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História

Neste Guia, você vai estudar Belle Époque.
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Você já ouviu falar em Belle Époque?
A Belle Époque ocorreu entre os fins do século XIX e o início do século
XX. Em tradução literal, a expressão francesa faz referência a “Belo
Tempo” ou “Bela Época”. Mas por quais razões esse período foi
chamado dessa maneira?
Ora, o termo “Belo Tempo” não nos engana. Trata-se de um período
em que as pessoas estavam motivadas e felizes com o que estavam
presenciando. Se sentiam otimistas em relação à vida, à sociedade e
ao futuro. Mas quais razões traziam essa expectativa toda?
Para ser direto: os avanços científicos e a crença no progresso da
humanidade.

Um mundo em transformações
Com as novas descobertas científicas anunciadas, o mundo viu, em
poucas décadas, inúmeras invenções tomarem forma: em 1861, a
bicicleta; em 1863, o metrô; em 1874, o bonde elétrico e, em 1879, a
locomotiva elétrica.
Mas, sem dúvidas, seria a invenção do automóvel, em 1886, aquela
que impactaria de maneira mais profunda a sociedade, mudando toda
uma forma de organização de trabalho e gerenciamento do tempo.
Até mesmo o mais antigo sonho da humanidade − voar − tornou-se
realidade com as experimentações dos irmãos Wright e do brasileiro
Santos Dummond − sonho esse materializado na forma do avião.

Uma das invenções do período foi o
automóvel. O primeiro modelo fabricado
por meio da linha de montagem foi o Ford
T. A linha de montagem dava celeridade
ao processo produtivo. Veja o vídeo a
seguir para saber mais e preste atenção
também no nascimento da publicidade.
Comercial del Ford T
https://www.youtube.com/watch?v=nl9PfuRcZKU
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Motor de explosão

Uma nova forma de enxergar o mundo: o
Impressionismo
Poucas produções humanas retratam tão bem a sociedade que as produziu quanto a arte.
Durante a Belle Époque, surge no campo das artes plásticas o movimento impressionista,
encabeçado por artistas como Claude Monet e Auguste Renoir.
Os impressionistas buscavam retratar de forma vívida as alterações cromáticas dos
objetos expostos à luz, o que demonstra uma preocupação científica em retratar os
detalhes de um mundo envaidecido pela abundância de conhecimentos, técnicas e
progresso.

No ano de 1900, uma exposição
mundial realizada em Paris toma
forma entre 15 de abril e 12 de
novembro, contemplando, em seus
inúmeros pavilhões, invenções
vindas de várias nações.
A arte, igualmente contemplada em
uma exposição que tinha um forte
viés de progresso associado à ação
civilizatória, também foi enaltecida
na exposição.
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A exposição universal de 1900

Nasce a sociedade de consumo
A ascensão completa da burguesia deu contornos à sociedade do século XIX.
O surgimento das lojas de departamentos, chamadas na França de Magazines,
dera vazão a chamada “Sociedade de consumo”. Nela, parte substancial das
sociabilidades burguesas ocorrem nesses espaços de consumo. As novas
tendências em produtos e roupas eram avidamente consumidas pela burguesia
que via neste rito formas de se distinguir das classes populares.
Posteriormente, no século XX, o consumo, que antes era limitado a setores
burgueses, se transformará em consumo de massas.

Agora reflita
1. Atualmente, qual é o papel do consumo na vida das pessoas?
2. Em sua opinião, os shopping center podem ser comparados aos Magazines franceses?
3. Pensando na arte, existe alguma manifestação artística que você aprecie que aborda
aspectos das transformações pelas quais a nossa sociedade atual vem passando? Quais?
4. Escreva um poema, uma música ou o argumento de um roteiro que aborde as
mudanças atuais de acordo com o seu ponto de vista.

#IrAlém

Assista a um vídeo que traz imagens da cidade americana de San
Francisco no início do século XX. Dê uma atenção especial aos
elementos tradicionais com os modernos (carros, bondes elétricos…)
nas imagens.

San Francisco 1900

https://www.youtube.com/watch?v=IJfTa5SjDCY

