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RESUMO

Os estudos que permeiam a questão de gênero vêm ganhando cada vez mais espaço nas discussões do meio acadêmico e no âmbito social. Nesse sentido, nosso trabalho,

buscando contribuir com este relevante viés historiográfico, investiga o comportamento e a aparência feminina, analisando a visão sobre a mulher nas décadas de 1960 e 1970,

sob a ótica da “Nova Enciclopédia da Mulher”, editada e publicada pela Editora Globo em 1968. Trata-se de um período onde a noção ideológica sobre a mulher dos anos 1950,

preparada para a vida do lar, começa a sofrer alterações significativas se inserindo em causas de profunda reformulação da sociedade brasileira nas décadas subsequentes,

tendo em vista, por exemplo, o engajamento nos movimentos feministas e contra a repressão política à época da Ditadura. 

Nosso estudo abarcará propostas teórico-metodológicas do campo da História Intelectual, identificando as ideias e atitudes como produtos de uma função social distinta,

reconhecendo certa autonomia ao papel histórico das ideias e a necessidade de métodos históricos específicos para sua compreensão. A noção de visão de mundo trabalhada

pelo historiador Roger Chartier nos auxiliará na tentativa de relacionar assuntos atinentes à aparência, à feminilidade e ao comportamento da mulher a um conjunto de práticas e

representações sociais. 

Como resultados parciais, observamos que as questões da aparência e da feminilidade inferem rupturas culturais significativas dentro da sociedade, elucidando suas vias

simbólicas, padronizadas e/ou estereotipadas, sendo objetos fundamentais desta perspectiva a mudança do comportamento das mulheres através da tentativa de determinação

de padrões de beleza, do papel midiático e dos ditames acerca da estética da vida contidos na fonte ora analisada. 
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