uma passagem de navio. 

Durante o século XIX e início do século XX, a economia difícil de diversos 

países da Europa produziu uma enorme quantidade de imigrantes que buscavam 

em outros países uma vida melhor. Nações do Novo Mundo que tiveram uma grande 

e rápida expansão industrial e por consequência precisavam de mão de obra para 

continuar a expandir ainda mais. Como resultado, milhares de imigrantes vindos de 

países como Itália, Espanha, Alemanha, Bélgica, Inglaterra, Irlanda, Grécia, Croácia 

e Polônia saíram da Europa em direção às Américas. Estabeleceram-se 

principalmente nos Estados Unidos, Brasil, Chile, Argentina e Uruguai. 

 Nos porões, literalmente, dos navios, em um espaço improvisado com 

beliches amontoados, pouco ar e luz, encontrava-se a terceira classe, os imigrantes 

que buscavam melhores condições de vida se sujeitavam a humilhação de 

passarem dias em um lugar frio e sujo com a expectativa de uma vida mais digna 

para suas famílias. 

A Revolução industrial teve seu início por volta de 1760 na Grã-Bretanha, 

ainda que bem devagar. Com todos os avanços que vieram à tona durante todo o 

processo da Revolução Industrial, a evolução nos transportes foi um dos principais e 

o que mais sofreu transformações. 

 O período do início do século XX, também conhecido como período 

Eduardiano no Reino Unido durante o reinado do Rei Eduardo VII, foi de grandes 

mudanças. O Rei, conhecido por suas constantes viagens, gerou um entusiasmo 

pela arte e pela moda. Foi nesse período que os maiores navios a vapor foram 

lançados em alto mar.  

Para o historiador Roger Daniels: “A criação de navios a vapor [...] 

impulsionaram a imigração não apenas pela redução do tempo requerido para uma 

travessia no atlântico [...] mas também fez com que o transporte de imigrantes se 

tornasse um grande e moderno negocio” (DANIELS, 2002 pg.185) 
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Com a Revolução Industrial, como já dito, veio à necessidade da rápida 

comunicação, e também, a necessidade de transição entre cidades, países e 

continentes. A navegação foi uma área muito explorada a partir dessa Revolução, 

mecanismos modernos trouxeram a América para mais perto, ou pelo menos, em 

menor tempo. Os Europeus se dirigiam para os portos dos Estados Unidos em 

busca de diversas sensações; alguns visitavam parentes separados por desventuras 

da vida, imigrantes que acreditavam em recomeçar suas vidas em um lugar melhor, 

com melhores oportunidades, e também havia aqueles que cruzavam o atlântico 

para as hoje conhecidas como “viagens de negócio”, e é claro, como hoje, havia 

aqueles que viajavam a turismo, com a oportunidade de explorar novos lugares ao 

redor do mundo.  

Impossível de interpretar em melhores palavras, o historiador marítimo John 

Graham-Maxtone explica:  

Os navios a vapor do Atlântico Norte eram assim chamados, porque 
se dirigiam em linha direta do ponto A ao B, ou seja, de Liverpool a 
Nova Iorque, ou na forma inversa [...] Os primeiros cartazes 
comerciais das companhias de navegação criados com a finalidade 
de atrair emigrantes para o Novo Mundo, nunca mostravam de forma 
clara as palavras América ou Estados Unidos: o destino final era 
simplesmente ‘Nova Iorque’. Representava liberdade e uma nova 
vida. (MAXTONE-GRAHAM, 1998, p.7) 

 

O Atlântico Norte é considerado o oceano mais perigoso do mundo, e assim 

mesmo é o mais viajado de todos. Ainda antes dos navios a vapor, os paquetes a 

vela levavam em média seis semanas para cruzar o tão perigoso oceano, chegaram 

até a serem apelidados de “caixão”, pois comunmente desapareciam sem deixar 

nenhum rastro. Por volta de 1830 foram instalados motores a vapor sobre os cascos 

de madeira e o tempo de seis semanas foi reduzido para apenas duas. (MAXTONE-

GRAHAM, 1997, p. 7) 

A historiadora Daniela Calanca escreve: “a magnificência do mundo se 

enriqueceu de uma nova beleza, a beleza da velocidade” (CALANCA, 2002, p. 165). 

Os navios a vapor projetados para o Atlântico sempre foram os mais ambiciosos da 

história. Com seus interiores sumptuosos em seus cascos que quebravam recordes, 

seus engenheiros e arquitetos não economizavam para ter dentro de um navio luxos 
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dignos de palácios. Os tão conhecidos hoje como Cruzeiros de pouco se 

assemelham com aqueles navios a vapor das antigas linhas, e também hoje nenhum 

objetivo gráfico de fato é alcançado. 

 As companhias oceânicas trabalhavam muito para se superarem a cada novo 

navio e a cada nova viagem. A competição entre estas era grande e intensa. As 

principais linhas de navios eram Cunard Line (GRA), White Star Line, (GRA) 

Hamburg Amerika (Alemanha), Norddeutscher Lloyd (Alemanha) French Line 

(França), Italian Line (Itália), United States Lina (EUA) e Holland Amerika (Holanda).              

A competição entre elas não era apenas por país de origem, mas por companhia em 

si. As principais e gigantes britânicas White Star Line e Cunard brigavam por uma 

melhor colocação no ranking dos melhores e se esforçavam a cada viagem. 

Contavam apenas com a diferença de que a Cunard brigava por velocidade e melhor 

tecnologia, enquanto a White Star tinha com objetivo o maior conforto e luxo 

possível para seus passageiros.  

 Ambas linhas oceânicas tiveram diversos memoráveis navios como o 

Mauretania, Lusitânia, Olympic, Titanic e Britannic.  

 O Mauretania, se não o primeiro, foi um dos mais importantes navios da 

história. O grande navio Lusitânia, foi lançado apenas três meses depois, porém 

afundou, tornando-se sinônimo de tragédia após ser atingido por um submarino 

alemão em 1915, causando a morte de 1.198 pessoas. Assim, o Mauretania tornou-

se o grande navio de ouro da empresa Cunard, uma lenda do Atlântico.   

 As viagens nos grandes navios tornaram-se tão frequentes que partiam de 

Liverpool para a América semanalmente. A Cunard foi a primeira companhia a 

pensar nisso e no verão de 1914 tinha três navios de grande porte para executar 

essa rotatividade, considerando que um navio levava dezessete dias para retornar 

ao seu ponto inicial de partida (seis dias até Nova York, cinco dias de abastecimento 

e retorno, mais seis dias para voltar e mais um dia para manutenção e limpeza antes 

de partir novamente). Lusitânia, Mauretania e Aquitania se revezavam para que o 

sistema criado pela Cunard de lançar um navio semanalmente funcionasse.  

 Esse sistema de rotatividade só iria mudar depois da Segunda Guerra 

Mundial, com o serviço de apenas dois navios ao invés de três. 
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 Logo outras companhias também quiseram ter seus próprios trios, a The 

Oceanic Stream Navigation Company e a White Star Line. O primeiro a ser lançado 

em alto mar, da White Star, foi o Olympic em 1910, seguido do Titanic em 1912. 

 O tamanho espetacular aumentava a cada novo navio, como forma de 

superação ao anterior. O Olympic, lançado apenas três anos depois do Mauretania 

já era significantemente maior e dois anos depois a White Star Line lançou em alto 

mar o maior e mais luxuoso navio já construído pelo homem, o Titanic. (MAXTONE-

GRAHAM, 1997. p. 44-45) 

 Uma invenção que foi usada pela primeira vez nesse período, foi a do uso dos 

códigos Marconi e Morse, que permitiam a comunicação entre navios.  

 O americano Samuel Morse (1791- 1872) foi um pintor retratista que depois 

da morte de sua esposa passou a dedicar-se à ciência da telegrafia. Criou o alfabeto 

em código, o primeiro que permitiu sinais a serem enviados por fios através de 

impulsos elétricos (MAXTONE-GRAHAM, 2011, p. 3).  

 Nascido em 1874, na Itália, Guglielmo Marconi conseguiu pela primeira vez 

na história transmitir uma mensagem cruzando o atlântico utilizando o código Morse. 

(UOL, 2011). As invenções, tanto de Marconi e Morse, foram grandes avanços 

principalmente para a navegação, pois com eles, os navios podiam se comunicar 

entre si, enviando e recebendo sinais de alerta para perigos ou para saberem suas 

localizações. 
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CAPÍTULO 2 

 

Podemos definir a primeira classe dos navios cruzeiros do início do século XX 

como sendo composta pela nobreza aristocrata e os milionários da era da 

industrialização, pessoas que influenciavam as demais classes sociais na forma de 

se comportarem e na de se vestirem também. Homens de negócios, corretores de 

bolsas de valores, joalheiros, corretores, médicos, escritores, políticos e militares 

faziam parte dessa classe de luxo acompanhados na maioria dos casos por suas 

esposas e em muitos casos também dos filhos. (Encyclopedia Titanica, 2013) 

Na Inglaterra, esse período entre o início do século e a Primeira Guerra 

Mundial é chamado de era Edwardiana, apesar de o rei ter morrido em 1910, deixou 

uma era de muita ostentação e exageros. O rei moldava a sociedade à medida que 

seus caprichos eram atendidos. Muitas festas, bailes e jantares eram oferecidos em 

casas de campo afastadas da cidade. Comia-se mais, gastava-se mais, as 

infidelidades também se tornaram comuns. Tudo era muito grande e maior do que 

nunca.  E como sempre aconteceu, a moda tornou-se um reflexo disso. Na França 

este período, remetido a 1890, ficou conhecido como La Belle Époque. Mesmo com 

os altos e baixos da política, as altas classes inglesas e francesas, a exemplo do rei, 

tratavam uns aos outros “como parte de uma mesma civilização” (LAVER, 2010, p. 

220), frequentando os mesmos lugares de encontro e de lazer.  (LAVER, 2010) 

Luiz Cezar Rodrigues explica em suas palavras esse período de ostentação 

das altas classes da sociedade ocidental: 

Felizes décadas as entre 1870 a 1914: a Bela época! Período 
histórico que, num primeiro momento desperta na consciência de 
todos nós a imagem de um mundo marcado pela estabilidade, paz e 
valores seguros. Na realidade, esta sociedade paradisíaca existiu, 
mas somente para os estratos superiores das classes privilegiadas. 
A grande burguesia, sem duvida, tinha razoes de sobra para o seu 
otimismo: as revoluções científica e tecnológica, extremamente 
aceleradas ao longo do século XIX, haviam aberto perspectivas de 
fortuna e poder até pouco antes nem sequer imagináveis. O mundo, 
aos olhos das elites dominantes, parecia pronto e acabado, e história 
quase realizada, faltando apenas levar os ‘miraculosos’ produtos da 
civilização ocidental aos pobres e retardados povos dos continentes 
periféricos [...]. (RODRIGUES, 1994). 
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 Essa feliz sociedade terminaria de forma sangrenta com a Guerra de 1914. 

 As roupas tornavam o corpo uma ideia, um símbolo e uma figura significante. 

O capitalismo trouxe as pessoas para o espaço público, para as ruas. A moda 

passou a ser mais importante nas cidades pré-industriais, a circulação das 

comunicações em massa como revistas e periódicos tornou o papel social da mulher 

mais intenso. “A vida nas ruas passou a ter um significado especial” (WILSON, 1985, 

p. 43), as mulheres saiam às ruas e queriam aparecer exuberantes para a 

sociedade. A diferença entre os interiores das casas e das ruas era assinalada pela 

indumentária.   

 Para Balzac, nessa sociedade ostentadora “não existem princípios: há apenas 

eventos; não há leis, salvo as de conveniência.” (BLAZAC citado por SENNETT, 

2002, p. 194). Balzac deu muita importância para a oscilação das classes, apesar de 

ter escrito a respeito do início do século XIX, um século antes do que abordamos 

aqui, pouco mudou em relação à definição das classes sociais. Um dia tinha-se tudo, 

no outro não era ninguém, assim ele retratava a realidade do cotidiano de uma nova 

Paris em meados do século XIX. No livro O declínio do homem público (2002), 

Richard Sennett faz uma profunda análise sobre a forma como Balzac descrevia a 

sociedade e a mulher, de uma forma muito detalhada, podia se ter uma ideia de 

como a oscilação entre as classes funcionava e como a indumentária ajudava as 

pessoas a se colocarem em certa posição social. Sobre as obras de Balzac Sennett 

diz: 

As roupas não apenas revelam a personalidade daqueles que 
vestem; mudanças de roupa preparam as personagens de Balzac 
para acreditarem que se tornaram outras pessoas. (SENNETT, 2002, 
p.201). 

 

 Na obra Ilusões Perdidas (2002), o personagem chega a Paris e sente-se 

inferiorizado pela sua forma de se vestir de menino do interior, compra então novas 

roupas e logo passa a fazer parte do círculo da alta burguesia.  

Foi então que percebeu que havia um traje para a manhã e outro 
para a noite, ninguém andava de casaca durante o dia, só ele e um 
outro velho antiquado estavam vestidos assim. Começou a observar 
as pessoas e se deu conta de que seu colete era curto demais. Mas 
ele recebeu o golpe final quando viu passar um entregador de 
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padaria, com um cesto à cabeça, usando uma gravata bordada à 
mão igual a sua. Além disso, ninguém usava gravata branca pela 
manhã.  Para um rapaz pobre, que queria subir na vida, era um golpe 
duro demais sentir-se ridículo. O vestuário é muito importante para 
quem quer aparentar o que não tem. (BALZAC, 2002, p.86) 

 

No período retratado em seu livro, 1821, ele mostra com era importante ter 

um nome de família e como isso influenciava na maneira das pessoas se 

comportarem e também como trabalhos manuais eram vistos de forma inapropriada 

para a nobreza, isso não mudaria no início do século seguinte. 

Para Balzac, o homem na verdade torna-se prisioneiro de sua aparência, mas 

ele tem a ilusão de estabilidade e de uma personalidade firme. Esse aprisionamento 

da personalidade era um tema de grande interesse em suas obras. 

 Essas novas cidades e essa intensa e significante oscilação de classe foi 

também retratada por Machado de Assis em Quincas Borba: 

“Cortejava o passado com o presente. Que era há um ano? 
Professor. Que é agora? Capitalista. Olha para si, para as chinelas... 
e tudo, desde as chinelas até o céu, tudo entra na mesma sensação 
de prioridade” (ASSIS citado por MELO E SOUZA, 2009, p.111). 

 

Nas ruas, o comportamento e a forma de se vestirem traduziam o perfil de 

uma mulher, sua posição na escala social e seu bom gosto mostravam aos outros 

que sua elegância vinha de uma família tradicional e não poderia ser considerada 

então uma “nova rica”. Talvez uma mulher não estivesse segura dentro de suas 

roupas, mas deveriam usá-las como uma máscara para que pudessem ser vistas da 

forma correta. 

Na primeira década do século XX usavam-se os então chamados espartilhos 

“saudáveis”, que tentando aliviar a pressão no abdômen traziam o busto para frente 

e o quadril para trás, formando uma silhueta em “S”.  A partir de 1908 a silhueta 

feminina começou a mudar, os quadris já não eram tão forçados para trás e o busto 

não ficava mais tão para frente. Já por volta de 1910, seja pelas criações do estilista 

Paul Poiret, ou por influencia do Ballets Russes - escola de ballet instalada em Paris 

onde as atividades iniciaram em 1909, seus figurinos marcados por cores vivas e 

alegres e figurinos exóticos foram inovadores para a época e serviram de inspiração 
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para diversos estilistas do período - o fato é que as saias já perdiam volume e 

estavam agora mais afuniladas com drapeados suaves. Além da paixão pelas mais 

diversas rendas, as mulheres agora também se encantavam pelos botões que eram 

aplicados nos lugares mais inesperados. (LAVER, 2010). Segundo Richard Sennett, 

“o modo de se vestir da aristocracia e das classes da alta burguesia pode então 

assumir seu lugar em relação ao modo de se vestir das classes inferiores.” 

(SENNETT, 2002, p. 94). 

Viajar pelo Oceano Atlântico era uma trajetória difícil para quase todos na “era 

dourada”. “Os frequentes tumultos, a ausência de estabilizadores, os banheiros no 

final dos corredores, o cheiro de poeira e carvão” (SCHOEMAN, 2013) e para as 

pessoas que não estavam na primeira classe as plataformas tinham espaço 

bastante limitado. Porém para os passageiros que não estavam na primeira classe 

não havia nenhum luxo para amenizar as dificuldades e desconfortos da viagem. 

Com uma decoração um tanto quanto indefinida, os carpetes e moveis 

folheados a ouro e madeiras raras eram dignos de um palácio real e podiam ser 

encontrados na primeira classe destes imensos navios que cruzavam o atlântico. 

A companhia inglesa Cunard Line, em particular, acreditava que se 

nomeassem os ambientes com títulos nobres, os passageiros de alguma forma se 

sentiriam como membros na nobreza ou até mesmo da realeza. O teatro era 

chamado de “O Teatro da Corte Real”, o salão de festas “A Sala da Rainha” e as 

cabines mais caras eram chamadas de “Grade da Princesa” e “Grade da Rainha”, 

tudo para que seus passageiros se sentissem ainda mais á vontade. (SCHOEMAN, 

2013). 
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Figura 1 - Escadaria principal no RMS Olympic. Fonte: SS Maritime 

 

Deixando um pouco de lado o luxo e a ostentação temos a Segunda Classe 

que compunha os navios cruzeiros, esta classe pode ser identificada em termos da 

sociedade europeia do período como a classe média, onde sua principal 

característica “nas palavras de Simmel, é ser expansiva para cima e para baixo” 

(SOUZA, 2009, p.111), ou seja, é mutável de acordo com os tempos, e giravam 

como “caleidoscópios que giram de tempos em tempos colocando sucessivamente 

de maneira diversa elementos que acreditávamos imóveis, e compondo, outra 

figura” (SOUZA, 2009, p.111). Os homens desta segunda classe eram mineradores, 

músicos, professores, sacerdotes, engenheiros, construtores e fazendeiros no geral, 

entre diversas outras profissões, e assim com na primeira classe estavam na maioria 

dos casos acompanhados por suas mulheres e família. (Encyclopedia Titanica, 

2013). 
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A vida nas ruas passou a ter um novo significado, agora havia uma divisão 

entre espaço público e espaço privado, e isso gerou algumas mudanças para a 

moda, o estar em público tornou-se algo de grande importância e cada vez mais a 

classe média vinha se confundindo com a elite. “Procurava-se imitar os padrões das 

classes mais altas, pois são elas que determinam o esquema de vida da 

comunidade.” (SOUZA, 2009, p.17). As antigas fronteiras rígidas que antes existiam 

entre as classes foram se dissolvendo e a classe média podia copiar a indumentária 

de seus superiores. Mas a moda que se infiltrava nesse meio, tornou-se repugnante 

para a classe alta. Gera-se então uma nova moda, que novamente é copiada. A 

moda tornou-se uma espiral sem fim. (WILSON, 1985). Simmel explica esse fator da 

imitação como uma forma do indivíduo ganhar segurança dentro da sociedade, não 

se sentindo tão sozinho em relação as suas ações. A imitação “nos traz, na prática, 

a tranquilidade peculiar garantida na teoria quando classificamos um fenômeno 

singular com um conceito universal.” (SIMMEL, 2008, p.164). O resultado era que as 

mulheres de classe média eram “pálidos ecos de suas contemporâneas 

aristocráticas quando jovens, mas ainda em versão simplificada” (SENNETT, 2002, 

p.93). 

Gera-se uma tendência a achar que produtos, ou mais especificamente peças 

de roupas feitas à mão são mais bem vistas aos olhos de uma sociedade tão 

detalhista. Por mais que a imitação seja muito bem feita e quase imperceptível o que 

ofende de fato não é o tecido em que foi fabricado ou a cor e sim o próprio 

sentimento de usar uma cópia, isso ofendia a moral das pessoas que viviam numa 

sociedade tão ostentadora e observadora. (VEBLEN, 1965). 

Junto com essa nova sociedade a classe ociosa ocupa uma parte da vida 

regada de prazeres e do lazer. “A vida ociosa,” assim definida por Thorstein Veblen 

“por si mesma e nas consequências, é linda e nobre aos olhos de todos os homens 

civilizados.” (VEBLEN, 1965, p.49). A sociedade estava se enquadrando aos novos 

tempos de trabalho, e com isso veio o lazer em família, os homens que passavam 

horas trabalhando, quando podiam, usufruíam seu tempo livre no campo ou na 

praia, essa nova cultura de viajar passou a se tornar parte de um novo ambiente. As 

famílias podiam passar mais tempo juntas, se divertindo e tendo momentos alegres. 

 Mas, ainda se tratando de uma sociedade Edwardiana, quanto mais se tinha, 

mais queria ser mostrado, as mulheres principalmente deveriam mostrar à sociedade 
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através de suas roupas que elas não estão ligadas a qualquer setor produtivo, 

deveriam sempre estar limpas e impecáveis, sem mostrar, de forma alguma que a 

pessoa tem o costume de desenvolver trabalhos manuais (VEBLEN, 1965). O 

vestuário era usado como uma forma de mostrar que se consome sem produzir. A 

classe ociosa usava dos momentos de lazer para realçar esse contraste, seja entre 

classes mais altas ou inferiores.  

 

Figura 2- Smoking Room da segunda classe no RMS Olympic. Paredes revestidas de madeira fina e 
vigas no teto, carpete de lã e assentos de couro. Este local seria tão bom quanto muitos salões de 
primeira classe em outros navios que navegaram no Atlântico. Fonte: SS Maritme 

 

Em contraste com essas classes que podiam usufruir do lazer, das viagens e 

do tempo ocioso, tinha também aquela onde não se tinha nada, aqueles que 

trabalhavam como operários ou que vinham da roça para as grandes cidades 

costeiras para embarcarem em um navio que os levariam para uma nova vida cheia 

de esperança, eram os imigrantes.  
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Em alguns navios a quantidade de imigrantes chegava a ser mais da metade 

dos passageiros. A “terceira classe” assim como eram chamados apenas nos 

grandes navios, era na verdade nada menos que os porões. Centenas de pessoas 

se aglomeravam em um pequeno espaço como se fossem objetos de carga. 

Durante a era dos navios a vapor somente os passageiros de terceira classe 

eram contados como imigrantes, passageiros da 1ª e 2ª classe desembarcavam 

diretamente em Nova York, enquanto os de terceira desembarcavam em Ellis Island.  

Entre 1860 e 1920 a população dos Estados Unidos cresceu de 30 milhões 

para 105 milhões de pessoas, uma nação que basicamente deixou de ser rural para 

se tornar industrial. E pela primeira vez nesse mesmo período os imigrantes chegam 

à América do Sul. (DANIELS, 2002) 

Um grande fator que impulsionou os imigrantes irlandeses a saírem de seu 

país foi a escassez de alimento, onde uma praga matou grande, ou a maior parte 

das plantações de batata, o principal alimento deles na época. O período entre o 

final da década de 1840 e o início da década de 1850 ficou conhecido como famine 

pelos historiadores. Em apenas uma década entre 1841 a 1851 a Irlanda perdeu 1.6 

milhões de pessoas, que foram tentar suas vidas em outros lugares (Estados Unidos 

principalmente), mais de 17% da população. 4.5 milhões de irlandeses imigraram 

para os Estados Unidos entre 1820 e 1930 de acordo com estatísticas americanas 

(DANIELS, 2002). 

Os imigrantes alemães foram levados aos Estados Unidos na maior parte por 

razões econômicas, mas diferentes dos irlandeses, não estavam fugindo de um 

desastre econômico nacional ou de uma economia estagnada, eram geralmente 

pessoas deslocadas por uma economia de crescimento desigual. Já o número de 

imigrantes escandinavos (Noruega, Suécia e Dinamarca) era significantemente 

menor quando comparado aos imigrantes irlandeses e alemães. (DANIELS, 2002). 

Os italianos foram o de maior peso na história da imigração americana, só 

entre 1880 e 1920 mais de 4.1 milhões de italianos entraram nos Estados Unidos.  

Porém, dois a cada três italianos cruzando o atlântico não iam para os Estados 

Unidos, a maioria teve como destino Argentina e Brasil. A quantidade de pessoas 

que deixaram a Itália nesse período é enorme, porém os números só nos mostram 
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quantos saíram de sua terra natal e não nos mostram quantos retornaram. Acredita-

se que cerca de 30% dos imigrantes italianos voltaram para a Itália após os períodos 

de guerra. (DANIELS, 2002). 

Alguns imigrantes conhecidos por pesquisadores como os “imigrantes 

invisíveis” eram aqueles que vinham do leste europeu, e que na verdade deve-se 

dar alguma atenção a eles uma vez que mais de três milhões deles chegaram à 

América entre 1812 e 1924. Esses eram imigrantes pouco notados que executavam 

trabalhos como operários em fábricas e forneciam mão de obra para que os Estados 

Unidos se tornasse uma grande potência industrial.  

A razão para esses povos do leste europeu cruzassem o oceano era para 

juntarem dinheiro suficiente para comprarem terras em suas cidades natais. Na 

maioria das vezes os imigrantes em geral eram maltratados e viviam de uma forma 

que estava acima de suas forças controlar, mas ainda assim eles escolheram ir para 

a América e foram de extrema importância para criarem o que conhecemos hoje 

como povo americano.  

A Polônia, antes de se firmar como país independente fazia parte de nações 

integradas, portanto, os polacos imigrantes viviam principalmente na Alemanha, 

Austria-Hungria e Rússia.  Foram cerca de dois, dois milhões e meio de polacos, dos 

quais cerca de um terço acabou voltando para Polônia. (DANIELS, 2002). Os 

polacos tinham os piores trabalhos, os que faziam os conhecidos como trabalhos 

sujos, mas mesmo assim é curioso que a maioria deles eram convencidos a imigrar 

por indicação de parentes e amigos. Em 1908, quase todos os imigrantes que 

chegavam aos portos alegavam estar indo encontrar um amigo ou familiar. 
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Figura 3 – Imigrantes em Ellis Island. Coleção de fotografias de George Grantham Bain. 
Fonte: flickr.com/photos/library_of_congress 

 

Os Húngaros também foram imigrantes de peso vindos do leste europeu. No 

interior da Hungria algumas cidades chegavam a receber mais de meio milhão de 

dólares vindos de pessoas que estavam morando nos Estados Unidos em 1903, 

esse dinheiro depois foi revertido na construção de ferrovias e impostos e hipotecas 

puderam ser reduzidas, terras foram compradas, casas antigas foram reformadas e 

novas foram construídas. (DANIELS, 2002). A imigração dos húngaros durou 

apenas entre a década de 1890 e o início da primeira guerra, foi uma das mais 

curtas, mas nesse período mais de 450.000 húngaros migraram para os Estados 

Unidos e lá tinham empregos difíceis e perigosos, como em mineradoras e fábricas. 

Para eles aquilo era muito, costumavam juntar mais do que gastavam para poderem 

levar uma boa quantia de dinheiro quando voltassem para a Hungria, e grande parte 

de fato voltou.  
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Podemos observar na imagem abaixo duas irmãs Ucranianas, Mary e Kate 

Tarachow, imigrantes que viviam na cidade de Milwaukee em Wisconsin, cidade 

conhecida por ter uma das maiores colônias polonesas dos Estados Unidos por 

fornecer trabalhos que pagavam pouco e de pouco interesse para os americanos. 

Mary Tarachow provavelmente nasceu em Chernigov na Ucrânia em 1892 e Kate 

Tarachow nasceu na Inglaterra em 1894. Mary imigrou para Milwaukee com sua 

irmã Hannah e seu irmão Simon em 1908. Já Kate e seu pai juntaram-se a eles em 

1909 e logo em seguida, em 1910 o resto da família foi encontrar-se com eles. 

(MARKS, s/d, site) 

 

Figura 4 - Kate Tarachow e sua irmã Mary Tarachow em Milwaukee, WI, 1910. 

Fonte: Shmuelbennachum.com – A Genealogical Study 
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É incrível pensar na importância que a imigração teve tanto para esses países 

da Europa quanto para a América em si, a economia e a sociedade de todos esses 

países sofreram grandes mudanças no período, e conforme a imigração aumentava 

as mudanças também cresciam. 

Para analisarmos melhor as etnias e suas representações em números 

podemos observar a figura 5; a tabela mostra o numero de imigrantes dividido por 

países e a porcentagem que representavam durante o período de 1901 a 1910. Os 

Austro-húngaros e Italianos são os de maior quantidade atingindo mais de dois 

milhões de pessoas.  

 

Figura 5 - Tabela de Imigração europeia para os Estados Unidos, por países, entre 1901-
1910. Fonte: DANIELS, Roger 2002, pg.188. 

 

As companhias marítimas espalhavam cartazes por todas as regiões da 

Europa com o objetivo de chamar mais imigrantes, anúncios que na maioria das 

vezes não apareciam as palavras “América” ou “Estados Unidos” e sim 

simplesmente: Nova York, “representava liberdade e uma nova vida”. (MAXTONE-

GRAHAM, 1998, p.7). Negociações entre as companhias e o governo eram feitas 
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com o intuito de se ganhar uma determinada quantia a cada imigrante que pisasse 

em terra. Para o historiador Roger Daniels:  

“A criação de navios a vapor [...] impulsionaram a imigração não 
apenas pela redução do tempo requerido para uma travessia no 
atlântico [...] mas também fez com que o transporte de imigrantes se 
tornasse um grande e moderno negocio” (DANIELS, 2002 p.185). 

 

Podemos ir mais a fundo no trajeto dos imigrantes para chegarem até seu 

destino final - Nova York. Uma das maiores companhias de navegação, a britânica 

Cunard Line, já citada no primeiro capítulo possuía um sistema onde um 

representante da empresa buscava os então migrantes vindos de diversos países na 

estação de trem da cidade mais próxima do porto de embarque e os levava para um 

abrigo aonde podiam esperar até o dia do embarque. Nesses abrigos, as pessoas 

eram alimentadas e eram examinadas para caso de doenças. Claro que não saia de 

graça, as companhias cobravam para os imigrantes que não tinham outro lugar para 

ir enquanto seus navios não chegavam, mas pelo menos as vilas eram limpas e 

honestas. A vila Amerika, como uma delas costumava ser chamada podia acomodar 

até 4.000 pessoas de uma única vez, porém de lá não podiam sair, eram mantidos 

“aprisionados” até o horário do embarque. As vilas podiam contar também com 

bandas musicais que animavam o ambiente onde imigrantes podiam por alguns 

minutos esquecer-se das dificuldades que passavam.  O sistema, apesar de dar a 

impressão de presídio – e não à toa – pode ser considerado moderno para o 

período.  (DANIELS, 2002 e MAXTONE-GRAHAM, 1998). 

Os cuidados médicos oferecidos dentro dos navios eram de excelente 

qualidade, de tal forma que muitas imigrantes calculavam o período de gestação 

para poderem dar a luz nos porões dos navios. Centenas de bebês nasceram desta 

forma.   

Tratamos nesse projeto de imigrantes que cruzaram o oceano atlântico em 

grandes navios a vapor de grandes companhias marítimas da época, mas vale 

lembrar que milhares de pessoas cruzaram o oceano de forma ainda mais precária 

do que os das terceiras classes desses navios. Navios cargueiros costumavam levar 

imigrantes nos porões (sem qualquer infraestrutura) em suas viagens de retorno. 

Milhares de imigrantes perderam suas vidas ou por doenças contagiosas e sem 
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qualquer tratamento médico ou por navios cargueiros de pequeno porte que não 

eram feitos para transportar pessoas que muitas vezes afundavam por estarem 

muito velhos para aguentarem uma viagem pelo Atlântico Norte.  

A terceira classe das companhias maiores eram um pouco mais limpas e 

confortáveis em relação a navios que vinham do mediterrâneo (França, Itália e 

Grécia), estes sim tinham as piores condições de higiene e conforto. Um jornalista 

de Nápoles que viajou como um imigrante em 1906 relatou:  

“Como pode um passageiro do porão lembrar que ele é um ser 
humano quando ele deve primeiro tirar larvas de sua comida... e 
comer em um beliche fedorento e abafado, ou na atmosfera quente e 
fétida de um compartimento onde 150 homens dormiam, ou em 
justaposição com um homem enjoado?” (DANIELS, 2002, p.187). 

 

As condições dos navios foram melhorando pouco a pouco com normas e 

regulamentos estipulados pelos governos Americano e Britânico, mas não foi o 

suficiente para evitar novos acidentes e epidemias mesmo que menos frequentes. O 

que os oficiais alegavam era que com a melhoria das más condições de viajem os 

preços das passagens teriam que ser aumentados, de forma que os imigrantes não 

poderiam mais pagar. 

Com as frequente mudanças que aconteciam no norte da Europa o perfil dos 

imigrantes também estava mudando, agora se via com mais frequência indivíduos 

sozinhos e não mais grupos grandes de famílias como antes, e ao invés de 

buscarem refúgio no interior aonde poderiam trabalhar nas produções rurais, eles 

agora queriam entrar para a crescente economia urbana das grandes cidades que 

estavam rapidamente crescendo.   

Para poderem embarcar, todos os passageiros de terceira classe do início do 

século eram examinados em busca de doenças como tifo, tracoma, lepra, entre 

outras. Essas inspeções ocorriam no embarque e no desembarque, pouco antes do 

navio chegar ao destino. Centenas de famílias passavam por essas situações 

humilhantes.  

Uma carta da irlandesa Margaret McCarthy escrita em 1850 descreve o 

sentimento de esperança que os imigrantes tinham na Nova Terra: 
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“Querido Pai... qualquer homem ou mulher seriam bobos se não se 
arriscassem a vim para esse país abundante onde nenhum homem 
ou mulher jamais passou fome ou jamais passará e aonde você 
nunca será visto nu” (DANIELS, 2002, p.130). 

 

Em 1921, após a Primeira Guerra o congresso dos Estados Unidos criou um 

ato contra a entrada de imigrantes no país, em cinco anos mais pessoas haviam 

sido deportadas do que admitidas no porto de Ellis Island. Após a Primeira Guerra 

os navios não mudaram e a competição de qual era maior, mais rápido ou mais 

luxuoso continuou. O que mudou foram os passageiros, pela primeira vez a maior 

parte dos clientes eram americanos, cerca de 80%, não apenas americanos ricos, 

mas toda uma nova classe de massa. A terceira classe sofreu uma melhoria para 

poder acomodar professores, estudantes e turistas. Os termos “porão” ou “terceira 

classe” agora foram substituídos por “classe turística”, ou classe econômica. A 

terceira classe ainda existia para imigrantes, mas em muito menos quantidade. 

(MAXTONE-GRAHAM, pg. 145-163). 

Em relação à indumentária desta classe aqui citada, devemos levar em 

consideração que não eram seguidores de tendências, e se vestiam de forma que 

sua movimentação não fosse afetada por roupas muito justas ou muito compridas, 

saia e blusas eram o mais comum e aventais usados por cima destes. O 

comprimento das saias eram geralmente até a altura do tornozelo facilitando o 

andar. 

Quando dei início a esse projeto entrei em contato com o autor e grande 

historiador marítimo John Maxtone-Graham que gentilmente me ajudou com 

materiais e outras fontes de pesquisa, seu interesse por navios cruzeiros, assim com 

o meu, é uma fonte de inspiração como forma de viver, sobre o contraste entre as 

classes, ele diz:  

“Que interessante é ler sobre os aspectos desse navio, mas muito 
mais interessante e importante que isso seria fornecer informações 
sobre as vidas das pessoas abaixo, aonde luxo era algo o qual 
aquelas pessoas podiam apenas sonhar.”  

 

 Estudar a terceira classe, assim chamada pelas grandes companhias 

oceânicas, foi muito inspirador para mim, pensar na dificuldade e na força que essas 
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pessoas tiveram é muito emocionante. Eles tiveram grande influência na sociedade 

americana de hoje, uma vez que a maior parte da população tem descendência 

europeia. Se não fosse pela garra e esperança destes imigrantes como seria hoje a 

população americana e consequentemente, a sociedade de uma forma global? É 

difícil imaginar, mas sem dúvida eles foram fundamentais para construir o mundo da 

forma que conhecemos hoje.  

 

Figura 6 - Sala de jantar da terceira classe do navio RMS Olympic. Fonte: The Dayton 
Jewish Observer. 
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CAPÍTULO 3 

 

Primeira Classe 

 

O look escolhido para representar a primeira classe foi um vestido do 

designer Frances Weeks de 1910, referência tirada do museu virtual do Metropolitan 

Museum of Art.  

 

 

Figura 7 – Frente do vestido do designer Weeks de 1910, Fonte: Metropolitan 

Museum of Art.  

Figura 8 - Costas do vestido do designer Weeks de 1910, Fonte: Metropolitan 

Museum of Art.  



40 
 

A peça foi um grande desafio, uma vez que pelas imagens a abertura do 

vestido não pode ser vista. Tive então que primeiramente fazer um estudo das 

imagens, pensando nas modelagens e soluções de aberturas usadas na época, e 

assim pude chegar a conclusão de que a abertura seria feita por um transpasse 

lateral que abriria até o meio costas, descendo até o quadril em um recorte embaixo 

da prega das costas.  

 

Figura 9 – Primeira Tela para teste de abertura 

 

Antes de passar para o estudo da parte superior do vestido eu fiz por meio de 

moulage o estudo de volume da saia, que possui uma prega no contra fio e vai 

enviesando conforme ela vai de encontro ao meio costas. 
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Figura 10 - Moulage para estudo de volume e prega da saia costas 

Figura 11 – Moulage para estudo de volume e prega da saia lateral 

 

 A moulage foi então planificada e cortada novamente na tela para ajustes. 

Com a modelagem da saia feita, fiz a modelagem da parte superior da peça, e cortei 

uma tela para estudo de abertura e recortes para poder analisar melhor as 

proporções dos recortes frente e costas e como a parte de cima funcionaria com a 

saia, uma vez que existe uma prega macho no meio das costas, limitando as opções 

de abertura/fechamento da peça.  
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Figura 12 - Primeira tela da parte superior para estudo de proporções, frente 

Figura 13 - Primeira tela da parte superior para estudo de proporções, costas 

 

Após esta primeira tela, consegui notar problemas de proporção no recorte 

arredondado da frente e das costas, ficaram muito grandes em relação ao da 

imagem e o transpasse da lateral também ficou muito grande. Ajustei as 

modelagens e cortei uma nova piloto desta vez com manga. 
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Figura 14 - Segunda piloto com ajustes, frente 

Figura 15 - Segunda piloto com ajustes, costas 

 

Figura 16 - Solução para abertura, costas 



44 
 

Notei que a prega das costas ficou estreita e ela não estava aumentando de 

tamanho na barra conforme o a imagem do vestido original. A abertura ficou boa, o 

transpasse funcionou bem e pelo recorte ser duplo existe a possibilidade de limpeza 

de costura.   

A manga do vestido também foi outro grande desafio por se tratar de um 

tecido fino todo nervurado. Propus que o tecido fosse primeiramente nervurado e 

depois o molde cortado no tecido pronto. Porém minha orientadora sugeriu que 

devido algumas nervuras mais estreitas na região dos ombros eu deveria fazer o 

molde nervurado para depois nervurar o tecido. Porém após decidir que o tecido 

seria muito complicado para trabalhar desta maneira, resolvi nervurar primeiro e 

cortar sobre o molde. 

 

Figura 17 – Molde nervurado da manga 

 

Refiz a modelagem da parte superior do vestido, usando como referência os 

moldes que já estavam ajustados, acrescentei o forro e as mangas inferiores e o 

recorte da parte do busto assim como a gola. Cortei uma terceira tela, desta vez o 

mais próximo possível da peça final. 
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Figura 18 - Terceira piloto, frente 

Figura 19 - Terceira piloto, costas 

 

 Após aprovada, a peça final foi elaborada, iniciei com o trabalho de nervuras 

nas mangas usando uma Musseline de seda, marquei com a régua cada nervura e 

as alinhavei, para então costurá-las.  
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Figura 20 - Marcação e nervuras alinhavadas 

 

Figura 21 - Tecido alinhavado posicionado sobre o molde 
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Figura 22 - Renda Chantili escolhida para pala frente e costas 

 

 Para acabamento interno do vestido alguns pontos à mão foram necessários 

e a barra por ser muito larga (20cm) foi feita aplicada. As costuras internas foram 

todas feitas em costura inglesa. 
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Figura 23 - Jacquard escolhido para saia e recortes do vestido 

 

Figura 24 - Acabamento em costura inglesa 
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Figura 25 - Forro da parte superior do vestido, frente 

 

Figura 26 - Prega macho com recortes laterais nas costas do vestido 
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Figura 27 - Parte superior do vestido, frente. 

 

Figura 28 - Parte superior do vestido, costas. 
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Segunda Classe 

 

 O vestido escolhido foi também foi encontrado no acervo online do 

Metropolitan Museum of Art, a peça, de 1910, foi feita pela estilista francesa Jeanne 

Hallée. 

 

Figura 29 – Frente vestido original de Jeanne Hallée, 1910. Fonte: Metropolitan Museum of 
Art 
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Figura 30 – Costas vestido original de Jeanne Hallée, 1910. Fonte: Metropolitan Museum of 
Art 

Iniciei o look da segunda classe pela combinação, que é uma espécie de forro 

usado por baixo das roupas neste período. Fiz a modelagem plana da peça e cortei 

uma primeira tela, onde pude observar excesso de volume na frente e nas costas. 

 

Figura 31 – Primeira tela da combinação com marcação do excesso de volume, frente 

Figura 32 - Primeira tela da combinação com marcação do excesso de volume, costas 

 

Após os devidos ajustes cortei uma nova combinação que ficou de acordo 

com o esperado. Coloquei a abertura lateral com acabamento de barra de lenço e 

azelha para fechamento. 
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Figura 33 – Combinação com ajustes de volume, frente 

Figura 34 Combinação com ajustes de volume, costas 

 

A próxima etapa foi o desenvolvimento da “almofadinha”, que era comumente 

usada na época. Usei de referência uma almofadinha usada por baixo da crinolina 

de Anna Karenina no filme de mesmo nome de 2012.  

 

Figura 35 - Cena do filme Anna Karenina, 2012 
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Usando o método da moulage, fiz o molde da almofada no busto, planifiquei e 

costurei a peça final no percal. 

 

Figura 36 - Moulage da "almofadinha" 

 

Com a almofada colocada, pude estudar o volume das saias, tanto do forro 

quanto a saia superior. Medi a circunferência do quadril com a almofada colocada e 

fiz a modelagem do forro usando essa nova medida de quadril. E para a saia 

superior usei a moulage como método para encontrar o volume das pregas. 
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Figura 37 - Moulage saia frente 

Figura 38 - Moulage saia costas 

 

A parte superior do vestido fiz a partir de modelagem plana e cortei uma 

segunda tela para analisar o voluma e caimento. 
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Figura 39 - Piloto frente 

Figura 40 - Piloto costas 

 

Para o look final optei pelo percal para o forro e para a combinação e 

cambraia para o vestido, com a pala em palha de seda e para a faixa da cintura 

algodão acetinado. Para a faixa que cruza a frente do vestido e o forro fiz com um 

tecido chamado Folky Rhodes com tiras de cambraia e bordado inglês (imagem 36) 

os três tingidos no chá. Utilizei a cambraia branca e para dar um tom off white decidi 

tingir o tecido com chá preto. Fiz alguns testes até chegar na cor ideal e fiquei feliz 

com o resultado da combinação dos tecidos. Deixei os tecidos de molho no chá 
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preto por algumas horas, depois enxaguei e os estendi de forma mais reta possível 

para evitar machas. 

 

Figura 41 – Faixa com tiras de cambraia aplicadas e bordado inglês 

 

O acabamento interno do vestido foi todo feito em costura inglesa e os botões 

utilizados foram forrados por mim, optei por utilizar botões forrados para dar mais 

delicadeza á peça. 

 

Figura 42 – Botão forrado e azelha 
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Figura 43 - Peça semi finalizada frente 

Figura 44 - Peça finalizada frente 
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Terceira Classe 

 

O último look foi inspirado em uma imagem de duas irmãs imigrantes 

ucranianas e representa a terceira classe dos navios. Como já mencionado no 

capítulo 2, a menina da direita, Mary, chegou à América em 1908. 

 

Figura 45 - Kate Tarachow e sua irmã Mary Tarachow em Milwaukee, WI, 1910. 

 

Para execução desta peça, precisei analisar a indumentária das imigrantes no 

período, por necessitarem de mais movimentação não deveriam usar roupas tão 

longas e que atrapalhassem os movimentos do corpo. O fechamento das peças que 

deveriam ser práticos, uma vez que elas não tinham a facilidade de ter ajudantes 
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para ajudar a vestirem-se. Portanto, optei por fazer uma saia e camisa separada e 

um avental por cima, fechado por um laço nas costas. 

 

Figura 46 - Peça piloto frente 

Figura 47 - Peça piloto costas 

 

  A modelagem da peça é mais simples, a saia do avental é reta, com sete 

pregas de 15 cm na frente e mais sete nas costas, e são fechadas até certo ponto 

arrematadas por nervuras. Ela possui também nervuras de 2,5cm na parte inferior. 
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Figura 48 - Saia avental frente. Detalhe das pregas e nervuras na barra 

 

 Na camisa, a manga até a altura do cotovelo não impede a movimentação 

dos braços e possui sete nervuras. Ela possui abertura no meio das costas com uma 

vista com botões. 

 

Figura 49 - Detalhe nervuras da manga 
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 O avental com franzido na frente tem alças largas que prendem na parte das 

costas da saia, esta presa por uma amarração de uma faixa presa na cintura. 

 A saia inferior é uma godê 90º, com um volume adequado de acordo com a 

imagem de referência.  

 

 

Figura 50 - Detalhe nervuras nas pregas 

Figura 51 - Detalhe nervuras na parte inferior da saia 

 



63 
 

 

Figura 52 - Vestido semi-finalizado frente 

Figura 53 - Vestido semi-finalizado costas 

 

 Infelizmente o barrado do tecido comprado não foi o suficiente para a parte 

superior do avental, então com as flores que restaram do corte apliquei à mão as 

flores próximas ao decote, agregando um charme à peça. 
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Figura 54 - Flores aplicadas ao decote 

Para a faixa na cintura com amarração nas costas também foi aproveitado o 

barrado. 

 

Figura 55 - Faixa cintura com barrado 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste projeto estudei cuidadosamente diversos elementos da sociedade do 

início do século XX e juntei-os dentro de um único espaço, analisando e 

comparando-os de forma que nos fazem entender melhor como funcionavam os 

navios cruzeiros do período. 

 A revolução industrial trouxe avanços tecnológicos para o mundo, a 

navegação e os transportes de um modo geral foram um dos campos mais atingidos 

e a partir de então as mudanças tornaram-se cada vez mais rápidas. A criação dos 

navios a vapor foi um marco do século XIX e uma revolução no transporte marítimo. 

A introdução do sistema de comunicação de rede sem fio criado por Marconi foi 

aplicado na navegação, fator que estimulou ainda mais o progresso da travessia 

oceânica. 

 O início do século XX foi um período de muito luxo e ostentação, a nobreza 

ou a alta burguesia faziam uso de tudo de mais nobre que podiam: roupas, festas, 

jantares, decoração. A moda, como um reflexo, acompanhava o esplendor na 

indumentária, com peças extremamente detalhadas, com aviamentos nos lugares 

mais inusitados e com difíceis aberturas, ou seja, eram necessárias ajudantes para 

colocar os tão luxuosos vestidos. Os tecidos nobres também eram expostos e sem 

pudor na metragem a ser usada, saias sobrepostas com muito volume muitas vezes 

chegavam a gastar 10, 15 metros de cetim ou musselina de seda pura. 

 A burguesia, como consequência desta sociedade que gostava de aparecer e 

ser vista, imitava os padrões da alta classe. Neste período as lojas de departamento 

estavam em ascensão, seguindo a moda parisiense, estas lojas incentivavam o 

desejo de consumo entre principalmente as mulheres, agora elas poderiam vestir-se 

como uma mulher da alta sociedade, com preços acessíveis à classe média.  

 Esta “nova” classe média que surgia tinha uma característica marcante que 

era a instabilidade, uma vez que o mercado passou a ser instável. Portanto, 

enquanto hoje um homem podia não ter nada, amanha podia fazer uma fortuna em 

algum negócio e subir na escala social, como também poderia ocorrer o oposto.  
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 O lazer tornou-se algo muito apreciável no início do século XX, famílias da 

classe média em um parâmetro geral tinham a oportunidade de usufruir o tempo 

livre, e passaram a viajar como nunca antes. Casa de campo e praias eram os 

destinos preferidos para passar o verão. O tempo ocioso era um luxo destinado a 

pessoas nascidas em famílias em uma boa posição social. Geralmente o homem da 

casa trabalhava e suas esposas e filhas é quem tinham a oportunidade do tempo 

ocioso. Teatros e cinemas eram geralmente o destino destas pessoas nas cidades.   

 Descendo na escala social nos deparamos com a classe operária, que vivia 

nos subúrbios das grandes cidades aonde o custo de vida era mais baixo, – e mais 

precário – trabalhavam muito, quase sempre em empregos que exigiam muito 

esforço físico como em indústrias e lavouras. Não tinham muitas oportunidades de 

subir na vida e esperavam a ajuda do governo para que assim talvez suas vidas 

melhorassem. Mas isto não aconteceria, tiveram então que buscar outras saídas, 

desde o início do século XIX a imigração da Europa para a América vinha ocorrendo, 

e um século depois atingiu seu auge, entre 1901 e 1910 mais de oito milhões de 

pessoas chegaram de navios aos Estados Unidos, muitos destes voltariam a suas 

terras natais algum tempo depois, principalmente após a Primeira Guerra Mundial.  

 A esperança de encontrar melhores condições de vida estimulava os 

emigrantes a atravessarem o perigoso Atlântico Norte em quase sempre precárias 

condições, amontoados nos porões dos navios, obrigados a serem examinados 

diversas vezes em busca de doenças contagiosas. Famílias inteiras partiam dos 

portos europeus e instalavam-se em diversas cidades espalhadas pelos Estados 

Unidos, onde geralmente já tinham parentes ou amigos instalados. 

 O contraste entre essas classes sociais é muito nítido e intenso, encontrei 

uma forma de juntá-los em um único espaço para que pudessem ser estudados de 

forma comparativa, uma vez que apesar de se tratar de um navio, a relação entre as 

classes dentro dele era bastante diferenciada. 

 O principal incentivo para conclusão deste projeto foi o interesse particular 

que tenho pelos navios cruzeiros do início do século XX, a indumentária, claro, foi 

um fator de importância para a escolha do tema, mas o que pude aprender com as 
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pesquisas sobre os navios e sobre a sociedade da época foi o que mais me motivou 

até o final.  
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