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Serenamente, Arlequim acabou a pequena xícara de café. Pediu a conta. Pôs-

se a pensar que o pobre Eclesiastes não tinha razão... Tudo é novo sob o sol... Lá 

fora chovia. Arlequim olhava a gente que ia e vinha, contente, debaixo da água amável 

com que o céu de verão borrifava as ruas... Sentia-se feliz. Acendeu um cigarro, e a 

primeira fumaça foi uma delícia longa, que se sumiu no ar, e que ele acompanhou 

como se visse que lá ia, naquela nuvem meio cinzenta e meio azul, um pouco do seu 

próprio destino bem-aventurado... Lembrou-se de coisas tidas e perdidas. Um 

instante, em imaginação, vestiu o antigo traje simbólico, feito de vários pedaços de 

todas as cores... E logo o espelho ao lado da mesa mostrou-o dentro do terno de palm 

beach, em pleno século XX, depois da grande guerra na Europa e do Centenário da 

Independência no Brasil... Treze mil e duzentos o almoço... A vida está cada vez mais 

interessante... Arlequim saiu para o asfalto a reluzir, refrescado. Caminhou. Parou 

diante das vitrines. Continuou. Na Avenida, os cinemas retiniam. Jack Holt, Mary Miles 

Minter, Constance Talmadge, Shirley Mason... Paramount, Fox, Realart, First 

National... A França deu de presente o Petit Trianon da Exposição à nossa Academia 

de Letras... – Boa tarde! – Oh! – Que belas porcelanas de Copenhague! – E as sedas 

que chegaram de Paris!... Parou a chuva. Sol. Mulheres, automóveis. Uma exposição 

de quadros. Bondes, carros de mão, muitos rapazes. – Você já leu a Paulicéia 

Desvairada, de Mario de Andrade? Arlequim pensou ainda que, na verdade, tudo é 

novo sob o sol... E estremeceu. Colombina vinha pela calçada; Colombina, de vestido 

leve em cima da carne branca; boneca do Ba-ta-clan dançando a dança do lindo 

andar... Pobre Eclesiastes! Houve algum dia outra Colombina assim?... Os lança-

perfumes sorriam, na claridade úmida, anunciando o Carnaval... Colombina passou 

por eles e eles sorriram mais... – De onde vens, para onde vais? – Venho da manicura 

e vou tomar um sorvete... – Então vamos... – Então vamos... Pobre Eclesiastes! Pobre 

Pierrot!... 

Álvaro Moreyra (Para Todos, 10 de fevereiro de 1923, p. 11) 



RESUMO 

 

 

FEIJÃO, Rosane. “Tudo é novo sob o sol”: moda, corpo e cidade no Rio de Janeiro 
dos anos vinte. 2016. 238 f. Tese (Doutorado em Comunicação) – Programa de Pós-
Graduação em Comunicação, Faculdade de Comunicação Social, Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016. 
 

Esta tese busca analisar as interações entre a moda, o corpo e a cidade no Rio 
de Janeiro ao longo dos anos 1920. A moda é, aqui, entendida como um fenômeno 
comunicacional que toma a cidade como território e o corpo como mídia. A abordagem 
privilegia o caráter cultural e simbólico dessas três instâncias e destaca as constantes 
mudanças por que passaram cada uma delas a partir da expansão da cidade em 
direção à Zona Sul. A pesquisa busca identificar as transformações ocorridas nos 
trajes, nos padrões de beleza, nas formas de se divertir na cidade com o objetivo de 
captar a formação de novas sensibilidades e avaliar a participação da moda nesses 
processos, assim como seu papel na construção de um imaginário para a cidade e 
seus habitantes. As análises, embasadas em autores como Georg Simmel, Pierre 
Nora, Gilles Lipovetsky e Roland Barthes, tomam por fonte revistas ilustradas como 
Careta, Para Todos e Fon-Fon e o jornal Beira-Mar, todos publicadas no Rio de 
Janeiro durante o intervalo de tempo estudado. Tais veículos foram escolhidos por 
serem fartamente ilustrados, característica importante para tratar de questões que se 
materializam em construções visualmente perceptíveis. Também foram empreendidas 
pesquisas em revistas francesas, responsáveis por disseminar, no Brasil, as 
novidades em termos de moda e comportamento criadas em Paris e, em grande parte, 
tomadas como modelo pelas camadas médias e altas da população, aquelas mais 
diretamente envolvidas com o processo de moda na época. O destaque é dado para 
a revista Fémina, frequentemente citada na imprensa carioca como uma das principais 
publicações especializadas em moda distribuídas no Rio de Janeiro. O exame dos 
periódicos escolhidos permitiu, a partir do ponto de vista da moda, ou seja, a partir 
das mudanças que atingiram o cotidiano da cidade ao longo dos anos vinte, compor 
uma narrativa apoiada nos atos de comunicação – não somente os relativos à 
imprensa, mas também aqueles inscritos nas vestimentas, nos corpos e nos espaços 
urbanos – cujos vestígios subsistiram até os dias de hoje. 
 
Palavras-chave: Moda. Corpo. Cidade. Rio de Janeiro.  
  



ABSTRACT 

 

 

FEIJÃO, Rosane. "Everything is new under the sun": fashion, body and city in Rio de 
Janeiro twenties. 2016. 238 f. Tese (Doutorado em Comunicação) – Programa de 
Pós-Graduação em Comunicação, Faculdade de Comunicação Social, Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016. 
 

This thesis intends to analyze the interactions between fashion, the body and 
the city in Rio de Janeiro over the years 1920. Fashion is understood as a 
communicational phenomenon that takes the city as a territory and the body as a 
media. The approach emphasizes the cultural and symbolic character of these three 
instances and highlights the constant changes they have experienced each from the 
expansion of the city towards the Zona Sul. The reserch seeks to identify the changes 
occurred in costumes, in beauty standards, in ways to have fun in the city in order to 
capture the rise of new sensibilities and evaluate the influence of fashion in the 
construction of an imaginary to the city and its population. The analysis, supported by 
authors such as Georg Simmel, Pierre Nora, Gilles Lipovetsky and Roland Barthes, 
takes as sources the illustrated magazines like Careta, Para Todos and Fon-Fon and 
a newspaper named Beira-Mar, all of them published in Rio de Janeiro during the time 
interval studied. Such vehicles were chosen for being lavishly illustrated, an important 
feature to address issues that materialize in visually perceptible constructions. Some 
research was made in french magazines, which were responsible for disseminating 
the novelties in terms of fashion and behavior created in Paris and largely taken as a 
model by the middle and upper classes, the part of the population most directly 
involved with fashion in that time. Particular emphasis was given to Fémina magazine, 
often cited in Rio local press as one of the leading specialist publications in fashion 
distributed in Rio de Janeiro. The analysis of these selected periodicals allowed to 
compose a narrative about the city, from the fashion point of view, ie from the changes 
that have hit the city daily life over the Twenties. This narrative is supported by acts of 
communication - not only those related to the press but also the ones concerning the 
garments, the bodies and the urban spaces - whose traces survived until today. 
 
Keywords: Fashion history. Body. City. Rio de Janeiro. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O título da crônica de Álvaro Moreyra, “Tudo é novo sob o sol...”, transcrita na 

íntegra em forma de epígrafe, serviu de referência para compor o título da presente 

tese como uma maneira de reverenciar redatores, jornalistas, ilustradores, diretores 

que atuavam na imprensa dos anos vinte. As revistas e os jornais por eles criados, 

além de conter os registros dos acontecimentos da época, constituem, hoje, um 

precioso repositório de representações acerca das questões do seu tempo (KNAUSS, 

2011, p. 08).  

O citado texto de Álvaro Moreyra, que abria uma das edições da revista Para 

Todos no início da década de 1920, consegue transmitir, em poucas linhas, hábitos, 

ritmos e sensações presentes na cidade: um Rio de Janeiro-metrópole pulsante e 

tropical, no qual a visão de Colombinas modernas, que desfilavam autoconfiantes e 

decididas pela cidade, parece desestabilizar personagens masculinos, talvez ainda 

pouco habituados ao desembaraço com que as mulheres passaram a participar de 

espaços públicos, provocando, ao mesmo tempo, estranheza e admiração.  

Foi mesmo tudo muito rápido, especialmente se considerarmos a persistência 

de um pensamento conservador, herdado, havia pouco tempo, de uma sociedade 

rural e escravocrata, que insistia em manter a mulher restrita ao ambiente doméstico. 

Em menos de dez anos, a moda, o corpo e a cidade foram modificados por novidades 

que surgiam a todo momento, exigindo adaptações nem sempre fáceis, por colocarem 

em cheque tradições há muito cultuadas. 

Moda, corpo e cidade: é sobre as relações entre estas três instâncias e as 

influências de cada uma delas sobre as outras, ao longo dos anos 1920, que trata este 

trabalho, inscrito na linha de pesquisa “Cultura de Massa, Cidade e Representação 

Social” do Programa de pós-Graduação em Comunicação da Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro (UERJ). Porém, muito diferente de um retrato congelado de uma 

certa época, o que se pretende aqui é compor análises a partir das constantes 

mudanças pelas quais passavam a cidade e os corpos que por ela transitavam.  

A identificação das metamorfoses ocorridas nos trajes, nos hábitos, nos estilos 

arquitetônicos e nas sensibilidades durante o período – sem, no entanto, ter a ambição 

de cobrir toda a amplitude de tais manifestações culturais – nos permitirá avaliar qual 
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a participação da moda no cenário comunicacional que se formou ao longo dos anos 

vinte e quais aspectos ali presentes perduraram para a construção de um imaginário 

próprio da cidade. Para tanto, uma primeira questão foi formulada como uma forma 

de inventariar tais transformações: quais os valores veiculados pelos hábitos e 

vestimentas que se configuram como próprios aos anos vinte e que podem ser 

entendidos como inéditos no Rio de Janeiro? Uma segunda questão direciona o 

resultado das pesquisas – e os questionamentos por ela suscitados – no sentido de 

tornar possível uma leitura da cidade a partir da circulação, que por ela faziam, os 

corpos investidos de moda: qual o impacto da moda do período sobre as formas de 

vivenciar a cidade e sobre o imaginário da mesma?  

Ambas as perguntas são guiadas pela hipótese de que os anos vinte teriam se 

constituído como um marco na vida e no imaginário da cidade, estabelecendo um 

ponto de inflexão em função da expansão da malha urbana na direção do litoral Sul. 

Parte-se do pressuposto que o estudo da moda – referente ao vestuário, ao corpo e 

aos hábitos que se difundiram a partir das praias da Zona Sul – permite acompanhar 

tais transformações segundo um ponto de vista que atravessa instâncias que vão do 

pessoal ao coletivo, explorando não apenas as “frivolidades” que mobilizavam as 

camadas mais preocupadas com a moda (tendo em mente que mesmo a mais fútil 

das frivolidades encontra-se imbuída de carga simbólica), mas, também, de que forma 

as novidades nascidas nas praias cariocas se tornaram desejos possíveis de serem 

experimentados por grande parte da população da cidade. 

Este estudo é, portanto, permeado por análises sobre a moda, tomando-a, de 

acordo com Gilles Lipovetsky em O império do efêmero (1989, p. 30), como um 

fenômeno constitutivo e estruturante das sociedades modernas. A primeira frase do 

livro de Lipovetsky, “A questão da moda não faz furor no mundo intelectual”, causou 

impacto pela franqueza com que o autor denunciava a falta de reflexão, no meio 

acadêmico, sobre um fenômeno que, apesar de grande importância econômica, 

social, cultural e simbólica, vinha sendo abordado, segundo ele, “esvaziado de 

paixões e desafios teóricos” (LIPOVETSKY, 1989, p. 10).  

De lá para cá, o panorama parece ter se modificado. No Brasil, a moda vem 

sendo objeto de teses e dissertações de programas de pós-graduação em áreas como 

História, Sociologia, Comunicação e Design. O Diretório de Grupos de Pesquisa no 

Brasil, do CNPq, lista 77 grupos de diferentes universidades que apresentam a palavra 
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“moda” como parte do nome do grupo, da linha de pesquisa ou como uma de suas 

palavras-chave. Outro indicador importante é o crescente número de instituições que 

oferecem pós-graduações, tanto stricto como lato sensu, nas quais diferentes faces 

do fenômeno são abordadas. Para este último caso, destacam-se o Mestrado em Arte, 

Cultura e Linguagens do Instituto de Artes e Design da Universidade Federal de Juiz 

de Fora (UFJF), que tem “Arte, Moda: História e Cultura” como uma de suas linhas de 

pesquisa, e o Mestrado em Têxtil e Moda da Escola de Artes, Ciências e Humanidades 

da Universidade de São Paulo (USP). 

Para o campo da Comunicação, as pesquisas sobre moda fazem sentido ao 

explorar a construção da aparência pessoal como um conjunto de práticas e 

processos comunicacionais, seja pela possibilidade de estabelecer uma linguagem 

capaz de transmitir informações sobre o sujeito e os grupos, seja através das 

estratégias de difusão da moda, intrinsecamente ligadas aos meios de comunicação 

de massa.  

Além disso, ao concordarmos com Muniz Sodré (2007, p. 21), no sentido de 

que devemos tomar a vinculação social como o principal objeto da Comunicação, os 

estudos sobre a moda encontram, neste campo, o meio ideal para seu 

desenvolvimento.  Questões relativas às diferentes formas de atração social podem 

ser elucidadas pela identificação de vínculos que se formam em determinadas 

sociedades, estabelecendo processos de imitação e distinção, cabendo aos 

pesquisadores propor hipóteses sobre como e porque eles são capazes de mantê-la 

unida. 

É preciso ter em mente, no entanto, que as redes que tais vínculos produzem 

não são estáticas, mas moventes e mutantes, já que os próprios vínculos, em 

constante busca por equilíbrio – um equilíbrio dinâmico –, são continuamente 

reinventados e renovados. Tais redes podem ser comparadas às estruturas 

arquitetônicas projetadas para áreas suscetíveis a terremotos: a construção do 

comum, para que seja capaz de enfrentar os constantes abalos a que é submetida, 

organiza para si uma estrutura articulada, diferente da fixidez dos contratos, normas 

e leis que pretendem regular as diversas possibilidades de interação que uma 

sociedade pode abrigar. 

A própria definição da moda como um fenômeno que se alimenta de novidades 

constantes, ou seja, da contínua mudança, determina que os vínculos estabelecidos 
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por ela tenham uma natureza fluida, instável. Nem por isso, no entanto, tais vínculos 

podem ser considerados menos efetivos do que aqueles mais institucionalizados ou 

tradicionais, como Estado, família, corporações ou igreja. A moda, tanto quanto 

qualquer uma dessas instituições, promove o agir em comum, supõe o 

compartilhamento de códigos e fomenta a transmissão e circulação de informações. 

 

 

Metodologia 

 

 

As análises a serem empreendidas serão guiadas pela ideia de que a moda 

atua essencialmente na esfera simbólica, seja provocando transformações sobre o 

corpo e sobre as roupas que os cobrem, seja criando espaços na cidade ou dando 

novos usos a eles. Ampliando as ideias de Leenhardt (1978, p. 07)1 sobre as roupas, 

é possível dizer que mesmo que as condições climáticas e as necessidades funcionais 

sejam responsáveis por definir certos aspectos das vestimentas, dos gestos, das 

formas do corpo ou da arquitetura, estas são construídas, antes de tudo, de forma a 

produzir sentidos que ajudem seu portador ou usuário a afirmar um lugar no mundo 

(LEENHARDT, 1978, p. 07).  

Embora o fenômeno da moda atingisse, durante a década de 1920, tanto 

homens quanto mulheres, este trabalho dirige a atenção para estas últimas, 

consumidoras das novidades lançadas pelas casas de moda e a quem era dirigida a 

maior parte dos anúncios publicitários veiculados nas revistas ilustradas: mulheres 

das camadas médias e altas da população, cuja situação financeira as permitia estar 

sempre a par dos modismos lançados na França e nos Estados Unidos e aplicá-los 

ao dia-a-dia no Rio de Janeiro. Personagem constante da imprensa, que, ao mesmo 

tempo, publicava críticas e elogios pela disposição com que absorvia os modismos 

chegados de outros países, a “eva moderna”2 alimentava polêmicas e inspirava poetas 

e artistas.  

                                                           
1 LEENHARDT, Maurice : « Ce ne sont ni le froid, ni la nudité qui ont porté l'homme à se vêtir mais le 

souci de s'investir de tout ce qui l'aidera à s'affirmer et a être soi dans le monde ». (Pourquoi se 
vêtir ? Journal de la Société des Océanistes. N°58-59, Tome 34, 1978. p. 3-7). 

 
2 A expressão “Eva moderna” foi frequentemente utilizada durante os anos vinte para descrever as 

jovens audaciosas, que ousavam experimentar as liberdades que estavam sendo conquistadas. Um 
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 É preciso lembrar, no entanto, que o despojamento da moda dos anos vinte 

favoreceu sua difusão para parcelas da sociedade que até então não participavam 

dos processos de moda. A relativa facilidade com que se tornou possível confeccionar 

um vestido dentro dos padrões ditados pela moda − tanto pela simplicidade do corte, 

como pela radical diminuição de elementos decorativos −, a disseminação de 

informações de moda em revistas e jornais não especializados e o desenvolvimento 

da confecção industrial concorreram para que os anos vinte se configurasse como um 

período de “democratização da moda”3.  

A base teórica desta tese é marcada pela multidisciplinaridade. Obras-chave, 

de autores consagrados, da História, da Sociologia, da Antropologia dialogam, tanto 

com o famoso ensaio de Simmel (Filosofia da moda, 2008, cuja primeira edição data 

de 1905), como com teses recém-publicadas que tomam a moda como assunto 

principal. Mesmo tratando de épocas diferentes, tais estudos foram escolhidos por 

partilharem de uma visão semelhante à que guiou este trabalho: a prevalência do 

caráter simbólico da moda sobre os demais, ou seja, sobre o clima e a funcionalidade. 

É o caso, por exemplo, de Les dessus et le dessous de la bourgeoisie, principal 

obra do historiador Philippe Perrot (1981), sobre a moda francesa do século XIX, na 

qual o autor compara o ato de vestir com o da linguagem, entendendo os dois 

fenômenos como os mais absolutamente humanos. Segundo Perrot, a construção da 

aparência pessoal, da mesma forma que a língua, é constituída de símbolos e signos 

e é capaz de tornar visíveis as clivagens, as hierarquias e as solidariedades com que 

as sociedades se organizam através do compartilhamento de códigos e repertórios. 

As considerações de Perrot se aproximam das ideias que Roland Barthes 

formula sobre o mesmo tema. Embora em algumas passagens Barthes (2005, p. 265) 

se deixe ocupar por questões hoje já superadas (como a distinção entre adorno e 

indumentária)4, seu trabalho continua sendo uma referência indispensável para 

                                                           
exemplo:  “Os costureiros da rua La Paix continuaram inexoráveis, a despir as mulheres com uma 
elegância encantadora. E nada mais natural. Era um efeito de guerra, essa reação libertadora de 
nudez primitiva, na Eva moderna... – segundo os entendedores.” (CARETA, 28/01/1928, p. 21) 

 
3 A “democratização da moda” nos anos vinte é apontada por autores como Gilles Lipovetsky (1989, 

p. 74) e Christine Bard (1998, p. 45), em estudos sobre a sociedade francesa. No Brasil, os fatores 
elencados (simplicidade dos modelos, acesso à informação de moda e desenvolvimento da 
confecção industrial) permitiram que a moda atingisse parcelas mais amplas da sociedade que na 
década precedente. 

 
4 Em “História e sociologia do vestuário”, texto escrito em 1957 e publicado na coletânea Inéditos 

volume 3 – imagem e moda (São Paulo: Martins Fontes, 2005), Barthes expõe ideias que nortearam 
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estudos que pretendem explorar os fenômenos ligados à aparência por vias próximas 

às da semiótica. Além disso, as ideias de Barthes para o estudo da moda se 

coadunam com o campo da Comunicação quando o autor sugere que o pesquisador 

se empenhe em “recensear, coordenar e explicar as regras de disposição ou uso, 

imposições, e proibições, tolerâncias e transgressões” do vestuário, sem se fixar 

apenas em imagens e traços consuetudinários, mas buscando relações e valores 

(BARTHES, 2005, p. 266). Barthes entende a indumentária como um sistema onde as 

roupas e acessórios não têm um valor próprio, mas adquirem significados a partir do 

uso que deles é feito em sociedade – valor e significado são, consequentemente, 

relacionais, resultado de processos em constante reorganização. 

Construída primordialmente para atender a funções simbólicas, a indumentária 

de cada época está impregnada dos valores que circulam pela sociedade e apresenta-

se como uma “manifestação privilegiada da estética”, no sentido que Maffesoli (2010, 

p. 143) dá ao termo, ou seja, “o de experimentar junto emoções”, partilhar territórios e 

valores de modo a que os “elementos que fazem a superfície das coisas e das 

pessoas” possam fazer sentido. Para Maffesoli (2010, p. 141), a aparência comporta 

uma dimensão sensível fundamental para relações sociais. As roupas são por ele 

definidas como “máquinas de comunicar” e, sendo parte importante da aparência, são, 

como ela, causa e efeito da atividade comunicacional. A preocupação com a 

aparência inscreve-se, assim, “num vasto jogo simbólico, exprime um modo de tocar-

se, de estar em relação com o outro, em suma, de fazer sociedade” (MAFFESOLI, 

2010, p. 141). 

O corpo é tratado neste trabalho como uma construção cultural. Carregado de 

significados, marcas e símbolos, funciona como mídia ao fazer com que a moda 

circule pela cidade. Ao mesmo tempo, interfere na moda, levando-a a criar novas 

formas para as demandas que se impõem a partir das atividades e movimentos dos 

quais ele, o corpo, passa a participar.  

Na análise referente à cidade, a relevância da dimensão simbólica comparece 

ao serem destacados os sentidos que determinados espaços urbanos adquirem a 

partir de representações veiculadas por diferentes mídias, embora o foco esteja 

voltado para a imprensa escrita. Seguimos, assim, a tendência apontada por Nestor 

                                                           
muitos estudos posteriores sobre moda, entre elas, a de que “toda cobertura corporal” se insere em 
“um sistema formal organizado, normativo, consagrado pela sociedade”, independentemente do seu 
“quantum utilitário ou decorativo” (BARTHES, 2005, p. 265). 
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Garcia Canclini (2008, p. 15) de analisar o urbano não apenas pela sua configuração 

física, mas “levando em conta também os processos culturais e os imaginários que o 

habitam”. As cidades, como afirma Canclini (2008, p. 15), podem ser apreendidas pela 

“tensão entre o que são e o que queríamos que fossem”. No Rio de Janeiro dos anos 

vinte esta tensão é responsável por comportamentos muitas vezes contraditórios, que 

nos parecem ainda mais paradoxais por terem sido conformados por valores cuja 

essência, em função do espaço de tempo transcorrido, nem sempre conseguimos 

captar. 

Por isso, fala-se aqui de “imaginário”, ou seja, da dimensão imaginária das 

atividades humanas, construções mentais coletivas e individuais, cujo estudo se torna 

necessário a partir do momento em que se percebe que “as condições fisiológicas e 

materiais – a partir das quais a vida se estende – permanecem insuficientes para 

compreender as formas de experiência vivida” (LEGROS et al., 2007, p.17).  Tomando 

por base a obra Elogio da razão sensível, de Michel Maffesoli (1998), Cíntia San Martin 

Fernandes propõe caminhos metodológicos que inspiraram certos procedimentos 

adotados para este trabalho. Entre eles, o da intuição, “uma intuição ativa, procurando 

sentir os valores compartilhados em sociedade”, como um meio de tentar uma 

aproximação com o objeto de estudo, de “perceber o vitalismo e a pulsação da vida 

cotidiana” (FERNANDES, 2005, p. 56-57). 

O período a ser analisado e, durante todo o trabalho referido como “anos vinte”, 

diz respeito à década de 1920, mas, como as manifestações culturais que constroem 

a história nem sempre podem ser contidas no calendário que inventamos para marcar 

o tempo, foi necessário iniciar algumas análises em períodos que antecediam em 

alguns anos, décadas e mesmo séculos a data que marca o início da década 

estudada.  

Por tratar de questões simbólicas que se materializam em construções 

visualmente perceptíveis, o presente estudo demanda certa complementaridade entre 

informações escritas e imagéticas. As revistas ilustradas foram tomadas como fonte 

principal justamente por exibirem composições de textos e imagens de diferentes 

tipos, utilizando fotografias, desenhos e charges que variavam em função da linha 

editorial de cada uma. Tais periódicos atuaram ativamente, muitas vezes de forma 

pedagógica, na disseminação da moda nas primeiras décadas do século XX, ao 

divulgarem opiniões sobre os hábitos e modismos que iam se instalando, 
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conquistando adeptos e espaços na cidade. Segundo Monica Velloso (2010, p. 89), o 

“grande potencial comunicativo” das revistas semanais ilustradas foi consequência da 

“capacidade de entrecruzar várias modalidades de linguagem, inspiradas tanto nas 

culturas da oralidade como na modernidade”. Velloso destaca a importância das 

imagens contidas nessas publicações por conseguirem atrair, pelo uso de “estratégias 

lúdicas de comunicação”, um público diversificado, com “leitores das classes médias 

e das camadas populares” (VELLOSO, 2010, p. 94). 

Entre as revistas consultadas, Careta, Fon-Fon e Para Todos merecem 

destaque não somente por terem coberto todo o período, mas por comportarem 

representações da cidade que se complementam, tanto na forma escrita como na 

imagética. No caso dos jornais, o pequeno Beira-Mar ganha relevância por sua 

especificidade, como um periódico gerado e editado em Copacabana e direcionado 

para os moradores dos bairros litorâneos, para os quais seu diretor inventa a sigla CIL 

– Copacabana, Ipanema e Leme (alguns anos depois de ser posto em circulação, o 

jornal também adota o Leblon como parte da CIL). Outros jornais e revistas, 

publicados no Rio de Janeiro, também foram consultados para esclarecer pontos 

específicos, entre eles os jornais Gazeta de Notícias e O Paiz e a revista O Malho.  

A revista Careta é a mais citada em todo o trabalho. Tendo circulado entre 1908 

e 1964, apresentava o cotidiano, as polêmicas e a cobertura dos eventos que mais 

mobilizavam a cidade, com uma escrita leve, muitas ilustrações e fotografias. A 

revista, assim como outras do mesmo período, se inscreve na tradição da imprensa 

brasileira que, segundo Isabel Lustosa (1989, p. 01), tem no humor uma de suas 

principais marcas. Careta conservou “o tom de pilhéria” (MAUAD, 2005, p. 153) 

proposto no editorial de seu primeiro número por mais tempo do que sua concorrente 

mais próxima, a revista Fon-Fon, embora não tenha conseguido manter todos os 

colaboradores responsáveis pelo sucesso dos primeiros anos, como o ilustrador J. 

Carlos, que se tornou diretor de uma revista concorrente.  

Fon-Fon, de vida quase tão longa quanto a da revista Careta (foram 51 anos 

entre 1907 e 1958), perdeu muito de sua vivacidade após a Primeira Guerra Mundial, 

quando, em 1915, o poeta Jorge Schmidt, fundador da revista, foi substituído por 

Sergio Silva, que passou a ser o novo editor-proprietário5. Fon-Fon ainda conservou 

                                                           
5 Informações disponíveis no site: <http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-

republica/FON%20FON.pdf>, acessado em 02/09/2016. 
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certo humor, mas enveredou para um perfil menos galhofeiro, publicando, em grande 

parte de suas páginas, contos, versos, textos sobre atualidades internacionais e 

fotografias, muitas fotografias, que tomaram grande parte do espaço das ilustrações 

bem-humoradas que tinham sido a marca da revista em seus primeiros anos. A 

tendência conservadora, pela qual a revista envereda durante os anos vinte, torna-se 

interessante como contraponto tanto à Careta, que manteve uma abordagem mais 

popular, como à Para Todos que se mostrava mais ousada e atenta às mudanças que 

ocorriam na cidade. 

Para Todos foi uma revista ilustrada de vida mais curta: os exemplares se 

sucederam semanalmente durante treze anos, entre 1918 e 1931. O foco era dirigido 

para expressões artísticas e culturais, principalmente as referentes ao cinema, e 

notícias da vida mundana da cidade. A partir de 1922 a revista passou a ser dirigida 

por Alvaro Moreyra e Mario Behring, e em 1926, quando J. Carlos assumiu o lugar de 

Behring, o projeto gráfico da publicação foi reformado, adotando uma diagramação 

inovadora. As capas da Para Todos, ilustradas por J. Carlos entre 1926 e 1930, são 

um material importante para a análise que se desenvolve aqui por serem povoadas 

por personagens urbanos, com destaque para as figuras femininas, as melindrosas, 

símbolo da mulher moderna e de espírito livre, que emergiu após a Primeira Guerra 

Mundial.  Além disso, a partir de dezembro de 1925 a coluna “De elegância”, voltada 

para a moda, passa a ser publicada toda semana, substituindo a página identificada 

pelo título “Elegância e Arte” (que não tinha um compromisso de assiduidade), 

mantida pela mesma jornalista, que se identificava como “Sorcière”. Ali não eram 

apenas descritas as novas modas ou as escolhas dos grandes costureiros parisienses 

para a estação, mas era apresentada uma crônica da cidade, que podia discorrer 

sobre a preferência que vinha se manifestando no carioca de passar as horas de lazer 

junto ao mar em vez de procurar o campo, a mata “amiga e acolhedora” (Para Todos, 

27/03/1926, p. 49). Podia, também, discutir os padrões de beleza feminina da época, 

sugerindo, ironicamente, às louras “passadistas”, “tostar a epiderme e tingir os 

cabelos”, de forma a adquirirem o perfil da moda: o da “morena, a de cabelos pretos, 

pele de pêssego, quer venha de berço, assim, quer seja queimada pelos banhos de 

sol” (Para Todos, 04/12/1926, p. 48). 

 Lançado em 28 de outubro de 1922, o jornal Beira Mar foi uma iniciativa do 

comerciante Manoel Nogueira de Sá, personagem influente de Copacabana, com o 
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objetivo de criar, segundo Júlia O’Donnell (2013, p. 84-85), um “órgão de defesa dos 

interesses dos moradores dos bairros de Copacabana, Ipanema e Leme”. O periódico, 

que circulou até janeiro de 1946, investia na “articulação e divulgação da imagem de 

distinção e elegância com a qual aquela região já passava a ser referida nos maiores 

jornais da capital” (O’DONNELL, 2013, p. 85). A partir de 1925, a direção do Beira-

Mar é transferida para Theo-Filho6, escritor “profundamente identificado com o estilo 

de vida mundano, conhecido pelas longas viagens à Europa e por sua literatura 

voltada para temas modernos” (O’DONNELL, 2013, p. 89). A partir de então começa 

o período de maior sucesso do jornal, que aumenta o número de páginas de 4 para 

até 12 e muda sua periodicidade de quinzenal para semanal.  

É importante ressaltar que as publicações aqui discriminadas não foram 

pesquisadas integralmente. A intenção não foi construir um panorama exaustivo da 

imprensa da época, mas elaborar uma combinação onde cada uma das publicações 

escolhidas fosse capaz de contribuir com suas especificidades para que ficassem 

claras as interações entre moda, corpo e cidade – compondo quadros nos quais os 

detalhes podem, muitas vezes, ser mais esclarecedores do que um panorama mais 

amplo. Para tanto, o uso do site da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional 

(http://bndigital.bn.br/hemeroteca-digital) foi fundamental. A possibilidade de realizar 

buscas on-line por palavras em determinado período do periódico escolhido, abriu 

novas possibilidades para a pesquisa, permitindo uma cobertura bastante ampla, na 

imprensa escrita, dos assuntos previamente determinados. Em poucos segundos é 

possível saber, por exemplo, quantas vezes e em quais edições – e a seguir, a página 

de cada edição – a palavra “melindrosa” foi citada pela revista Careta entre 1920 e 

1929. Mesmo que alguns cuidados devam ser tomados (para se ter maior acuidade, 

no caso acima, seria preciso fazer, também, a mesma busca com a palavra no plural), 

são muitas as vantagens sobre a leitura de edições escalonadas. Estas, no entanto, 

não foram abandonadas. Para compor análises sobre assuntos mais amplos, como a 

permanência na cidade das parcelas da população que costumavam partir para as 

cidades serranas durante o período mais quente do ano, a leitura das edições dos 

meses de verão da revista Para Todos foi feita de modo a tentar cobrir toda a década. 

Como o material era muito volumoso, adotou-se a prática de examinar, em cada ano, 

                                                           
6 O nome completo do escritor e jornalista que ficou conhecido como Theo-Filho é Theotonio de 

Lacerda Freire Filho, autor de 26 livros, publicados entre 1920 e 1944. As citações e referências a 
este autor, neste trabalho, aparecerão como FREIRE FILHO. 
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os exemplares referentes a apenas dois dos meses da estação. A partir das questões 

suscitadas por tal leitura, buscou-se informações em outras revistas, através da 

ferramenta da Hemeroteca Digital. 

Tive a oportunidade, nos dois anos anteriores ao início do doutorado, de me 

dedicar à pesquisa em revistas ilustradas do início do século XX como pesquisadora-

bolsista da Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB). Isso permitiu minha aproximação 

com a mídia impressa da época e a geração de algum conhecimento sobre o espaço 

conquistado pela moda na imprensa carioca a partir do período marcado pela reforma 

urbana iniciada durante o governo do presidente Rodrigues Alves. A exploração do 

acervo de periódicos da biblioteca da FCRB rendeu também registros fotográficos dos 

periódicos ali disponíveis, tais como Brazil Elegante e A Estação, além das já citadas 

Fon-Fon e Careta, registros esses que se mostraram úteis para a presente tese. 

Os periódicos franceses selecionados como fonte para este trabalho, 

diferentemente dos nacionais, são revistas especializadas em moda, com exceção de 

La Vie Parisienne, mais generalista, escolhida por se aproximar, em função do humor 

com que tratava as notícias da vida mundana parisiense, do tom das revistas 

publicadas no Rio de Janeiro. Foi uma surpresa não termos conseguido encontrar 

revistas de moda publicadas no Brasil durante os anos vinte. Até mesmo a Revista 

Feminina, publicada em São Paulo entre 1914 e 1936, se mostra distante tanto do 

modelo de revistas de moda francesas do mesmo período (Fémina e La Gazette du 

bon ton), quanto do perfil das que eram editadas no Brasil entre o final do século XIX 

e o começo do XX (A Estação e Brazil Elegante). A ausência ou a escassez de 

publicações especializadas publicadas no país dá às revistas que aqui chegavam, 

vindas da Europa e dos Estados Unidos, um papel de destaque no processo de 

disseminação da moda no Rio de Janeiro, o que justifica a atenção dada a tais 

publicações. Mesmo apresentando uma realidade muito diferente da vivida na cidade, 

a revista francesa Fémina foi escolhida por manter, no Rio de Janeiro, um público fiel 

que não hesitava em se deslocar até a Avenida Central para buscar seu exemplar 

todo mês, na Livraria Odeon, tornando-se, assim, parte importante de um processo 

de circulação de ideias e ideais que se dava entre a Europa e as Américas. 

É possível acessar algumas revistas francesas pelo site http://gallica.bnf.fr/, da 

Bibliothèque nationale de France (BnF), mas nem todas as edições estão disponíveis 

e, quando o são, a visualização é somente em preto e branco e de baixa qualidade. A 
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leitura da revista Fémina foi, então, realizada na biblioteca do Musée Galliera, cujo 

acervo guarda exemplares de quase todas as edições da revista, que podem ser 

livremente fotografadas pelos pesquisadores que por elas tenham interesse. Durante 

o período de seis meses que permaneci em Paris, com recursos concedidos pela 

CAPES/PDSE (Programa de Doutorado Sanduiche no Exterior), pude examinar mais 

de cem números da revista e fotografar as páginas que me pareceram mais 

interessantes. O mesmo aconteceu com as edições do jornal Le petit echo de la mode 

encontradas na Bibliothèque Forney, biblioteca especializada em artes decorativas da 

Prefeitura de Paris. Os registros das revistas La vie parisienne e La Gazette du bon 

ton foram feitos por meio de digitalização: a instituição onde tais revistas podem ser 

encontradas, a Bibliothèque des Arts Décoratifs, oferece scanners e copiadoras para 

que o pesquisador produza, ele mesmo, as imagens de que necessita, mediante 

pagamento de taxas que variam de acordo com o tipo de equipamento utilizado. 

A massa de informações – em forma de texto e de imagem – foi separada em 

função dos três eixos de análise, explicitados no título, que serviram para que esta 

tese fosse organizada em três grandes capítulos, cujos subtítulos oferecem uma pista 

da abordagem que será dada a cada um deles. No entanto, como a ideia aqui é tornar 

evidentes, tanto quanto possível, as relações entre moda, corpo e cidade, as três 

instâncias mostram-se entrelaçadas ao longo de todo o texto, mesmo quando a ênfase 

recai sobre uma delas.   

O primeiro capítulo, “Moda: desejos de liberdade moldam roupas e 

comportamentos”, incorpora a discussão sobre a pertinência do fenômeno ao “mundo 

teórico da Comunicação”, cujo caráter relacional Marialva Barbosa (2011, p. 89) 

destaca, ao defini-lo como voltado para as “performances comunicacionais, de um 

sujeito a outro; mas, também, de redes de sujeitos, as interfaces entre o mundo e os 

sujeitos”. A partir de uma abordagem com ênfase na dimensão simbólica da moda, 

busca-se fazer um levantamento das manifestações culturais próprias do período e 

relacioná-las a costumes e valores cuja ascendência esteve ligada tanto a processos 

sociais mais amplos como a um fenômeno de moda. O capítulo também trata do 

espaço dado à moda pela imprensa carioca em revistas ilustradas, que se ocupavam 

tanto da política como da vida mundana da Capital, e o compara a imagens e textos 

publicados na revista francesa Fémina, na qual a moda era a pauta principal. 
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O segundo capítulo, “Corpo: vestido ou desnudo, é mídia, suporte e motor da 

moda”, analisa os corpos que transitavam pela cidade, trajados a partir da observação 

de regras, códigos, regulamentos e práticas estabelecidos, na maioria das vezes, por 

acordos silenciosos e informais. Mais do que simples suporte para a veiculação de 

significados que roupas e acessórios possam transmitir, o corpo é entendido como 

impregnado de símbolos e formatado por ideias que se transformam de tempos em 

tempos, ou seja, por ideias de moda. Explorando as imagens veiculadas pela 

imprensa, tenta-se entender até que ponto esta foi responsável pela rapidez com que 

as cariocas quebraram certos tabus ao adotarem e naturalizarem trajes e hábitos que 

revelavam, em espaços públicos, partes de seus corpos que haviam permanecido 

cobertas por muito tempo. Também são abordadas questões relativas aos padrões de 

beleza, explorando o papel da moda nas práticas que acarretaram transformações 

revolucionárias para os corpos femininos, entre elas o bronzeamento e a prática de 

esportes.  

No terceiro capítulo, “Cidade: na metrópole-balneário a moda sopra das praias”, 

as análises se concentram nas mudanças ocorridas na dinâmica da cidade em função 

do deslocamento de parte da vida elegante das áreas centrais para as praias e os 

bairros que se desenvolveram a partir delas. O confronto de textos sobre as praias, 

veiculados em revistas e jornais das duas primeiras décadas do século, com 

reportagens publicadas sobre o mesmo assunto nos anos vinte permite observar 

diferenças na forma como tais espaços eram tratados em uma e outra época, dando 

subsídios a análises sobre a formação de um imaginário que, primeiramente aplicado 

às praias, iria se expandir de forma a ser confundido com o da própria cidade. 

Também será explorada a transformação das praias em “lugares de moda”, 

introduzindo a expressão a partir de um diálogo com o conceito “lugares de memória”, 

desenvolvido por Pierre Nora no texto “Entre memória e história – a problemática dos 

lugares” (1993). O exame dos novos hábitos relacionados aos ambientes praianos 

permitirá avaliar sua transformação em moda e o peso desse processo para que o 

verão passasse a ser uma estação para ser vivida na cidade, ao invés de dela fugir, 

como vinha acontecendo desde o século XIX, quando o Imperador D. Pedro II elegeu 

a cidade serrana de Petrópolis como moradia provisória durante os meses mais 

quentes do ano – decisão seguida, depois da proclamação da República, pelos 
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presidentes que se sucederam e pelos cariocas que podiam se dar ao luxo de bancar 

uma longa estadia nas montanhas. 

Pode-se dizer, portanto, que este é um estudo com influências tão diversas 

como a formação acadêmica de sua autora, que, entre a graduação em Arquitetura e 

Urbanismo e este Doutorado em Comunicação, transitou por cursos de Design de 

Moda e de Figurino Histórico, deu aulas de História da Moda e desenvolveu pesquisa 

em uma instituição voltada para o estudo da História, além de passagem por cursos 

de Especialização e de Mestrado em Comunicação. Acreditamos que, para a análise 

de fenômenos tão abrangentes como os ligados à moda, ao corpo e à cidade, a 

multidisciplinaridade pode ser uma vantagem, desde que, para os estudos do campo 

da Comunicação, o foco se mantenha direcionado para a compreensão das relações, 

das práticas e dos processos comunicacionais inerentes a tais fenômenos. 

Elizabeth Wilson, pesquisadora inglesa e autora do livro Enfeitada de sonhos, 

faz, um alerta, que não deixa de ser, também, um convite: 

 

Tentar abordar a moda através de várias óticas diferentes ao mesmo tempo 
– a ótica da estética, da teoria social, da política – poderá resultar num ponto 
de vista oblíquo, num astigmatismo ou numa visão confusa, mas parece que 
temos que fazer essa experiência. (WILSON, 1985, p. 23) 

 

Aceitamos o desafio, e esperamos ter conseguido certa clareza no texto que se 

segue a esta Introdução, no qual não apenas a moda, mas também o corpo e a cidade 

foram abordados com o objetivo de captar a dinâmica de um período marcado por 

mudanças tão intensas que transmitiam a sensação de que tudo era novo, 

especialmente sob Sol. 
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1 MODA: DESEJOS DE LIBERDADE MOLDAM ROUPAS, CORPOS E 

COMPORTAMENTOS 

 

 

São muitas as possibilidades de empreender estudos sobre o fenômeno da 

moda. Eles podem ter como foco, por exemplo, questões econômicas, com análises 

sobre a cadeia produtiva ou sobre as estratégias de indução ao consumo, ou dar maior 

relevância à dimensão estética do fenômeno, realçando as transformações que se 

sucederam nas formas do vestuário e dos acessórios a ele relacionados, ao longo do 

tempo. O que se pretende aqui é lançar mão, tanto quanto possível, de uma certa 

variedade de abordagens, sem perder de vista o enfoque da moda como um fenômeno 

comunicacional, com linguagem própria, que toma a cidade como território e o corpo 

como principal veículo. 

A ênfase recai sobre a dimensão simbólica da moda. O vestuário – ou, para 

usar um termo mais amplo, a aparência pessoal – ganha, assim, o “estado de 

mensagem” (BARTHES, 2005, p. 301) e transforma-se em comunicação. É a 

dimensão simbólica da moda que atua, por exemplo, sobre a formação do gosto, 

transmutando o “senso estético” (BOURDIEU, 1979, p. 59) em “senso de distinção”. 

As preferências manifestadas na construção da aparência são, portanto, produto de 

condicionamentos que, como todos os tipos de gosto, tanto unem como separam 

(BOURDIEU, 1979, p. 59). Antes de Bourdieu formular suas teorias sobre gosto e 

distinção, Simmel (2008, p. 24) já destacava esse mesmo caráter dual da moda, 

graças ao qual “a tendência para a igualização social se une à tendência para a 

diferença e as diversidades individuais num agir unitário”. Gostos e modas só existem 

se compartilhados e, mesmo em constante mutação, promovem vínculos e 

identificações. 

Nos anos vinte, as experimentações estéticas que modificaram a silhueta 

feminina e os padrões de moralidade, introduziram novos hábitos, novos gestos, que, 

por sua vez, estabeleceram novas demandas e aparatos. Um exemplo disso é a 

introdução do cigarro nos círculos femininos: todo um gestual referente ao ato de 

fumar foi desenvolvido e códigos de conduta foram informalmente formulados de 

maneira a torná-lo aceitável, elegante e, finalmente, distintivo (Figura 1). Cigarreiras, 

piteiras e até um “anel-porta-cigarros” foram desenvolvidos pela indústria (Figura 2), 
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mas coube às consumidoras determinar se, quando e de que forma todos esses 

artefatos seriam usados, praticando o que Michel De Certeau (2009, p. 39) define 

como uma ação “astuciosa e dispersa”, “silenciosa e quase invisível, pois não se faz 

notar com produtos próprios, mas nas maneiras de empregar os produtos impostos 

por uma ordem econômica dominante”. 

 

Figura 1 – O cigarro como item de distinção. 

 
Fonte: Revista Fémina, março/1928, p. XXXI. 

 

 



29 
 

Figura 2 – Anúncio de anel-porta-cigarros da joalheria Auger. 

 
Fonte: Revista Fémina, maio/1930, p. LIII. 
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1.1 O ineditismo da moda nos anos vinte 

 

 

Quando se fala em “moda dos anos vinte” a imagem que surge é a de uma 

jovem de cabelos curtos, com um vestido de corte tubular na altura dos joelhos, os 

olhos pintados e a boca em formato de coração. Embora tal imagem seja condizente 

com a época, ela é apenas, como se pode imaginar, uma entre as muitas 

possibilidades para as mulheres que seguiam a moda europeia ao longo de uma 

década na qual as novidades e ousadias na composição da aparência pessoal se 

sucederam no ritmo vertiginoso de “um mundo em disparada" (GIDDENS, 2002, p. 

22).  

As transformações propostas pela moda refletiam as profundas mudanças 

socioculturais por que passavam os países afetados pela Primeira Guerra Mundial – 

mesmo que nem sempre diretamente, como é o caso do Brasil, onde a moda ainda 

era fortemente influenciada por o que era criado e consumido na capital francesa. E 

os franceses viram, literalmente, o seu mundo ruir entre 1914 e 1918: além da 

devastação física de cidades e povoados, o país entrou em luto pelos milhares de 

mortos dentro e fora dos campos de batalha. Nada disso impediu, no entanto, que 

Paris se mantivesse como capital da moda: mais do que um imperativo econômico, 

tal posição era entendida como um orgulho nacional, o que explica os esforços das 

publicações de moda – como La gazette du bon ton e Le style parisien, por exemplo 

– para manter a regularidade mesmo durante os anos do conflito.  

Mas que transformações foram essas? Até que ponto elas podem ser 

consideradas uma “revolução cultural” e de que forma atuaram sobre os corpos e as 

cidades que as adotaram? De uma maneira geral, nos anos após a guerra, os trajes 

para ambos os sexos ficaram mais leves e, com isso, proporcionavam maior facilidade 

de movimentos quando comparados aos do período romântico e da belle époque7. No 

guarda-roupa masculino, uma das características mais marcantes foi a adoção, no dia 

a dia, das roupas originalmente concebidas para a prática de esportes. Para as 

mulheres, no entanto, a revolução foi mais profunda: a silhueta como um todo foi 

                                                           
7 “Belle époque” foi a denominação dada, a posteriori, ao período imediatamente anterior à Primeira 

Guerra Mundial. No Rio de Janeiro, o período é marcado por grandes reformas urbanas e ficou 
conhecido como “belle époque tropical”, título do livro de Jeffrey Needle, sobre o papel da cultura de 
origem europeia na estrutura social e econômica do Rio de Janeiro entre 1898 e 1914. 
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transformada, alterando completamente a relação do corpo com a roupa. O mais 

marcante, sem dúvida, foi o desnudamento proposto pela moda: pernas, braços, 

costas, nuca e mãos, até então cobertos por roupas fechadas, saias longas, golas 

altas e luvas, foram expostos, com descontração, à luz do dia, em lugares públicos e 

privados, em ruas, praças, jardins, teatros e salões. Além disso, houve mudanças na 

forma como o corpo era organizado. A mais importante delas propiciou que o 

espartilho caísse em desuso e a cintura fina, embora ainda valorizada, deixasse de 

ser cultuada como principal atributo de feminilidade. 

Paralelamente às formas inéditas da moda, propostas inovadoras surgiram em 

diferentes esferas artísticas e interagiam com o que era proposto para o vestuário. As 

artes plásticas contribuíram com ideias advindas dos movimentos de vanguarda – é 

possível constatar influências do futurismo, do cubismo e do surrealismo nos trajes 

criados neste período, por meio de estampas, bordados e da própria modelagem de 

vestidos e paletós. O tango argentino e o brasileiríssimo maxixe, juntamente com os 

ritmos advindos da cultura negra norte-americana, levaram a descobertas de novas 

possibilidades de movimento para o corpo em danças por vezes dramáticas, mas 

sempre vigorosas, que fizeram surgir toda uma gama de roupas especialmente 

concebidas para colocar em evidência o dinamismo dos corpos que rodopiavam pelos 

salões. 

O cinema e a literatura, ao mesmo tempo que registravam tais mudanças e 

encantavam o público com peças de ficção, disseminavam os comportamentos e as 

modas as mais extravagantes, que espectadores e leitores de grande parte do mundo 

– inclusive do Brasil – tomavam como modelo. Tais fantasias alimentavam a moda e 

realimentavam as representações do moderno, num jogo especular em contínua 

mutação, “num retrabalho contínuo de materiais discursivos” (SODRÉ, 2010, p. 54) – 

aí incluída a aparência pessoal – que se ofereciam à interpretação do público.  

As imagens criadas pelo cinema, pela literatura ou mesmo pela imprensa eram 

forjadas como uma interpretação da realidade em função de um ideal de modernidade 

ou da visão poética – e muitas vezes radicalizada – de um autor sobre o momento que 

se estava vivendo. Por outro lado, as imagens propagadas por tais veículos, muitas 

vezes estranhas ao cotidiano de seus consumidores finais, acabavam sendo 

absorvidas por eles, espectadores ou leitores, e afetando seus modos de vestir, de 
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andar, de falar. Diferentes setores da sociedade contribuíam para a “fabricação”8 da 

moda por um processo complexo que incluía a interpretação, a recriação e a 

adaptação do que se via nas telas de cinema, nos livros e nas revistas, antes de se 

transformarem em componentes concretos da aparência pessoal. 

 

 

1.1.1 A influência do cinema, da literatura, da música e das artes plásticas na 

construção da aparência pessoal  

 

 

Durante o século XIX, o teatro foi a manifestação cultural mais utilizada pelas 

casas de costura para a propagação de suas criações, vestindo as grandes divas de 

forma a despertar o desejo e o interesse do público pelas roupas e adereços que 

estrelas como Sarah Bernard ou Réjane portavam em cena ou fora dela. O cinema 

amplificou esta estratégia, atingindo um público maior e mais diversificado com uma 

moda produzida em grande parte nos Estados Unidos e na França – países de onde 

chegava a maioria dos filmes exibidos no Brasil. 

Gloria Swanson, Mary Pickford e Clara Bow, entre outras, envergavam trajes 

que as revistas descreviam como “luxuosos”, “fulgurantes” ou “sedutores” em filmes 

cujos roteiros, ao comportarem festas e espetáculos sofisticados, propiciavam a 

criação e o uso de figurinos extravagantes. Alguns roteiros incluíam cenas à beira-mar 

e exploravam a sensualidade propiciada pela exibição do corpo das atrizes em trajes 

de banho colantes e curtos. Tudo isso era fotografado e publicado em revistas mundo 

afora. No Brasil, a revista Para Todos fazia de sua página central um pequeno pôster, 

para o qual eram escolhidas, na grande maioria das vezes, fotografias em que as 

atrizes se apresentavam com figurinos que colocavam o corpo em evidência, 

sugerindo uma nudez controlada. Estes podiam ser uma versão sensual de trajes de 

época, figurinos de music-hall ou mesmo simples trajes de banho – que na época, 

certamente, não pareciam tão simples assim.  

Em 20 setembro de 1919, a revista Para Todos lançou um “concurso 

cinematográfico” (uma espécie de pesquisa, em que o leitor enviava seu voto pelo 

                                                           
8 O verbo “fabricar” é aqui usado no sentido que Michel de Certeau atribui a ele em A invenção do 

cotidiano 1. Artes de fazer (Petrópolis: Editora Vozes, 2009, p. 88), ou seja, o de “proceder 
operações próprias”, criativas. 
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correio), para que fossem eleitos os melhores atores e as melhores atrizes em três 

categorias: o(a) mais belo(a), o(a) que melhor representa e o(a) que melhor se traja9. 

A revista incentivava, com este tipo de pesquisa, que o espectador dirigisse também 

sua atenção sobre os corpos, as vestes e as atitudes que surgiam nas telas, 

reforçando, assim, a paixão que atores e atrizes despertavam em seus fãs. 

A ligação do cinema com a moda não se limitava ao vestuário. As produções 

cinematográficas também deram considerável impulso à indústria cosmética, 

popularizando a maquiagem, que na década anterior ainda era usada com parcimônia, 

já que, durante o período da belle époque, a imprensa costumava publicar charges e 

notinhas ridicularizando qualquer ousadia nesse sentido. A partir de meados da 

década de 1920, no entanto, tais preconceitos foram em grande parte superados e a 

maquiagem se tornou um dos requisitos fundamentais na imagem da mulher moderna. 

A boca ganhou contornos mais definidos com a aplicação de batons de cores fortes e 

os olhos receberam toda uma gama de novos produtos e procedimentos para que os 

cílios ficassem curvados, os contornos delineados e as pálpebras sombreadas, 

exatamente como os das heroínas do cinema mudo (CHAHINE, 2000, p. 114).  

A maquiagem chegou até mesmo a conquistar adeptos entre o público 

masculino, que, na ânsia de se assemelhar ao que era visto na tela - ou nas revistas 

que replicavam as imagens cinematográficas –, adotava para si o uso de pó de arroz 

e batom, como faziam os grandes galãs do cinema. Dificilmente atores como 

Rodolpho Valentino (Figura 3) ou Wallace Reid tiveram a intenção deliberada de 

lançar a moda da maquiagem masculina: os artifícios que usavam eram necessários 

em função das técnicas disponíveis naquele momento, em que a pouca nitidez de 

reprodução das imagens em preto e branco pedia fortes contrastes. O pó de arroz era, 

então, utilizado para fazer do rosto um fundo claro onde, com a ajuda de algumas 

tintas, se destacavam os olhos e a boca, de forma a garantir a visualização das 

expressões faciais. 

 

 

 

                                                           
9 O resultado deste concurso foi publicado na edição de 10 de janeiro de 1920. Os votos escolheram 

Dorothy Dalton como a mais bela atriz, Mary Pickford como a que melhor representa e Norma 
Talmadge como a que “melhor se traja”. Os atores eleitos foram Wallace Reid como “o mais belo 
ator de cinema” e “o mais elegante” e William Farnum como “o que melhor representa”. (Para 
Todos, 10/01/1920, p. 27). 
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Figura 3 – Maquiagem masculina 

 
Legenda: Rodolfo Valentino em imagem 
publicitária do filme Beyond the Rocks, em 1922.  
Fonte: Revista Para todos, 02/12/1922, p. 42. 

 

As filmagens em preto e branco não impediram, portanto, que as imagens 

veiculadas pelo cinema fossem fortes o suficiente para ter influência sobre os rumos 

da moda. Da mesma forma, a ausência de som não se configurou como um obstáculo 

para que fossem exibidas cenas que exploravam os movimentos enérgicos das novas 

danças, muitas vezes qualificados como imorais, preconceito que atingiu também os 

primeiros ambientes que acolheram os novos ritmos. Os dancings e cabarés gozavam 

de péssima reputação e, de certa forma, o cinema contribuiu para isso ao tomá-los, 

frequentemente, como cenário para cenas de sedução e adultério. Segundo Sophie 

Jacotot (2008, p. 226-240), esses estabelecimentos prosperaram em Paris nos anos 

que se seguiram à Primeira Guerra Mundial e se caracterizavam por comportar uma 

relativa mistura de classes sociais, diferentemente dos bailes burgueses que 

proporcionavam um ambiente mais homogêneo, onde moças e rapazes podiam 

encontrar pares de condição social semelhante com objetivos matrimoniais. 

As diferenças entre os salões de baile e os dancings eram muitas e englobavam 

tanto práticas relacionadas à construção da aparência pessoal quanto às formas de 

aproximação entre os sexos. Nos estabelecimentos onde as novas danças eram 

praticadas alguns códigos ainda em voga desde o século anterior, tais como o convite 
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para dançar, o uso de luvas ou o carnê de dança, eram dispensados (JACOTOT, 

2008, p. 227). Além disso, no lugar do controle e da discrição, obrigatórios para ambos 

os sexos, típicos dos ambientes tradicionais dos bailes, a modernidade exigia 

movimento e velocidade, que acabaram por atingir até mesmo certas partes dos 

corpos – as pernas femininas, por exemplo – que tinham permanecido praticamente 

invisíveis até então.  

Não é à toa que Victor Margueritte escolhe um dancing parisiense como cenário 

para a aparição impactante daquela que seria a personagem literária mais famosa de 

toda a década: a garçonne Monique Lerbier. No começo do romance La garçonne, 

publicado em 1922, Monique é retratada como uma jovem de dezenove anos, que não 

acompanhava o gosto de suas amigas pelo flerte e pelas danças. Apaixonada por seu 

noivo, preferia se dedicar aos esportes e a cursos de literatura e filosofia. Tudo muda 

quando, quinze dias antes de seu casamento, ela percebe que é traída, o que a leva 

a cancelar o casamento e a sair da casa dos pais. Passam-se quatro anos e ela 

reaparece transformada, de cabelos curtos e tingidos de vermelho na companhia de 

uma estrela do music-hall, em uma casa noturna onde uma jazz-band atacava “ritmos 

selvagens” e fazia os corpos se sacudirem sob uma luz azul (MARGUERITTE, 2013, 

p. 139). 

Não se pode dizer, no entanto, que o gosto pelas danças de movimentos 

intensos, as “danças modernas”, tenham sido inauguradas durante a década de 1920. 

No Brasil o samba, o jongo, o tango e o maxixe já eram apreciados desde o século 

XIX, mas ficaram durante muito tempo restritos aos bairros e ambientes mais 

populares. Depois de o maxixe ter se tornado moda em boa parte da Europa, parece 

ter havido melhor aceitação para os ritmos nacionais nos elegantes salões cariocas. 

Segundo Monica Velloso (2008, p. 155), o sucesso internacional do maxixe acontece 

a partir de 1913, com uma apresentação no Teatro Olympia do bailarino baiano Duque 

(pseudônimo de Antonio Lopes de Amorim) e sua partenaire Maria Lina, de origem 

italiana, residente no Rio de Janeiro desde a adolescência. Até então, o maxixe era 

considerado “uma dança imprópria e simplesmente digna dos clubes carnavalescos”, 

como escreveu na época o cronista da coluna “Em Paris”, da revista Fon-Fon, que 

interpretava como um engano a adoção dos movimentos expressivos do tango 

brasileiro em ambientes sofisticados: 
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Ao que nos conste, a alta sociedade parisiense não dança o tango nem o 
one-step. Ali continuam a ser adotadas as fórmulas clássicas da dança de 
sociedade. Dança-se o tango nos cabarets elegantes e nos atuais thé-tango, 
que estão longe de se assemelharem a uma reunião de alta sociedade 
elegante. (Fon-Fon, 13/09/1913, p. 42) 

 

Os anos seguintes obrigaram o cronista a rever sua opinião: as chamadas 

danças modernas, originárias principalmente da América – dos Estados Unidos (fox-

trot, shimmy, Charleston, black bottom), de Cuba (rumba), da Argentina (tango) e do 

Brasil (maxixe, samba), entre outras – não só se tornaram frequentes nos salões 

elegantes europeus como também incitaram os costureiros parisienses a criar um 

novo item para o guarda-roupa feminino: o “vestido para dançar” (JACOTOT, 2008, p. 

225). O novo tipo de traje, de características cinéticas, foi concebido para dar destaque 

aos rodopios, saltos e demais remelexos que as novas danças demandavam. Um 

acréscimo na sensação de dinamismo era conseguido pela adição de franjas, pontas 

de tecido e echarpes que davam continuidade ao movimento feito pelo corpo. Tais 

elementos eram presos a um vestido geralmente decotado e sem mangas, 

confeccionado com tecidos finos e colantes, que deslizavam pelo corpo daquelas que 

o portavam, colocando em evidência as formas sinuosas do corpo feminino, 

especialmente quando em movimento. 

Os vestidos para dançar foram assunto da coluna “Elegâncias” da revista Para 

Todos que, no mesmo número, publicava ilustrações dos trajes ali descritos (Figura 

4), usados por algumas jovens em baile do Itajubá Hotel, o que mostra também que, 

no Rio de Janeiro, as diferenças já não eram muito marcantes entre os ambientes de 

baile e os de dancing no final da década de vinte: 

 

Marina Cortez de rosa e malva, cetim e gaze; a saia de pontas o sucesso do 
momento. Eduarda Loth, de crepe azul vesperal. Dinorah, a lourinha com ares 
de americana, de cetim champanhe muito espesso e lustroso. A outra, a 
companheira, era-nos desconhecida. Vestida lindamente sob um manteau de 
veludo escarlate. Lantejoulas e “strass” brilhavam no peito do vestido, nas 
ancas, nas tiras pendentes da saia. Brilhava toda a toilette da gentil moça, ao 
passo que as demais não traziam o excesso de brilho que caracteriza os 
vestidos de noite, atualmente, mas originalidade de corte, leveza, 
diafaneidade... vestidos para dançar, tecidos leves, tão finos que davam a 
impressão da pele, só da pele... (Para Todos, 15/09/1928, p. 48-49) 

 

O mesmo texto simulava uma carta em que o remetente convidava uma amiga 

para acompanhá-lo em uma festa. Em certo momento eram evocadas lembranças de 

uma outra noite, vivida em companhia daquela a quem escrevia: 
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Dançaremos ao ar livre, como naquela noite. Lembra? Você estava de rosa, 
rosa orquídea, prata, vidrilhos. O vestido muito colado aos quadris, e a saia, 
em franjas, que se moviam ao ondular do corpo. E você se decotou! Costas 
nuas, quase inteiramente à mostra. O colo mais velado. Mas os braços... 
(Para Todos, 15/09/1928, p. 48-49) 
 

Figura 4 – Vestidos para dançar 

 
Fonte: Revista Para Todos, 15/09/1928, p. 48. 

 

As descrições acima corroboram a afirmação de Anne Hollander (2003, p. 166) 

de que nesse período “a moda começou a demonstrar a sexualidade feminina em 

termos corporais diretos, em vez de referir-se ao corpo indiretamente”. Tanto o corte 

mais solto e mais curto dos vestidos – que “sem as cinturas apertadas e as grandes 

anáguas”, sugeriam um corpo mais orgânico e real – como o material dos quais eram 

feitos, tais como peles, lãs macias e sedas que aderiam e deslizavam sobre o corpo, 

exerciam “um apelo direto ao sentido real do toque” ao sugerir “a maneira como o 

corpo feminino se fazia sentir por sua dona, e como ele poderia sentir-se quando 

tocado por outros” (HOLLANDER, 2003, p. 166). 

O amor pela velocidade e o apelo aos sentidos próprios da modernidade10, que 

alimentavam a disseminação das danças chamadas de “modernas”, marcaram 

                                                           
10 Em “Modernidade, hiperestímulo e o início do sensacionalismo popular”, Ben Singer faz um resumo 

das principais ideias que se relacionam ao termo “modernidade”, destacando as que fizeram dela 
um conceito moral e político, um conceito cognitivo ou um conceito socioeconômico. No artigo, o 
autor destaca uma quarta via: a “concepção neurológica da modernidade”, advinda das teorias 
sociais de Georg Simmel, Siegfried Kracauer e Walter Benjamin, que dão especial ênfase aos 
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também as experimentações no campo das artes plásticas, que desde o final do 

século anterior, haviam promovido uma ruptura com os cânones clássicos e as 

convenções acadêmicas. Durante os anos vinte, as correntes de vanguarda 

continuaram se sucedendo, ao mesmo tempo em que mantinham vínculos 

interpessoais que possibilitaram trocas entre artistas, designers e estilistas, fazendo 

surgir novas formas, cores e estampas para a moda. 

Dentre todos os movimentos artísticos da época, o Futurismo talvez tenha sido 

o que estabeleceu uma ponte mais direta entre arte e moda. A responsável por tal 

proximidade foi a pintora e designer Sonia Delaunay que transpunha as 

experimentações da “teoria do contraste simultâneo”, utilizada em suas obras 

artísticas, para o campo do vestuário, tendo como resultado estampas e aplicações 

de formas geométricas e cores vivas sobre as mais variadas peças, que iam de 

casacos pesados a trajes de banho. Em 1925, a artista, já bastante conhecida, 

associou-se ao estilista Jacques Heim para que ambos participassem da “Exposição 

Internacional de Artes Decorativas e Industriais Modernas”, sediada em Paris. Os dois 

abriram uma loja, a Boutique Simultanée, considerada a de maior sucesso entre as 

cinquenta lojas da “Rue des Boutiques”, espaço especialmente desenvolvido para 

abrigar as criações relativas ao vestuário, instalado sobre a Ponte Alexandre III 

durante o tempo da Exposição (ASAKURA, 2007, p. 83). 

Embora a Exposição de Artes Decorativas de 1925 tenha sido um marco para 

todas as áreas do design – inclusive a moda –, as revistas ilustradas brasileiras de 

maior circulação na época não lhe deram muita atenção, limitando-se a algumas 

poucas notinhas ou fotografias. Isso não impediu, no entanto, que o estilo, que hoje é 

identificado pela denominação “art déco”, fosse amplamente aplicado por aqui, 

definindo obras que íam da arquitetura ao mobiliário, do vestuário à joalheria. A 

difusão das novas formas em produtos tão diferentes foi assunto de uma matéria sobre 

os cortes de cabelo femininos na revista Careta, demonstrando a sensibilidade dos 

jornalistas com as manifestações estéticas de seu tempo: 

 

A moda de hoje é toda ela uma moda de estilo – o estilo moderno. No cabelo, 
como nas toilettes, nos móveis, como nas artes decorativas – em tudo se 
sente a influência do “estilo moderno”. 

                                                           
“choques físicos e perceptivos do ambiente urbano moderno”, responsáveis por transformações na 
“estrutura da experiência”. (SINGER, 2004, p. 95) 
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E o estilo moderno, segundos os franceses, trate-se de toilette ou de móveis, 
é uma interpretação compósita de todos os estilos, adaptada às 
necessidades do momento. 
Assim é que os críticos e artistas franceses descobrem nas modas de hoje – 
nos cabelos cortados principalmente – afinidades estreitas com os mármores 
clássicos, com a graça siciliana, com o Segundo Império e com o cinema 
americano. (Careta, 22/01/1927, p. 22) 

 

Em outro artigo, desta vez na revista Para Todos, mesmo sem citar 

explicitamente o estilo moderno ou a exposição parisiense de 1925, a coluna 

“Elegância e arte” (31/10/1925, p. 37) se mostra atenta à estética ligada a ambos, ao 

publicar figurinos que colocavam em evidência as formas gráficas e geométricas que 

compunham estampas, bordados, apliques, echarpes, chapéus, faixas de cabeça e 

até mesmo o corte de vestidos e casacos (Figura 5). O próprio desenho buscava 

acentuar tais formas, recriando o corpo feminino a partir de preceitos radicalizados 

pelo Cubismo – movimento artístico que abrigava, naquele momento, boa parte dos 

artistas de vanguarda sediados em Paris. 

 

Figura 5 – Moda art-déco 

 
Fonte: Revista Para Todos, 31/10/1925, p. 37. 

 

 

1.1.2 Moda e androginia 

 

 

Na revista Para Todos, de 20 de janeiro de 1923 (p.18), foram publicadas 

fotografias de dois bonecos de madeira, identificados como “Melindrosa” e 
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“Almofadinha” – uma espécie de caricatura em três dimensões de tipos urbanos 

frequentemente citados pela imprensa da época (Figura 6). Uma notinha informava 

que os bonecos eram vistos como “mascotes” por seu criador – o que sugere a 

popularidade de tais figuras – e estavam à venda “nas casas elegantes da cidade”, o 

que lhes dava certa sofisticação e, mais do que isso, os legitimava como objetos 

distintivos. O que mais chama a atenção é a silhueta dada aos bonecos, confundindo 

deliberadamente os signos que identificavam e distinguiam o masculino do feminino: 

a melindrosa exibe um corpo cilíndrico, despojado dos volumes do busto e dos quadris 

enquanto o almofadinha tem a cintura fortemente marcada por curvas sinuosas.  

 

Figura 6 – Bonecos de madeira: 
“Melindrosa” e “Almofadinha”. 

 
Fonte: Revista Para Todos, 20/01/1923, p. 18. 

 

As duas estatuetas tinham, no entanto, dois pontos em comum: ambas eram 

longilíneas e traziam os olhos marcados por círculos negros. De certa forma, tais 

características se relacionavam entre si e eram consequência do estilo de vida 

considerado moderno do qual os personagens em questão eram o símbolo máximo. 

A magreza e as olheiras denunciavam o esgotamento físico proporcionado por 

noitadas passadas em dancings ou em outros ambientes – por vezes bem menos 
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glamorosos – onde o consumo de drogas como a cocaína, a morfina e o ópio era 

considerado um “vício elegante”, cultivado por “moços ricos, vindos de países 

estrangeiros”, assim como por jovens mulheres dispostas a “cometer todos os 

excessos da última moda das garçonnes parisienses” (RESENDE, 2006, p. 19). 

A reformatação dos corpos masculinos e femininos ocorria também por outras 

vias. O incentivo das teorias higienistas à prática de exercícios físicos, a paixão pelos 

esportes e pela vida ao ar livre, embora aparentemente em franca oposição à vida 

boêmia, também atuaram de maneira a embaralhar os signos que até então haviam 

se encarregado de marcar muito claramente as diferenças entre as silhuetas de 

homens e mulheres. As novas práticas esportivas tornaram os corpos masculinos 

mais flexíveis e esguios e deram maior robustez aos femininos, transformando os 

ideais de beleza de ambos os sexos. 

Embora alguns estudos coloquem em evidência o fortalecimento da 

homossexualidade durante os anos que se seguiram à Primeira Guerra Mundial11, o 

que nos interessa aqui é explorar de que maneira, ao longo dos anos vinte, as novas 

formas de compor a aparência pessoal e os novos padrões de comportamento 

atingiram diferentes setores da sociedade carioca, inclusive os mais conservadores, 

diminuindo as diferenças entre os gêneros, para fazer da androginia uma tendência 

de moda. 

 

 

1.1.2.1. Melindrosas 

 

 

Nas capas da revista Para Todos ilustradas por J. Carlos, entre março de 1926 

e outubro de 1930, a personagem central é, na grande maioria das vezes, uma mulher. 

Mas não qualquer mulher: os desenhos de J. Carlos representam a melindrosa, uma 

mulher sensual, ousada, ativa e cosmopolita, idealizada pelo pensamento modernista, 

que a tomava como objeto de admiração não apenas por sua beleza, mas também 

pela coragem com que desafiava as normas vigentes na sua ânsia por modernidade. 

Tanta modernidade também despertava críticas e, devido à preocupação exagerada 

                                                           
11 Cf. Christine Bard, Les garçonnes – modes et fantasmes des années folles. Paris, Flammarion, 

1998 e Florence Tamagne, “Mutations homosexuelles” in : Corbin, Courtine e Vigarello, Histoire de 
la virilité 3 – La virilité en crise ? Les XXe – XXIe siècles, Paris, Éditions du Seuil, 2011. 
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com a moda, a melindrosa era frequentemente retratada – na imprensa e em alguns 

romances – como uma jovem de “cabecinha oca”, uma “bonequinha de salão, alegre 

e brilhante, insuperável em ‘flirts’, mas com a intelectualidade nula” (Beira Mar, 

23/01/1927, p. 12). É, por exemplo, com essas características que Benjamin Costallat 

compõe a personagem Rosalina, protagonista do seu romance de maior sucesso, 

Mademoiselle Cinéma, publicado em 1923: “uma menina escandalosa de uma época 

mais escandalosa ainda” (COSTALLAT, 1925, p. 42). 

As ousadias femininas dos anos vinte se faziam presentes tanto na aparência 

quanto nos comportamentos cotidianos ao combinarem certos elementos até então 

exclusivos do sexo masculino. Os cabelos curtos, o hábito de fumar, de fazer esportes 

e de dirigir automóveis inauguram gestos que, ao mesmo tempo em que sugeriam a 

igualdade entre os sexos, forjavam novas formas de feminilidade. 

 Nesse sentido, emergiu de forma marcante na França, ainda o principal centro 

de moda do período, a figura da garçonne. O termo tanto podia designar uma jovem 

emancipada e independente, como uma mulher que simplesmente seguia a moda 

que, naquele momento, dava às mulheres um ar de menino – em francês, de “garçon”. 

Christine Bard (1998, p. 08) define a garçonne como um mito contemporâneo, 

resultado da combinação da cultura de massa e da literatura popular com a moda, em 

um momento marcado pela perda de referenciais provocado pela Primeira Guerra 

Mundial. Ao destacar o papel da literatura popular nesse processo, Bard se refere ao 

já citado romance La Garçonne, escrito por Victor Margueritte e publicado na França 

em junho de 1922. A obra causou tamanho escândalo que custou ao autor a exclusão 

da Légion d’honneur12, da qual ele fazia parte desde 1914.  

A expulsão de Victor Margueritte foi justificada pela infração aos valores da 

instituição, resumidos na divisa “Honra e Pátria”. A comissão que julgou o caso 

concluiu que a história de Monique Lerbier – uma jovem da alta burguesia francesa 

que, traída por seu noivo, se torna uma transgressora ao adotar para si uma conduta 

boêmia e bissexual – atingia a reputação de todas as jovens francesas, prejudicando, 

assim, a imagem do país internacionalmente (RIPA, 2013, p. 07). Ao longo do livro, 

uma metamorfose na aparência acompanha a reviravolta moral da protagonista: tendo 

                                                           
12 A « Légion d’honneur » é a mais alta distinção francesa. Victor Margueritte havia ingressado na 

Légion d’honneur em 1914, como Chevalier, sendo a seguir promovido para Officier e, mais tarde 
para Commandeur. Em 1923, acusado de ter desrespeitado a divisa “Honra e pátria” da instituição 
com a publicação do romance La garçonne, foi julgado e excluído definitivamente de seu posto 
honorífico (RIPA, 2013, p. 07). 
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se passado pouco mais de um ano do fim do noivado, Monique surge com os cabelos 

cortados, na companhia de sua amante, Niquette, uma estrela do music-hall. Durante 

o dia, trabalhando em seu atelier de decoração, a personagem é descrita portando 

roupas despojadas, que lhe davam um ar masculino, enquanto que, à noite, a escolha 

era por vestidos que colocavam em evidência seu corpo – um corpo atlético, “de 

ginasta” (MARGUERITTE, 2013, p. 165), que emergia pelas fendas e decotes que a 

moda traçava.  

Embora as peripécias vanguardistas da personagem central de La Garçonne 

tenham influenciado fortemente toda uma geração, a ponto de o título do romance 

denominar o item fundamental da aparência feminina da década (os cabelos cortados 

curtos ficaram conhecidos como “cabelos à la garçonne”), o comportamento e a 

estética próprios do que viria a ser uma revolução no comportamento feminino não foi 

inventado pela literatura. Os sinais de emancipação haviam começado a se delinear 

antes mesmo da Primeira Guerra Mundial, tanto na Europa quanto no Brasil. O que a 

guerra fez foi aguçar e acelerar o processo, que já estava em curso, ao impor a 

participação das mulheres nos postos de trabalho deixados livres pelos combatentes. 

Com isso, elas passaram não somente a desempenhar funções profissionais até 

então exclusivamente masculinas, mas também a tomar decisões – domésticas e 

profissionais – que não costumavam ser de sua alçada. Após o fim da guerra, o retorno 

às condições anteriores se mostrou impossível: a “nova mulher”13 havia conquistado 

seu lugar no mundo. 

A melindrosa brasileira já era uma personagem da moda, muito antes do 

romance de Victor Margueritte ser publicado. A revista Careta já a mencionava em 

1919, ao destacar, entre os passageiros a bordo de uma barca para Paquetá, “uma 

melindrosa que era excelente nadadora e estava em trajos de banhista do Flamengo”. 

Tal imagem contrastava – não por acaso – com a do seu acompanhante, um 

almofadinha “que tinha as roupas cheias de boias de salvação” (Careta, 06/12/1919, 

p. 30), sugerindo a fragilidade e a incapacidade deste para atividades esportivas. 

                                                           
13 O termo faz referência à expressão inglesa “new woman”, o ideal de mulher emancipada do final do 

século XIX, cunhado pela escritora Sarah Grand no artigo “The new aspect of the woman question”, 
publicado na North American Review em março de 1894 (GRAND, Sarah. The new aspect of the 
woman question, North American Review, vol. 158, n. 448, março/1894, p. 270-276). A partir de 
então o termo passou a ser usado por outros autores do começo do século XX para se referir ao 
grande número de mulheres que conseguiam se manter independentes às custas do próprio 
trabalho. 
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A coluna “Reverências e Galanteios” da revista Para Todos de 13 de agosto de 

1921, assinada por Mme. X., tenta explicar de forma bem-humorada o surgimento da 

melindrosa. Segundo a autora, para acabar com a insatisfação das mulheres no 

mundo, Deus teria chamado uma representante de cada país em sua presença e, 

após ouvir as atribuições e as queixas da francesa, da inglesa, da espanhola, da 

italiana, da alemã e da americana, se dirige à mulher brasileira: 

 

Pois bem! Tu para alcançares na Terra aquilo que desejas, deverás tirar de 
cada uma delas um bocado e, então com a tua extrema bondade e o teu 
grande amor, ficarás perfeita e lograrás o teu fim. 
A brasileira, debulhada em lágrimas, beijou os pés do Senhor, e, antes de 
voltar ao Brasil, foi em cada um daqueles países buscar o que lhe faltava; e 
como esquecesse de perguntar ao Criador a dose certa que devia tomar, 
exagerou, adquirindo em excesso as doses de produtos estrangeiros 
recomendados em pequena porção, e que em quantidade se tornam os 
destruidores do maior tesouro que pode possuir um coração de mulher – a 
bondade e o amor. 
E, assim... surgiu a “Melindrosa”. (Para Todos, 13/08/1921, p. 29) 

 

 A crítica presente em tal fábula se dirige ao consumismo exacerbado a que 

levava o apreço das melindrosas pela moda – uma moda que, por ser construída a 

partir de modelos europeus e norte-americanos, valorizava os produtos que 

chegavam, a preços elevados, de outros países.  

Em um mundo que revia seus valores após o grande trauma da Primeira Guerra 

Mundial, as incertezas e as ambiguidades preencheram muitos espaços, mas, ao 

mesmo tempo, produziram imagens muito claras que, paradoxalmente, se tornaram 

estáveis e atravessaram décadas como algo próprio do período. A personagem 

feminina identificada como melindrosa é uma delas: por um lado, lançava mão de itens 

do repertório masculino e, de certa forma, negava certos atributos que, historicamente, 

haviam sido marcadores importantes de feminilidade. O volume dos seios e o 

estrangulamento da cintura, evidenciados durante os séculos XVI, XVII, XVIII e XIX 

por artefatos constritores como corpetes e espartilhos, foram substituídos por uma 

silhueta de curvas suaves e, por vezes, radicalmente tubular (Figura 7). Isso não 

significou, no entanto, a negação total de tais atributos: eles ainda eram valorizados, 

como mostram os anúncios publicados em revistas brasileiras e francesas, que 

prometiam – com o uso de acessórios, de medicamentos ou de exercícios específicos 

– o aumento do busto e a redução da cintura. Por outro lado, a moda potencializava a 

sensualidade feminina, não apenas desnudando pernas, colo, costas e braços, mas 
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também atraindo a atenção para essas partes do corpo ao propor a intensificação da 

maquiagem, a multiplicação de adornos, como pulseiras, tiaras, brincos e 

gargantilhas, e até mesmo uma decoração especial e preciosa para as meias 

transparentes e os saltos dos sapatos. 

É importante destacar que as imagens de moda que exibem modelos tubulares 

de vestidos são imagens estáticas e idealizadas. Ao deixar espaços entre a roupa e o 

corpo de sua portadora, a moda garantia a este último maiores possibilidades de 

movimento, engendrando, assim, formas de sedução em grande parte opostas às que 

vinham sendo utilizadas até então: a imobilidade e a serenidade dão lugar a um corpo 

dinâmico e vigoroso, qualidades que costumavam ser aplicadas apenas aos corpos 

masculinos. 

 

Figura 7 – Silhueta tubular  

 
Legenda: Anúncio do estabelecimento comercial 
“Notre Dame de Paris”. 
Fonte: Revista Careta, 02/05/1925, p. 51. 

 

Tais qualidades eram colocadas em evidência sobretudo nos salões em que 

pequenas orquestras ou bandas de jazz atacavam os novos ritmos, estrangeiros ou 
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nacionais. Na revista Careta, a partir de abril de 1925, a coluna “Jazz-diner” passa a 

ser ilustrada por uma vinheta que representava, com traços econômicos e 

geometrizados, um desses ambientes (Figura 8). De um lado vemos os músicos, com 

instrumentos de corda, sopro e percussão; de outro, casais dançando, os corpos 

colados e inclinados, sugerindo movimentos enérgicos. Ao centro, duas mesas, onde 

se destacam taças e garrafas de bebida: em uma delas um casal e na outra, duas 

mulheres em poses descontraídas e, como todas as outras, de cabelos curtos. O 

conteúdo da coluna, sempre em forma de versos rimados, tecia comentários sobre 

personagens e lugares de destaque na vida mundana da cidade e sobre moda e 

elegância, geralmente marcados por fina acidez: 

 

 O que?! Já vai partir, Mademoiselle? 
Seu vestido... que moda bem achada! 
Sobre os ossos a pele, 
E sobre a pele, nada! (Careta, 28/03/1925, p. 40) 

 

Figura 8 – Vinheta da coluna “Jazz-diner”. 

 
Fonte: Revista Careta, 04/04/1925, p. 40. 

 

A relação entre as chamadas danças modernas e a moda foi assunto da revista 

Fon-Fon ainda no começo da década, em 1920. Uma crônica, assinada por Álvaro 

Sodré, tenta transmitir um pouco do clima que havia tomado conta dos salões e “chás 

dançantes” organizados na cidade do Rio de Janeiro nesse período. A descrição que 

o cronista faz sobre “as danças da alta sociedade” começa por uma crítica aos 

figurinos que deixavam o corpo das mulheres demasiadamente à mostra: “os braços 

das damas se viam até as axilas, os colos até o umbigo, as costas até a cintura, as 

pernas até o joelho; e o que não se via mostrava-o a roupa transparente ou moldando 

as formas na delgadeza do tecido”14. Em seguida, o autor discorre sobre sua 

                                                           
14 É interessante como essa descrição, publicada na revista brasileira, é muito próxima da que foi 

feita mais de dois anos depois por Victor Margueritte em La Garçonne, sobre as roupas das 
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perplexidade com a música tocada nesses salões, onde predominava o maxixe, um 

ritmo “lânguido e sinuoso, cheio de licenciosidades profanas”, que, segundo ele, fazia 

das mulheres “modernas Salomés” (Fon-Fon, 31/01/1920, p.19). O termo, baseado 

no mito bíblico15, foi usado pela imprensa do começo do século XX para designar 

mulheres que adotavam uma aparência e um comportamento fortemente erotizados, 

desafiando, assim, as estritas normas que, desde o século anterior, mantinham as 

mulheres em uma posição passiva e submissa. Segundo Cláudia Oliveira (2007), 

frente a tais mulheres, os homens experimentavam a sensação do desconhecido e, 

justamente por isso, viam despertar em si sentimentos ambíguos que misturavam 

prazer e descontentamento, medo e desejo. 

 

 

1.1.2.2 Almofadinhas 

 

 

Por volta de 1915 começa a aparecer na imprensa carioca o termo 

“almofadinha” para definir um perfil masculino que se tornaria bastante propagado na 

década seguinte. Ele era aplicado a homens mais interessados na vida mundana e na 

moda do que nas esferas do trabalho, da economia e da política. Justamente por isso 

esses novos personagens masculinos eram objeto de críticas e comentários jocosos 

em jornais e revistas, que ora ridicularizavam suas aparências, ora condenavam a 

conduta por eles adotada, frequentemente classificada como demasiadamente 

libertina e feminizada. 

O comportamento e o vestuário usado por esses homens delicados e sedutores 

eram, como os da melindrosa, difundidos principalmente pelo cinema. Mas, 

diferentemente do público feminino, que acolhia com entusiasmo os figurinos exibidos 

                                                           
mulheres da alta sociedade parisiense: “Les corps les moins désirables comme les plus harmonieux 
s’exhibaient de l’asseille au creux des reins, dans l’échancrure des robes légères. On eût dit un 
marché d’esclaves, sous l’œil expert des amateurs et des marchands. Ils calibraient d’un regard le 
galbe des torses, le bras heureux d’être nus, l’offre des seins, dans leur niches.” (MARGUERITTE, 
2013, p. 88) 

15 Salomé: sobrinha de Herodes que, após ter dançado para os convidados em uma festa, pede, 
como recompensa, a cabeça do profeta João Batista. A história foi recontada por Oscar Wilde para 
oe teatro e fez grande sucesso na Europa. No Rio de Janeiro o sucesso também foi grande, como 
noticia a revista Fon-Fon de 26 de junho de 1909 (p. 22): “O atual inverno é uma catadupa de 
deliciosas sensações desde a memorável noite da representação de Salomé pela prodigiosa Lyda 
Boreli...”. 
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pelas atrizes de Hollywood, o público masculino se mostrava mais refratário às 

experimentações que rompiam com os valores que, há mais de um século, haviam se 

tornado fundamentais na construção da aparência masculina. Tais excentricidades 

ficaram, ao menos inicialmente, restritas a um grupo reduzido, mas de grande 

visibilidade. 

Em 04 de julho de 1927, a revista Para Todos publicou uma reportagem 

intitulada “Tipos da cidade” onde traçava um retrato bastante negativo do almofadinha, 

personagem que, segundo o cronista, cultivava uma imagem falsa de si mesmo: sem 

“meios de vida”, vivia “de expedientes” pouco louváveis (“‘Morde’ os amigos quando 

pode e nunca paga as despesas do café”); intelectualmente era uma fraude (“Não tem 

cultivo. Cita autores e teorias por ouvir falar”) e lhe faltava sinceridade até mesmo em 

suas investidas amorosas (“Recita poesias que diz serem de sua lavra e que quase 

sempre são devidas à gentileza discreta de um amigo poeta”). As três principais 

características do tipo em questão – o apreço à moda, a obsessão pela conquista 

feminina e o gosto pela dança – também são elencadas na mesma crônica, que 

aponta, para cada uma delas, um aspecto negativo: 

 

Traja-se no rigor da moda, com exagerada elegância. Usa perfumes exóticos 
e pó de arroz. Às vezes, carmim... 
Tem sempre um galanteio engatilhado para uma moça bonita que passa. É 
“bolina” inveterado, mesmo no bonde. 
(...) Frequenta os balneários e os “dancings”. Dança com garbo e maestria, 
procurando tirar as suas “vantagens”. (Para Todos, 04/07/1927, p. 10) 

 

No ano seguinte, as polêmicas que tal comportamento vinha despertando são 

assunto do editorial da mesma revista, intitulado “Em defesa do almofadinha” (Para 

Todos, 13/10/1928, p. 15). Embora o autor declare “ter por eles uma especial 

simpatia”, considerando-os indispensáveis à paisagem da cidade e até mesmo 

“encantadores”, não deixa de qualificá-los como “ridículos”, e faz questão de apontar 

a existência de diferenças entre “o homem elegante” e o “almofadinha”: 

 

O homem, no Rio, não pode ser bonito, nem elegante, sem conquistar o 
“brevet” de “almofadinha”. E a antipatia unânime da cidade confunde numa 
mesma onda de ridículo o “almofadinha” e o homem elegante. Entretanto, um 
homem elegante não se pode absolutamente confundir com um 
“almofadinha”... Um homem é um homem; um “almofadinha”... Ora bolas! 
(Para Todos, 13/10/1928, p. 15) 
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A preocupação com a moda, a adoção de um certo tipo de maquiagem – que 

deixava o rosto muito branco, semelhante ao mostrado nas telas pelos atores do 

cinema mudo – e a manutenção de um físico de aparência frágil faziam com que a 

aparência e a personalidade do almofadinha se aproximassem da esfera feminina. No 

entanto, tais hábitos não eram necessariamente sinônimo de homossexualidade. O 

almofadinha era uma figura dúbia e, talvez, justamente por isso despertasse tantas 

críticas, a maioria oriunda do meio masculino, que não compreendia o encantamento 

das mulheres por esses “fantoches elegantes” (Para Todos, 13/10/1928, p. 15), já que, 

como sugere o autor do texto citado anteriormente, eles sequer poderiam ser 

considerados “homens”. 

Um exemplo do desconforto que os almofadinhas causavam no meio masculino 

é a cena descrita pela coluna “De elegância”, publicada na revista Para Todos de 15 

de maio de 1926. Um “garboso rapaz, corpo de atleta” conversava com uma jovem, 

descrita como uma “graciosa e loura criaturinha de aspecto sonhador”, em um local 

mais reservado de um salão. Ele falava a ela de seu amor, prometia-lhe “trabalhar 

contente”, para “vê-la sempre satisfeita”, até ser bruscamente interrompido: 

 

A moça, que o escutava, impassível até aí, levantou-se ao aceno que, de 
longe, lhe fazia alguém, e murmurou-lhe desdenhosa: 
– Não seja bobo! 
E, prontamente, foi enlaçada por um almofadinha oxigenado, avivado a 
carmim, que mastigava pastilhas de chiklets e sacudia-se todo na tremedeira 
do charlestone. (Para Todos, 15/05/1926, p. 43) 

 

Havia uma relação de simbiose entre melindrosa e almofadinha. A imprensa 

geralmente os apresentava como complementares, sugerindo, muitas vezes, que a 

existência do segundo estava condicionada à da primeira: 

 

Demais, ele [o almofadinha] é um tipo exponencial de elegância 
contemporânea – essa sintomática elegância de “inversões”, que veste as 
mulheres com toilettes mais ou menos masculinas, deixando apenas aos 
homens a liberdade de imitá-las, se quiserem... (Para Todos, 13/10/1928, p. 
19) 

 

J. Carlos explorou a dupla formada pela melindrosa e pelo almofadinha nas 

ilustrações e charges que produziu, principalmente para a revista Para Todos, 

construindo uma imagem dinâmica e aventureira para a melindrosa, em contraste com 

a fragilidade de seu acompanhante, o almofadinha. As jovens de cabelos curtos 
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podiam ser retratadas ao volante de um automóvel que acabou de se chocar com uma 

árvore (Para Todos, 28/01/1928, p. 01), sugerindo imprudência e excesso de 

velocidade, ou exibindo alegremente o fruto de sua pesca (Figura 9): um indefeso ser 

marítimo de feições masculinas (Para Todos, 08/10/1928, p. 01), numa alusão ao seu 

caráter esportivo e à sua capacidade de sedução.  Para contracenar com ela, aparece 

a figura quase sempre atônita do almofadinha, cuja silhueta – uma “silhueta de 

alfinin”16 (Para Todos, 02/08/1919, p.24) – só ganhava alguma desenvoltura nos 

salões e dancings da moda. 

 

Figura 9 – Melindrosa e almofadinha em 
ilustração de J. Carlos. 

 
Fonte: Para Todos, 08/10/1928, p. 01. 

 

                                                           
16 Alfinin: a grafia que consta no Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa é “alfenin”. O verbete 

explica que se trata de “Massa de açúcar muito branca, a que se dá ponto especial”, mas deixa de 
mencionar que essa massa era comercializada em forma de pequenas esculturas, frágeis e 
delicadas. Por isso, dá a base o segundo sentido, que aparece, no mesmo dicionário, como “Pessoa 
delicada, melindrosa”. 
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1.1.2.3. Esportes e androginia 

 

 

A paixão pelos esportes, despertada no final do século XIX, atingiu de forma 

expressiva os cânones de beleza física que haviam definido muito claramente os dois 

gêneros até o começo do século XX e teve forte impacto nas maneiras de vestir, 

mobilizando os criadores de moda da época para que concebessem peças mais 

adaptadas aos movimentos que iam sendo incorporados ao cotidiano de homens, 

mulheres e crianças. Do lado feminino, a prática de exercícios revolucionou os 

padrões estéticos relacionados ao corpo da mulher, distanciando-os dos modelos 

dominantes do século XIX, caracterizados, segundo Gilberto Freyre, por “uma beleza 

meio mórbida”: “ a menina do tipo franzino, quase doente. Ou então a senhora gorda, 

mole, caseira, maternal, coxas e nádegas largas” (FREYRE, 1961, p. 254). 

Embora os preceitos higienistas que recomendavam a prática de exercícios 

fossem amplamente difundidos pelas mídias da época, eles esbarravam, muitas 

vezes, em preconceitos difundidos até mesmo pela classe médica, que 

desaconselhava esforços mais vigorosos para as mulheres por entender que tais 

movimentos apresentavam perigos ao organismo feminino, considerado fraco e 

hipersensível (VIGARELLO; HOLT, 2008, p. 453). A atividade física feminina era 

temida, também, pelos efeitos estéticos que poderia desencadear sobre os corpos 

que até então tinham na fragilidade uma estratégia de sedução.  

O anúncio publicitário de um aparelho de massagem veiculado em 1910 na 

revista Fon-Fon, ilustra tais contradições. Um longo texto tentava convencer as 

leitoras – a propaganda era dirigida ao público feminino – da necessidade do produto 

ao propagar, ao lado dos efeitos estéticos, os ganhos que ele poderia proporcionar à 

saúde de suas usuárias. No entanto, ao mesmo tempo em que afirmava que “para 

prolongar a vida e conservar-se ágil, sadia e vigorosa nada há como o exercício 

constante, como seja: caminhar, andar a cavalo, remar, fazer ginástica, etc”, o texto 

justificava a aquisição do “vibrador para massagem”, ali anunciado, pela possibilidade 

que oferecia “a todas as senhoras, de poderem, em suas casas, sem mover-se da 

cadeira em que estejam sentadas, obterem todo o exercício que seu organismo 

exige”. Para o anunciante, tal comodidade era uma vantagem fundamental, já que, 

segundo ele, impor os diferentes exercícios, anteriormente citados, “como um regime 
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obrigatório e constante a uma senhora” seria “pedir demais” (Fon-Fon, 22/01/1910, p. 

29). 

Dois anos mais tarde, em 1913, uma notinha na mesma revista anunciava a 

abertura do “ensino artístico e mundano da dança às senhoras e crianças da nossa 

melhor sociedade” por uma professora de sobrenome francês, Mme. Dupuy, esposa 

de um “distinto arquiteto” (Fon-Fon, 16/08/1913, p. 31). A professora, que com tal 

apresentação ganhava credibilidade junto ao público-alvo, propunha ensinar, além da 

dança, “movimentos de ginástica simples, tendentes ao perfeito desenvolvimento das 

formas corporais” (Fon-Fon, 16/08/1913, p. 31), de onde se depreende que, para 

alcançar as “formas corporais” desejadas, passou a ser necessário um trabalho físico 

extra, que não apenas modelava o corpo, mas também o tornava apto às demandas 

dos novos ambientes de lazer, como era o caso, por exemplo, das praias cariocas. 

A adesão das mulheres aos esportes, no entanto, demorou mais alguns anos. 

A principal causa foi a necessidade de superar as ideias durante muito tempo 

cultivadas que faziam do corpo feminino um corpo naturalmente frágil e passivo, 

pouco apropriado ao desempenho esportivo, atividade que requeria força, resistência 

e disciplina – atributos mais condizentes com a natureza masculina: 

 

As origens do esporte feminino remontam, pois, à virada do século, mas, além 
de continuar o privilégio de uma classe social, o esporte oferecia apenas um 
leque reduzido de possibilidades. O atletismo estava fechado para as 
mulheres e Pierre de Coubertin se declarou contrário à participação delas nos 
jogos olímpicos. Seu papel era entregar a coroa de louros ao vencedor, não 
de concorrer. As próprias mulheres achavam muitíssimas vezes que seu 
corpo e sua personalidade não se adaptavam a um exercício intenso. Foi só 
durante o século XX que as esportistas conseguiram superar essa tradição 
de inferioridade. (VIGARELLO; HOLT, 2008, p. 456) 

 

Desde o início da década de 1920, as ideias que davam suporte à exclusão das 

mulheres das atividades esportivas já estavam bastante mudadas. Imagens de 

mulheres esportistas se multiplicavam, por exemplo, nas revistas de moda francesas, 

contribuindo para o estabelecimento de um perfil mais dinâmico para suas leitoras. A 

revista Fémina, destinada às camadas média e alta da burguesia francesa, passou a 

publicar fotografias e desenhos de trajes esportivos desenhados por grandes nomes 

da moda, como Jean Patou e Jeanne Lanvin, para serem usados em partidas de tênis 

e de golfe e para as atividades ao ar livre, na praia ou na montanha. Além disso, nas 

ilustrações que acompanhavam os anúncios publicitários, fossem eles de perfumes 
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ou de automóveis, de cosméticos ou de cintas modeladoras, o corpo da mulher era, 

na maior parte dos casos, representado como um corpo dinâmico e por vezes mesmo 

musculoso. Os movimentos graciosos e uma certa aura de sensualidade se 

encarregavam de dissipar as dúvidas quanto à feminilidade de tais figuras quando, 

por exemplo, elas apareciam praticando esqui aquático (Fémina, agosto/1929, p. VII) 

em um anúncio de perfume (Figura 10). 

 

Figura 10 – Imagem da mulher esportiva em 
anúncio de perfume. 

 
Fonte: revista Fémina, agosto de 1929. 

 

Mas não foram apenas as mulheres que tiveram seus padrões de beleza 

transformados pelo esporte. O corpo viril deixou de estar associado apenas aos 

portadores de peitoral bombado, exibido pelos lutadores do início do século XX, que 

apareciam em fotografias com os braços para trás, o peito à frente e o queixo 

levantado (VIGARELLO, 2011, p. 234), postura frequentemente combinada a um olhar 
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carrancudo e vastos bigodes. À medida que as atividades esportivas se diversificavam 

e se especializavam, os corpos dos atletas se desenvolviam de acordo com as 

técnicas requeridas pelas diferentes modalidades, o que não deixava de reafirmar a 

virilidade, mas a tornavam mais complexa, mais sutil ou mesmo mais branda 

(VIGARELLO, 2011, p. 244). Em 1920, o corpo longilíneo do corredor ou a destreza 

do tenista já suscitavam a mesma admiração que a força e a brutalidade do lutador 

da década anterior. 

O desenvolvimento das técnicas esportivas iria deixar claro que a silhueta 

massiva e compacta de lutadores e halterofilistas não se adequava a todos os 

esportes e poderia até mesmo se tornar um fardo para as atividades que demandavam 

velocidade, como o ciclismo e a corrida. No caso dos motociclistas, automobilistas e 

aviadores, a eficácia foi encontrada em outras habilidades, mais ligadas à capacidade 

de superação do atleta, à sua “força interior”. A virilidade esportiva passa, então, a ser 

orientada na direção de qualidades mais íntimas – coragem, obstinação, abnegação 

–, menos ostensivas, mas igualmente valorizadas por sociedades sensíveis às 

questões psicológicas e às ascensões hierárquicas (VIGARELLO, 2011, p. 245). 

Isso não significa, no entanto, que o corpo bem desenvolvido e a força física 

tenham deixado de ser qualidades buscadas pelos homens ou apreciadas pelas 

mulheres, como mostra a história publicada na revista Careta, sobre um rapaz de 

“puro temperamento de intelectual”, “uma alma lírica de poeta”, que é acometido por 

um “acesso esportivo”. A razão do súbito interesse pelo esporte, segundo o cronista, 

seria sua paixão por uma jovem, “modern girl perfeita”, que teria declarado gostar de 

“homens fortes” (Careta, 11/12/26, p. 17). 

O que parece ser novidade nos anos vinte é a multiplicação de possibilidades 

da masculinidade, um fenômeno ilustrado de forma caricatural pela capa da revista 

Para Todos de 01 de fevereiro de 1930, concebida por J. Carlos (Figura 7). Na cena, 

uma jovem mulher é disputada por dois homens, que a puxam pelos punhos: de um 

lado, um pálido almofadinha, de calças largas e paletó curto, cabelo oxigenado colado 

à cabeça, rosto empoado e físico delicado; de outro, um homem gordo, com a face 

corada e a expressão exaltada. Entre os dois a jovem sorri, sem olhar diretamente 

para nenhum deles (Figura 11).  

Mais importante do que descobrir se a intenção do autor foi retratar a disputa 

entre marido e amante ou entre pai e namorado da personagem central é entender 
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que havia duas posições que foram postas em confronto: a da tradição e a da 

modernidade e nenhuma delas parecia estar em vantagem. Talvez o sorriso da 

personagem feminina se dirigisse mesmo para o leitor, que, como ela, se divertia com 

a situação. 

 
Figura 11 – Duas possibilidades para o 
masculino. 

 
Fonte: Revista Para Todos, 01/02/1930. 

 

A flexibilização das aparências que permitiu às mulheres o uso de roupas 

menos constritoras e, aos homens, trajes menos austeros fez parte de um processo 

de moda que, como em todo processo de moda, deu margem ao aparecimento de 

versões radicalizadas que levavam ao extremo as tendências que surgiam. Depois de 

um século aprisionados por regras muito estritas, que propunham uma separação 

visual muito bem definida entre os gêneros, homens e mulheres ousaram tornar essas 

fronteiras menos claras e, por vezes, deliberadamente confusas, provocando 

perturbações e revolucionando a participação dos corpos no espaço público. 
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1.1.3 O desnudamento provocado pela moda 

 

 

No primeiro número do ano de 1904, a revista Brazil Elegante trazia vários 

modelos de saias, blusas e vestidos para senhoras, acompanhados de descrições e 

indicando a quantidade de material necessária para confeccioná-los (Brazil Elegante, 

01/jan-15/jan 1904). Todos os vestidos tinham mangas compridas, golas altas e saias 

que cobriam completamente os pés, conforme a moda daquele momento. Isso fazia 

com que a metragem indicada para cada um desses modelos fosse em média de 6 a 

7 metros de tecido, além de rendas, fitas e demais aviamentos para a decoração 

superficial da peça (Figura 12). Como os vestidos não eram usados diretamente sobre 

o corpo, eram necessários ainda outros gastos – ou investimentos – para que o tórax 

pudesse ser forrado internamente por corpete e espartilho e para que, sob a saia, 

houvesse uma ou duas anáguas, além das calças íntimas. Para que o traje ficasse 

completo, chapéu, luvas, meias e sapatos eram igualmente indispensáveis.  

Apesar de hoje nos parecerem desconfortáveis e pesados, tais trajes foram 

formatados a partir das ideias de mobilidade e velocidade intrinsicamente acopladas 

à modernidade. O vestuário feminino do começo do século XX já havia se tornado 

mais aerodinâmico ao se despojar das estruturas de sustentação de saia típicas do 

período romântico, como a crinolina e os diferentes tipos de anquinha. No entanto, o 

esquema em vigência desde o século XIV, de um corpo dividido em duas partes – a 

superior moldada ora por enchimentos ora por elementos constritores e a inferior 

completamente encoberta por saias longas – foi mantido, enquanto que a moda 

masculina, mesmo que por vezes incômoda, levava em consideração as articulações 

do corpo, demonstrando “a existência do tronco, do pescoço e da cabeleira, de pernas 

móveis, pés e braços, e algumas vezes dos órgãos genitais” (HOLLANDER, 2003, p. 

68). Anne Hollander descreve as linhas gerais da moda feminina no século XIX, 

construída em oposição ao corpo articulado dos homens:  

 

Os braços e a cabeça de uma mulher eram razoavelmente perceptíveis, mas 
seus cabelos eram em geral cuidadosamente presos e muitas vezes cobertos 
de adornos que disfarçavam o contorno real da sua cabeça e de sua relação 
com o pescoço, além de mutilar as características do cabelo propriamente 
dito. Sua pélvis e suas pernas eram sempre um mistério, seus pés algo 
raramente mostrado, e seus seios uma representação teatral que sofria 
constantemente algum tipo de mudança. (HOLLANDER, 2003, p. 68) 
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Figura 12 – Modelo de vestido de passeio 
da primeira década do século XX. 

 
Fonte: O Brazil Elegante, ano VIII, n.01 (01 de 
janeiro a 15 de janeiro de 1904), p. 07. 

 

A moda feminina dos anos vinte revolucionou esse padrão ao propor o 

encurtamento das saias e dos cabelos, o fim dos espartilhos e a possibilidade de 

nudez de braços, colos e costas. A silhueta tubular uniu as duas metades do corpo 

feminino em uma única forma17, que tornava visível a articulação de braços, pernas e 

até mesmo do pescoço, este último realçado pelos novos cortes de cabelo e pelos 

decotes que, quando nas costas, deixavam à mostra boa parte dos movimentos da 

coluna vertebral. 

A nova configuração para o corpo feminino começou a ser delineada pelos dois 

maiores estilistas do começo do século XX: Paul Poiret e Coco Chanel. O primeiro 

propôs, em 1909, a retomada da silhueta Império para as mulheres, para a qual não 

havia necessidade de espartilhos. Alguns anos mais tarde, Chanel, no começo da sua 

carreira, lança uma coleção de tailleurs em jersey, de linhas mais folgadas, com as 

saias ligeiramente mais curtas (pouco acima dos tornozelos). É, no entanto somente 

                                                           
17 Sobre esse assunto, cf. O sexo e as roupas, a evolução do traje moderno de Anne Hollander, p. 81. 
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após a Primeira Guerra Mundial que o comprimento das saias se torna 

expressivamente mais curto, fixando-se entre os joelhos e os pés. Um artigo da revista 

francesa Fémina de abril de 1920, intitulado “Le défilé des élégances nouvelles”, 

parece afirmar, através de quatro figurinos de diferentes casas de moda (Madeleine 

et Madeleine, Jenny, Worth e Lanvin), enfileirados lado a lado, que a única certeza da 

moda naquele momento era o novo comprimento das saias. Enquanto cada um dos 

modelos ali expostos exibia uma forma diferente – o primeiro era mais retilíneo e 

propunha uma cintura baixa; o segundo, um conjunto de paletó curto e saia plissada, 

mantinha a cintura no lugar; o terceiro era um vestido drapeado e, por último, uma 

forma volumosa, sustentada por um panier18, se expandia lateralmente – todos 

apresentavam a bainha na mesma distância do solo (Figura 13). 

 

Figura 13 – A “nova elegância” com saias mais curtas em 1920. 

 
Fonte: Revista Fémina, abril/ 1920, p. 13. 

 

Durante o ano de 1925 as saias ficaram ainda mais curtas, chegando a deixar 

os joelhos parcialmente à mostra, provocando reações por parte da Igreja, de alguns 

Estados e de setores mais conservadores das sociedades onde a nova moda ia se 

instalando, tanto na Europa como nos Estados Unidos: 

 

[...] o arcebispo de Nápoles chegou a anunciar que o recém-ocorrido 
terremoto em Amalfi se devia à ira de Deus contra uma saia que apenas 

                                                           
18 Panier é uma anágua estruturada que foi muito utilizada na indumentária da nobreza do século 

XVIII. 
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cobria os joelhos. [...] Em Utah, um projeto de lei previa multa e prisão para 
quem usasse nas ruas “saias de comprimento inferior a 8 centímetros acima 
dos tornozelos”, e um projeto de lei em Ohio tentava proibir qualquer “mulher 
acima de catorze anos de idade” de usar “uma saia que não chegue à parte 
do pé conhecida como arco”. Foi tudo em vão. (LAVER, 1989, p. 232) 

 

No Brasil, a moda do novo comprimento foi rapidamente adotada e se tornou 

assunto recorrente na imprensa, que ora aplaudia a novidade, ora a condenava. O 

processo de moda que determinou o encurtamento das saias se deu em tal velocidade 

que alguns artigos publicados na época deixam transparecer certa ansiedade sobre 

as consequências de tais transformações, que já haviam desnudado boa parte do 

corpo feminino.  Um texto publicado em versos na Careta, sob o sugestivo título 

“Mangas curtas, saias curtas... Previsões sobre as audácias da moda” expõe de forma 

bem-humorada a preocupação com os desdobramentos de um processo que já havia 

feito sumir as mangas dos vestidos. Antes de desaparecer, a manga foi... 

 

encurtando, encurtando, 
chegou ao ombro... mais ao fim do braço, 
do lado oposto ao ombro, 
e desceu por aí, fez uma cava, 
um decote sutil que vai mostrando 
todo o desembaraço 
de um braço nu que, quando se levanta, 
deixa ver sem assombro, 
toda aquela beleza natural... 
etc e tal... etc e tal... (Careta, 22/03/1924, p. 42) 

 

Se seguissem o mesmo caminho, dizia o autor de tais versos, que assinava 

como J. Brito, as saias corriam o risco de se tornarem “inexistentes”: 

 

Saia que há de acabar somente em tanga, 
e com cava talvez... Quem sabe? a vida 
é sempre a nova moda que se ensaia... 
- nós pedimos a Deus, no velho estilo, 
que elas não façam com a saia aquilo 
tão “cavadinho” que se fez à manga... (Careta, 22/03/1924, p. 42) 

 

J. Brito parecia estar prevendo as novidades que viriam a seguir: na década 

seguinte o short se tornou uma peça de moda (após ser adotado inicialmente para a 

prática de esportes, principalmente o tênis) e, depois de mais algumas décadas, 

modelos bastante “cavadinhos” já eram usados sem causar grandes estranhamentos. 

O desnudamento do corpo feminino incluiu também a extinção de algumas 

peças ou, ao menos, uma mudança de sentido para itens, até então usados por pudor, 
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como luvas, meias opacas e véus que, acoplados aos chapéus, cobriam parte do rosto 

de mulheres em luto. Se até o começo do século vinte, o uso de tais acessórios era 

imprescindível para que as mulheres construíssem uma imagem de respeito, nenhum 

deles será obrigatório a partir da década de 1920. Em alguns casos, o sentido que 

adquirem é antagônico da função de modéstia que haviam historicamente cumprido, 

atuando mais para despertar o desejo do que para exaltar a virtude. 

Um artigo publicado na revista Brazil Elegante no final do século XIX (edição 

de 16 de julho a 01 de agosto de 1898) denunciava e condenava as mulheres que 

vinham suprimindo o uso das luvas nos teatros, hábito que a colunista classificou 

como algo “para fazer rir” por ser uma ideia “não só verdadeiramente disparatada, 

mas ridícula”: 

 

Suprimir um artigo tão indispensável, como são as luvas, para mostrar as 
mãos e os dedos repletos de anéis com brilhantes e pérolas, esmeraldas, e 
rubis, é o cumulo da toleima e denota simplesmente, por parte daquelas que 
ousaram impor uma tal vontade, falta de conhecimento das principais regras 
do bom tom. 
Nada mais acrescentarei sobre o assunto, esperançada em que a moda não 
dará seguida àquele projeto lançando-o e às que a levaram a anunciá-lo ao 
vendaval do esquecimento. (O Brazil Elegante, 16/07 a 01/08 de 1989, p. 05) 

 

A autora do texto não poderia estar mais enganada. O processo de 

desnudamento, uma vez iniciado, jamais voltaria atrás. As luvas ainda continuariam a 

ser usadas, como ainda hoje o são, mas deixaram de ser imprescindíveis e ganharam 

outras conotações: tornaram-se um acessório de moda, cujo objetivo deixou de ser o 

de cobrir as mãos – por razões de pudor ou para protegê-las do sol e da poeira19 –, 

para dar destaque a elas. Os vestidos de verão sem mangas, que se tornaram moda 

nos anos vinte, eram, por vezes, complementados por luvas de couro claro, como as 

usadas pela atriz Mistinguett, que em 1927, ganhou o prêmio de elegância ao volante, 

em um “concurso automobilístico para artistas teatrais” em Paris (Figura 14), conforme 

noticiou a revista Para Todos: 

 

Mistinguett ganhou o prêmio de elegância ao volante. Júri unânime. Dirigia 
um “torpedo” cinza e trazia um vestido leve, branco e vaporoso, com grandes 

                                                           
19 No jornal feminino A Estação de 15/07/1903, p. 04, um artigo indicava: “... as luvas de camurça, 

para o tempo quente, têm a preferência das elegantes, assim como as de camurça de cor natural, 
porém muito clara. Usa-se pouco as “mitaines” no verão pela razão muito simples que elas não 
preservam as mãos do sol nem da poeira”. Pouco conhecidas hoje, as “mitaines” eram luvas que 
deixavam a ponta dos dedos descobertas. 
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luvas de couro azul claro e chapéu branco com fita azul. (Para Todos, 
06/08/1927, p. 24) 

 

Certamente a atriz, cuja sensualidade tornou-a um ícone da década, não cobria 

suas mãos por recato: ela portava luvas para valorizar os gestos graciosos de mãos 

e braços ao volante, estabelecendo um contraste entre a atividade de dirigir – que as 

mulheres haviam conquistado havia pouco tempo – e a feminilidade do modelo e da 

cor escolhidos.  

 

Figura 14 – Elegância automobilística 

 
Legenda: A atriz Mistinguett, ganhadora do concurso de elegância automobilística para 
artistas teatrais, em 1927. 
Fonte: Revista Le sport universel illustré, junho/1927, p. 444.  

 

As meias femininas também ganharam outro significado e novas funções a 

partir do encurtamento das saias. Tradicionalmente confeccionadas em material 

opaco – algodão, seda ou lã – as meias eram usadas, durante a segunda metade do 

século XIX e a primeira década do XX, com botinas de cano curto ou médio para que 

constituíssem uma barreira visual em torno dos pés e das pernas das senhoras que 

as portavam, evitando, assim, expô-las, mesmo que involuntariamente, aos olhares 

masculinos. Por volta de 1924, no entanto, elas não só passaram a ser 

confeccionadas – e usadas – em tons semelhantes ao da pele (“cor de carne”20), como 

                                                           
20Alguns exemplos do uso do termo “meias cor de carne” pela imprensa da época: “Os sapatos de 

pelica branca destacam as meias cor de carne bem esmaecida – é a grande moda.” (Gazeta de 
Notícias, 04/10/1923, p. 06); “Casaco branco. Saia preta com dois galões de seda dos lados. Para 
complemento deste trajo (...) meias cor de carne e sapatos de vitela ou cetim preto.” (Revista da 
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também eram transparentes – um “véu transparente que mal encobre as pernas nuas” 

(Para Todos, 22/10/1927, p. 12). A ousadia fez com que o assunto fosse discutido por 

cronistas de diferentes revistas e opiniões. Na Para Todos o tom era cauteloso e 

tentava adivinhar os próximos passos da moda: 

 

“Pegará, desta vez, a moda de andarem as mulheres sem meias? É pouco 
provável.... Se bem que a época atual se venha caracterizando pelas 
excentricidades às vezes as mais absurdas, a mulher brasileira é refratária à 
adoção de umas tantas inovações e esta – da abolição das meias – é das 
que lhe repugnam o senso estético. (Para Todos, 21/07/1928, p. 44)  

 

A abolição das meias ficou para mais tarde, ou se restringiu a algumas poucas 

atrizes, que ganhavam notinhas nas revistas por tal feito. Abrir mão das meias seria 

abrir mão de um poderoso instrumento de sedução, que, além de atrair o olhar, 

despertava, com sua textura, o desejo do tato. 

O desnudamento proposto pela moda parisiense e americana encontrou, no 

Rio de Janeiro, por diversas razões, um público feminino especialmente disposto a 

adotá-lo. Entre elas é possível listar a adequação ao clima e às atividades de lazer 

desenvolvidas à beira-mar. No entanto, tão importante quanto as questões relativas 

ao conforto – térmico ou de movimentos – foram aquelas que determinaram a 

produção de subjetividades coletivas, nem sempre possíveis de serem explicadas 

racionalmente, mas que são intuídas como próprias de um lugar.  

Foram muitos os investimentos para que o Rio de Janeiro, uma cidade 

portuária, que já havia sido sede de uma corte europeia, pudesse se transformar em 

uma metrópole moderna e cosmopolita. A cidade, que recebia todas as atenções por 

parte dos governantes para que fosse percebida como alinhada aos usos e costumes 

europeus, acabou formando elites muito diferentes, por exemplo, das elites 

paulistanas estudadas por Monica Schpun (1999, p. 19), cujos membros, advindos de 

oligarquias rurais, orgulhavam-se “de descender em linha direta dos pioneiros”, 

mesmo que essa herança não passasse, “no mais das vezes, de uma lenda”.  

Enquanto na cidade de São Paulo, durante o dia, a sociabilidade burguesa se 

dava nos espaços protegidos dos clubes − “espaços privilegiados para a 

sociabilização entre iguais” que serviam de “muralhas contra a ascensão social e 

                                                           
Semana, 11/10/1924, p. 13); “Saias tão curtas como as suas ideias, mas que deixam à mostra 
belíssimas pernas em meias cor de carne...” (Para Todos, 23/01/1926, p.03). 
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contra as misturas de classe” (SCHPUN, 1999, p. 53) −, as praias da Zona Sul do Rio 

de Janeiro se firmavam como grandes espaços de lazer onde a exclusividade a uma 

única classe não era garantida. A disposição do carioca em desfrutar dessa nova 

possibilidade, alterando, por vezes radicalmente, os dispositivos de distinção em 

vigência, iria se refletir nas práticas que definiam a construção da aparência pessoal, 

criando um estilo próprio de vestir, marcado pelo despojamento e pela descontração. 

Tal estilo teria se coadunado de tal forma com os desejos que circulavam pela cidade 

ao ponto de, em certos momentos, suplantarem as poderosas influências europeias:  

no final da década, quando a Alta Costura parisiense decretou o fim dos vestidos na 

altura do joelho, fazendo com que em boa parte daquele continente a bainha das saias 

voltasse a ficar mais próxima dos pés, os vestidos curtos continuavam a ser usados 

no Rio de Janeiro. 

Um indício dessa relativa “desobediência” às normas da moda internacional 

são os instantâneos publicados nas revistas Careta e Para Todos entre 1928 e 1930. 

Nas fotografias é possível ver jovens que continuam a portar saias que deixavam as 

pernas e joelhos à mostra em passeios pela cidade (Figura 15), embora a tendência 

da moda parisiense de vestidos mais longos já tivesse sido anunciada havia mais de 

um ano, no número de outubro de 1927 da revista Fémina, em reportagem intitulada 

“L´événement du jour: l’avénement des robes longues” (Fémina, outubro/1927). 

 
Figura 15 – Vestidos curtos para passeio em 1928, 
no Rio de Janeiro. 

 
Legenda: As fotos tinham como legenda “Largo do Machado, 
depois da missa”. 
Fonte: Revista Para Todos, 13/10/1928, p. 16. 
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A mudança em relação ao comprimento das saias, proposto em Paris, e a 

insistência da carioca de continuar a usá-las curtas foi assunto da revista Careta pouco 

tempo depois da “promulgação” da nova moda: 

 

O “golpe de estado” de Poiret contra a saia curta falhou fragorosamente. 
Falharam também todas as tentativas de reação contra os cabelos cortados. 
De sorte que não há esperança de vê-los compridos tão cedo! [...] O mesmo 
sucede com a saia que é cada vez mais resolutamente curta. Está pelo joelho, 
neste instante. E sabe Deus se não subirá mais alto!... O momento é de 
“raides” e de “recordes” e um humorista já observou, não sem muita razão, 
que as saias e os cabelos das mulheres estão tentando um “record” de 
altura... (Careta, 31/12/1927, p. 22-23) 

 

Assim, as jovens cariocas, embora atentas aos ditames da moda que 

chegavam de fora do país, parecem ter acolhido usos que desvelavam o corpo com 

mais entusiasmo do que suas parceiras parisienses ou mesmo paulistas, fazendo 

nascer um estilo mais descontraído e despojado, que os anos seguintes iriam reforçar. 

 

 

1.2 Moda e imprensa: uma relação de simbiose 

 

 

Pode-se dizer que a moda europeia desembarcou no Brasil junto com os 

primeiros colonizadores. Relatos de viajantes registram que, no final do século XVIII, 

as formas de vestir das mulheres do Rio de Janeiro eram muito semelhantes às de 

Portugal21. Nem mesmo as condições mais adversas do tempo de colônia 

conseguiram impedir homens e mulheres de investir em processos de embelezamento 

ou de buscar distinção em elementos que lhes proporcionassem efeitos espetaculares 

em sua aparência – o que Mary Del Priori (2000, p. 36) chama de “efeito vitrine”, termo 

que define as táticas de composição da imagem pessoal usadas para atrair a atenção 

em espaços públicos. 

Em 1808, com a chegada da corte portuguesa, mudanças expressivas 

ocorreram no espaço urbano e nos costumes dos habitantes, fazendo com que a 

                                                           
21 A afirmação é baseada na anotação de 1782 de Juan Francisco Aguirre: “As mulheres do Rio de 

Janeiro vestem-se como as de Portugal. Há algumas senhoras que não dispensam o uso de 
mantilhas e dos penteados adornados de fitas. O que mais lhes interessa, porém, é estarem bem 
calçadas e empoadas.” (Jean-Marcel Carvalho França (org.), Visões do Rio de Janeiro colonial 
(1531-1800), Rio de Janeiro: UERJ/José Olympio, 1999, apud DEL PRIORI, 2000, p. 21). 
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cidade se tornasse um espaço privilegiado para a difusão da moda. A abertura dos 

portos aumentou significativamente a atividade comercial na cidade e desencadeou 

uma invasão de produtos estrangeiros, especialmente os de luxo. Entre os itens 

importados da Europa constavam revistas e jornais franceses que publicavam 

gravuras de moda, como La mode ilustrée, Conseiller des dames, Magasin des 

demoiselles e, a partir de 1879, por aqui chegava também o célebre Petit echo de la 

mode (RAINHO, 2002, p. 73). 

Ao longo do século XIX, o desenvolvimento da vida urbana – e do desejo de 

consumo que a acompanha – fez com que crescesse a demanda por informações 

sobre moda. Apesar de os jornais e revistas franceses ainda serem a fonte de maior 

prestígio nesse setor, a moda já havia conquistado espaço suficiente para se tornar o 

principal assunto de algumas publicações nacionais. 

O Espelho Diamantino foi, muito provavelmente, o primeiro jornal a tratar de 

moda no Brasil (BUITONI, 1981, p. 12). Editado no Rio de Janeiro e classificado como 

um “periódico de política, literatura, belas-artes, teatro e modas, dedicado às senhoras 

brasileiras”22 ficou em circulação entre 1827 e 1828. Depois dele, uma das mais 

importantes publicações empenhadas em divulgar a moda europeia ainda no século 

XIX foi A Estação, editada no Rio de Janeiro entre 1879 e 1904. Além dos figurinos, 

dos moldes e das instruções para trabalhos manuais (bordados, tricô, tapeçaria, etc.), 

o jornal ainda publicava artigos sobre temas relacionados à moda, como a “história do 

espartilho” (A Estação, 15/02/1894, p. 12), e um suplemento literário, que teve como 

colaborador mais famoso Machado de Assis, que ali publicou romances e novelas em 

forma de folhetim antes de serem lançados em livro. A revista contava também com a 

produção de outros escritores de reconhecida competência, como é o caso das 

poesias de Olavo Bilac, Raymundo Correa, Alberto de Oliveira, Luiz Delfino, Luiz 

Murat, Guimarães Passos; narrativas de Lúcio de Mendonça, Luiz Guimarães Júnior, 

Júlia Lopes de Almeida; crônicas de Arthur Azevedo (CRESTANI, 2008, p. 330). 

Quando A Estação começou a circular, suas leitoras já não se vestiam mais 

como as mulheres de Portugal: elas tinham passado a se guiar pela moda francesa, 

tomando como modelo a imagem da parisiense. Para os homens, o ideal de aparência 

                                                           
22 Esta classificação, feita por Gondim da Fonseca em Biografia do jornalismo carioca, Rio de Janeiro, 

Livraria Quaresma, 1941, foi citada por BUITONI, Dulcília H. S., Mulher de papel – a representação 
da mulher na imprensa feminina brasileira, São Paulo, Edições Loyola, 1981, p.12. 
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e comportamento era o gentleman inglês, que servia de referência até mesmo para 

os franceses. 

Como as ruas da cidade ainda não ofereciam atrativos ou condições que 

propiciassem longa permanência em espaços públicos – e as mulheres que o faziam 

com constância não eram muito bem vistas –, o investimento em trajes mais 

elaborados era direcionado para situações específicas, como as idas à missa e a 

alguns poucos bailes e saraus. Assim, os trajes femininos de uso diário, menos 

ornamentados e com cores mais escuras do que os vistos na mesma época na capital 

francesa, apresentavam diferenças importantes em relação à moda parisiense, apesar 

de tomá-la como modelo. Tal característica pode ser entendida como influência da 

vida rural, ainda muito presente mesmo nas famílias que já haviam se mudado há 

algum tempo para as cidades (SOUZA, 1987, p. 117-118).  

O estabelecimento da rua como espaço elegante, passível de ser usado como 

ponto de encontro das camadas mais abastadas da população, teve início com a 

ocupação de parte da rua do Ouvidor pelo comércio de luxo. As compras foram 

transformadas em um passatempo possível, agradável e respeitável para senhoras 

burguesas que passavam a maior parte de seus dias reclusas na própria casa 

(RAPPAPORT, 2001, p. 164). A partir de então, um reforço teve que ser providenciado 

no guarda-roupa de homens e mulheres, de forma a tornar suas aparências mais 

condizentes com as novas atividades em que se envolviam.23 

No início do século XX, as camadas burguesas engajadas no projeto de 

modernização do Rio de Janeiro preocupavam-se em adequar a própria aparência 

aos conceitos de civilização e cosmopolitismo que norteavam a transformação da 

cidade. Jeffrey Needell (1993, p. 187) analisa as forças que agiam sobre o Rio de 

Janeiro nesse período: 

 

Valores aristocráticos, ansiedade em relação ao status social, capacidade 
manufatureira inédita e um mercado urbano em expansão eram fatores que 
se combinavam para explicar a importância central da moda na cultura 
burguesa. 

 

                                                           
23 A leitura de obras de autores como Machado de Assis ou Joaquim Manuel de Macedo é uma boa 

forma de observar o quanto a vida elegante já havia tomado conta das ruas da cidade na segunda 
metade do século XIX. Essa análise foi feita por Mariana Rodrigues em Mancebos e Mocinhas – 
moda na literatura brasileira do século XX. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2010. 
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O interesse pela moda crescia à medida que a vida urbana ganhava 

importância e a imprensa, ao mesmo tempo que cumpria a função de disseminar 

informações sobre o assunto, também despertava desejos e prescrevia atitudes e 

comportamentos, fazendo com que tais informações ganhassem uma relevância 

crescente.  

 

 

1.2.1 A moda em textos e em imagens na imprensa carioca 

 

 

Nesse contexto, os assuntos ligados à aparência pessoal extrapolam os limites 

da imprensa especializada e passam a ocupar espaço em jornais e revistas ilustradas 

que tratavam de assuntos variados, indo da crítica política à vida mundana. 

Diferentemente da imprensa de moda, destinada quase que exclusivamente ao 

público feminino, os artigos das revistas ilustradas que teciam comentários sobre 

roupas e imagem pessoal se dirigiam com frequência aos homens e estavam ligados 

às primeiras colunas sociais, publicadas em periódicos como as revistas Fon-Fon e 

Careta e o jornal Gazeta de Notícias, onde a coluna “O Binóculo”24, mantida por 

Figueiredo Pimentel, ficou famosa por mesclar “comentários sobre o último baile, a 

última recepção, entrelaçando-os com a notícia de uma conferência ou de um livro de 

versos” (BROCA, 2005, p. 37). Esse novo tipo de jornalismo costumava enumerar as 

personalidades elegantes da cidade e dar destaque às vestimentas por elas usadas – 

afinal, era justamente o cuidado com a aparência que, na maior parte das vezes, havia 

dado mérito a tais personagens para que seus nomes fossem ali publicados. 

Além das colunas que retratavam o desfile dos elegantes pelo Centro da 

cidade, as revistas ilustradas dedicavam artigos inteiros a certos usos indumentários. 

Um exemplo de como as questões relacionadas à elegância poderiam render uma 

boa polêmica foi a sequência de comentários que a revista Fon-Fon publicou em 

outubro de 1907 por ocasião da vinda ao Brasil do historiador italiano Guglielmo 

                                                           
24 O jornalista e escritor Figueiredo Pimentel, responsável pela coluna “O Binóculo”, publicada na 

Gazeta de Notícias desde 1907, é apontado como o “criador da crônica social no Brasil” pelo 
Dicionário literário brasileiro (MENEZES, Raimundo de. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e científicos, 
1978, p. 532 apud SOUZA, 2004, p. 113). No início do século XX, Pimentel cunhou a frase que ficou 
famosa, tornando-se um slogan do espírito e dos anseios que animavam as elites da época: “O Rio 
civiliza-se”. 
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Ferrero. Convidado por Machado de Assis, que na época ocupava a presidência da 

Academia Brasileira de Letras, Ferrero chegou ao Rio no final de setembro para uma 

série de seis conferências que traçavam paralelos entre a antiguidade e o mundo 

moderno. Nas palavras de Brito Broca (2005, p. 219), as conferências foram um 

“grande acontecimento intelectual” e provocaram “noitadas memoráveis” com ampla 

cobertura da imprensa. 

O assunto principal abordado pela Fon-Fon, no entanto, não foi nem o currículo 

do eminente professor nem o conteúdo de suas palestras, mas o traje com o qual os 

convidados do sexo masculino deveriam comparecer aos eventos protagonizados por 

Ferrero. O convite para as palestras a serem proferidas no Palácio Monroe indicava a 

obrigatoriedade da casaca, traje reservado às soirées sofisticadas do Teatro Lírico e 

às ocasiões mais formais, como bailes ou funerais. Por ser uma peça cara e pouco 

usada, nem todos os intelectuais a possuíam em seus guarda-roupas. A medida gerou 

certo mal-estar, visto que beneficiava como prováveis ouvintes os elegantes da 

sociedade carioca e não estudantes e profissionais diretamente interessados no 

assunto. A polêmica se tornou tamanha que o responsável pela coluna “Bilhetes” da 

revista Fon-Fon, que assinava simplesmente como “Flavio”, chegou a propor, com a 

ironia que lhe era habitual, a divisão dos artistas brasileiros em dois tipos: os que 

possuíam e os que não possuíam casaca: 

 

Ao modesto artista de paletó curto e chapéu mole, vedam a entrada no 
Palácio Monroe; em compensação esse mesmo modesto artista de paletó 
saco e chapéu mole, nega aos outros, aos de casaca, o direito de fazerem 
Arte cá fora. 
A questão é simplesmente esta; ter ou não ter casaca. 
De futuro, quando um escritor quiser patentear méritos terá de declarar, no 
protocolo de etiquetas da nossa douta Academia de Letras: “Meus senhores, 
eu fui às conferencias do Ferrero com uma casaca feita no Raunier”. 
E aqueles que desejarem pontificar a Arte livre e independente, terão de 
declarar no prefácio dos livros: “Meus senhores, eu não fui às conferências 
do Ferrero e nunca tive uma casaca”. (Fon-Fon, 19/10/1907). 

 

Data da primeira década do século XX o surgimento na revista O Malho de um 

suplemento dedicado exclusivamente à moda, denominado “O Rio Chic”, que circulou 

de 19 de agosto de 1905 a 27 de outubro de 190625. Em duas ou três páginas de cada 

                                                           
25 Os dados sobre o espaço dado à moda na imprensa generalista, em revistas como O Malho, Fon-

Fon, Careta, Revista da Semana e O Mez, foram levantados em pesquisa feita pela autora, entre 
2010 e 2012, período em que participou como bolsista do Setor de História do Centro de Pesquisa 
da Fundação Casa de Rui Barbosa, sob a supervisão do pesquisador Marcos Veneu.  
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número da revista eram publicados desenhos de figurinos com suas respectivas 

descrições (tecidos, detalhes de acabamento), um apanhado das principais 

tendências para a estação e a opinião de um especialista sobre a pertinência de 

determinados modismos. Afinal, nem tudo que chegava da capital mundial da moda 

era aplaudido, como mostra o trecho abaixo, retirado de um parágrafo de “O Rio Chic” 

de 07 de julho de 1906 que tinha por título “Disparates da moda”: 

 

Sobre cores também há umas tantas novidades condenáveis. Apareceram, 
no Derby de Paris, vários vestidos em quadrados largos de cores diversas. 
Pode ser muito novo, mas é de péssimo efeito. 
Outro disparate: os sapatos brancos que usam agora em Paris com vestidos 
azuis e amarelo e cor de rosa. Que horror! 
Queridas leitoras, diz o ditado: Nem tudo que reluz é ouro. 
Pois digamos agora: Nem tudo que vem de Paris é bom. (O Malho, 
07/06/1906, p. 25) 

 

Antes de O Malho, a Revista da Semana também já dava atenção ao tema, 

publicando, em 1904, uma coluna intitulada “Chronica elegante”. A mesma coluna, a 

partir de janeiro de 1906, iria ocupar uma página inteira e em agosto do mesmo ano 

já tomava duas páginas, mantendo-se assim até novembro de 1910, quando é 

substituída pela coluna “Modas da Semana”, em um formato que dava mais espaço 

às ilustrações do que aos textos. O equilíbrio entre texto e imagem é restabelecido em 

13 de maio de 1911 com “As modas”, que poderia se estender por até quatro páginas 

e era ilustrada com fotografias do que era anunciado como “a vida elegante 

parisiense”. Em 1914 a Revista da Semana inova novamente ao publicar fotografias 

de página inteira de modelos parisienses através de uma parceria estabelecida com 

um certo atelier Felix (Figura 16).  

Foi também em 1914, mais especificamente em quatro de setembro daquele 

ano, que o Jornal das Famílias surgiu como um suplemento da Revista da Semana. 

O subtítulo deixava claro do que iriam tratar as novas páginas do semanário: “Modas, 

costuras e bordados, a vida no lar, receitas e conselhos práticos, economia doméstica, 

higiene da beleza, alimentação”. No entanto, a moda não ficaria acantonada a esse 

único caderno: ela transbordava para outras seções, fosse em forma de texto ou de 

imagem. O mesmo acontecia em outras publicações, especialmente nas revistas 

ilustradas, que, entre sátiras políticas, poesias e reportagens as mais variadas, 

reservavam algum espaço para comentar os hábitos e as vestes adotados pelos 

personagens de destaque na capital do país. 
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Figura 16 – Fotografias de moda em páginas inteiras de uma revista semanal. 

 
Fonte: Revista da Semana, 14/03/1914, p. 36-37. 

 

 

1.2.1.1 Os textos: diferentes formas de abordar a moda 

 

 

É importante destacar que a abordagem da moda pela imprensa escrita dos 

anos vinte não se limitava às questões concernentes apenas ao vestuário, mas já a 

tratava como um fenômeno abrangente, que atingia o comportamento, as relações 

interpessoais e as mentalidades, com reflexos mais ou menos diretos sobre o espaço 

urbano. Esse tipo de enfoque corrobora a afirmação de Gilles Lipovetsky sobre as 

"eras de moda” (LIPOVETSKY, 1989, p. 33) que se iniciam, segundo ele, na segunda 

metade do século XIV, quando o culto das novidades se sobrepõe ao dos ancestrais, 

instaurando “a paixão pelo moderno” (LIPOVETSKY, 1989, p. 30) nos mais diversos 

setores: 

 

A esfera do parecer é aquela em que a moda se exerceu com mais rumor e 
radicalidade, aquela que, durante séculos, representou a manifestação mais 
pura da organização do efêmero. [...] Isto posto, a moda não permaneceu 
acantonada – longe disso – no campo do vestuário. Paralelamente, em 
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velocidades e em graus diversos, outros setores – o mobiliário e os objetos 
decorativos, a linguagem e as maneiras, os gostos e as ideias, os artistas e 
as obras culturais – foram atingidos pelo processo da moda, com suas 
paixonites e suas oscilações rápidas (LIPOVETSKY, 1989, p.24). 

 

Para Lipovetsky, mesmo apresentando rupturas significativas com a moda do 

século XIX e com a dos primeiros anos do século XX, os anos vinte fazem parte de 

um período denominado por ele como o da “moda de cem anos” (LIPOVETSKY, 1989, 

p. 69), compreendido entre o nascimento da alta costura, na segunda metade do 

século XIX, e a estruturação do prêt-à-porter, na década de 1960. Durante o espaço 

aproximado de um século, a moda foi regida pelos grandes ateliers, que decidiam o 

que deveria ser usado a cada estação. Lipovetsky reconhece, no entanto, que os anos 

imediatamente posteriores à Primeira Guerra Mundial foram de grandes mudanças e 

faz questão de destacar que, embora ainda “sob a autoridade luxuosa da alta costura”, 

a moda já apresentava sinais de democratização, impulsionada pelas vanguardas 

artísticas e pelos “valores modernistas, dirigidos para a depuração das formas e a 

recusa do decorativo” (LIPOVETSKY, 1989, p. 78). 

É a partir de um pensamento articulado de forma semelhante que Ted 

Polhemus (1994, p. 09) cria a expressão “trickle down” para definir a dinâmica da 

moda durante a primeira metade do século XX. O termo indicava o caminho das 

tendências de moda, que nasciam na alta costura e “escorregavam”, de cima para 

baixo, até atingir os mercados mais populares. Tal dinâmica, segundo Polhemus 

(1994, p. 10), foi sendo paulatinamente invertida a partir dos anos 1950, quando uma 

nova ordem para a moda foi instaurada: o “bubble up” – o novo passou a ser buscado 

nas ruas, nas formas vestimentares usadas por grupos de jovens cuja atitude lhes 

dava destaque na paisagem urbana, criando assim o street style – termo que este 

antropólogo americano sediado em Londres usou para nomear tanto a exposição por 

ele organizada no Victoria & Albert Museum (Londres), em 1994, como o livro, lançado 

no mesmo ano e que se tornou referência para os estudos sobre moda 

contemporânea. A dinâmica do “bubble up”, invertia, portanto, a do “trickle down”, 

transformando as roupas criadas por jovens rebeldes em roupas de passarela a partir 

da interpretação que delas fizeram os estilistas dos anos 1980 em diante. 

De volta aos anos vinte, um exemplo de como a imprensa carioca passou a 

assumir e comentar o caráter abrangente da moda pode ser observado no texto da 

primeira página da edição do dia 09 de janeiro de 1926 da Revista da Semana, que 
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comenta as transformações pelas quais tinham passado os banhos de mar. Segundo 

a autora, que assinava como “Clara Lucia”, teria havido um tempo em que os banhos 

de mar “eram considerados bons pra saúde” e “figuravam em larga escala no 

receituário dos médicos”. Mas isso parecia ter mudado e a jornalista arriscava uma 

explicação: 

 

Tudo, porém, depende da moda. Os que consideram a moda um capricho 
inconsistente, uma fugitiva fantasia, não refletem que tudo ela atinge, 
transforma, domina e guia: os gostos, os costumes, as ideias, os sentimentos, 
as leis da saúde e da doença, da vida e da morte. (Revista da Semana, 
09/01/1926, p. 01). 

 

E, assim, acompanhando tal lógica, o texto sentenciava que os banhos de mar 

tinham também “passado de moda” e perdido “tanto as suas virtudes como os seus 

malefícios”: 

[Os banhos de mar] são improfícuos e inofensivos. Ondas, tanto faz tomar 
uma apenas ou trintas a seguir. [...] E nos últimos tempos, na rigorosa 
atualidade, para se tomarem banhos de mar tanto faz entrar na água ou não. 
[...] A condição principal, essencial do banho moderno é a permanência na 
praia. [...] Porque, hoje, os banhos de mar se tomam principalmente – em 
terra. (Revista da Semana, 09/01/1926, p. 01) 

 

Certamente, os banhos de mar não haviam “passado de moda”: as praias eram 

frequentadas com mais assiduidade e por um contingente maior de pessoas do que 

na década anterior, mas as atividades que ali aconteciam passaram a ser guiadas por 

códigos e valores diferentes dos praticados alguns anos antes, abandonando, assim, 

a esfera unicamente médica para se tornarem ambientes mais propícios ao lazer e à 

sociabilidade. 

O emprego da palavra “moda” pela imprensa, poderia estar associado a lugares 

que se tornaram intensamente frequentados – “confeitarias da moda” (Careta, 

03/01/1920, p. 35) –, às músicas mais apreciadas – “a orquestra ataca briosamente 

uma música da moda” (Careta, 22/01/1921, p. 32) – aos eventos mais concorridos da 

cidade – “Quinta-feira. Vesperal da moda”, que acontecia no Teatro Trianon (Careta, 

25/06/1921, p.28) – e até mesmo aos estilos arquitetônicos, que levou um dos cronista 

da revista Careta a se perguntar: “Quando passar a mania dos bungalows, qual será 

a moda das construções?” (Careta, 23/02/1924, p.18).  

Mas, apesar de os comentários da imprensa indicarem quão diversas poderiam 

ser as atividades atingidas pela moda, o principal assunto a ela relacionado 
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continuava sendo o vestuário e toda a gama de adereços – da maquiagem aos 

sapatos, dos penteados aos chapéus, joias e bijuterias – com que as mulheres vinham 

revolucionando suas aparências.  

O empenho em oferecer todas as informações necessárias para sanar as 

preocupações de “estar na moda” dividia espaço com as polêmicas que o assunto 

despertava. Cortes de cabelo, saias curtas, ausência de mangas nos vestidos, trajes 

de banho, decotes e transparências tornaram-se pauta para editoriais, poesias, artigos 

e notinhas tanto para apoiar como para condenar o uso de tais novidades, às vezes 

na mesma revista. 

 A adoção de cabelos curtos pelas mulheres gerou discussões que se 

arrastaram por toda a década, como bem sinaliza a coluna “Um sorriso para todas...” 

da revista Careta no final do ano de 1928: 

 

Essa linda moda dos cabelos cortados, de encanto tão diabolicamente 
moderno, que fascinou de repente todas as mulheres do mundo, permanece 
no cartaz das elegâncias.  
Não obstante velha de tantos anos, ainda há quem a discuta, ainda há quem 
a negue, ainda há, até, quem a combata. 
Aliás, há cerca de quatro anos, a questão do cabelo feminino agitou vários 
países do mundo e foi objeto de cogitações gravíssimas, interessando a um 
tempo higienistas, moralistas e cabeleireiros. 
Poucas modas, na face da terra, terão provocado maior celeuma do que esta. 
Houve quem lhe chamasse imoral. Houve quem lhe chamasse louca. Nem 
uma coisa, nem outra. Apenas isto – deliciosa! E, sobre deliciosa, uma moda 
definitiva. (Careta, 08/12/1928, p. 26) 

 

Antes disso, os prós e contras do corte de cabelo feminino que deixava a nuca 

à mostra já havia preenchido uma página inteira da revista Para Todos no ano de 

1924, com uma matéria que tinha por título “Diálogo entre o cabelo longo duma 

senhora curta e o cabelo curto duma senhora longa” (Para Todos, 22/03/1924, p. 15). 

O texto, assinado por Antonio Ferro, simulava uma peça teatral cujos protagonistas 

eram o “cabelo longo” e o “cabelo curto”. Ambos defendiam suas posições com falas 

que evocavam o suposto estilo das mulheres que os portavam: o primeiro, mais 

conservador e o segundo, mais agressivo. Enquanto o “cabelo longo” acusava seu 

oponente de não ter vergonha por parecer “andar nu” e de distribuir-se “pelos casacos 

dos maridos traidores”, o “cabelo curto” retrucava: “Tu és monótono como um 

folhetim”! Seguem-se insultos de parte a parte, até que o autor sugere uma pausa de 

duas horas, depois da qual o “cabelo longo” aparece cortado: 
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Cabelo longo, já cortado, irreconhecível: Cabelo curto, cabelo curto... Estás 
vingado... Ela cortou-me... Não imaginas a minha dor quando caí!  
Cabelo curto: Não te aflijas, irmão... Caiste para subir... Foi assim que eu tirei 
meu brevet de aviador... (Para Todos, 22/03/1924, p. 15) 

 

Textos como este faziam circular códigos, valores, preconceitos e ideais da 

sociedade carioca de forma menos óbvia do que os grandes discursos literários, 

políticos, médicos ou científicos que pipocavam pelos jornais de grande circulação. O 

tom divertido com que a discussão é representada não a torna menos efetiva na 

construção do imaginário da época; pelo contrário, o humor favorece a afirmação dos 

estereótipos e reafirma o papel prescritivo da moda ao tornar ridículos aqueles que 

não se curvam a ela, ou, como no texto acima, sinaliza possibilidades de redenção 

para os que se arrependeram de tal heresia. 

 

 

1.2.1.2 Imagens de moda 

 

 

Segundo Ana Maria Mauad (1996, p. 80) é possível considerar a fotografia tanto 

como índice, “como marca de uma materialidade passada, na qual objetos, pessoas, 

lugares nos informam sobre determinados aspectos desse passado - condições de 

vida, moda, infraestrutura urbana ou rural, condições de trabalho etc” – tanto como 

símbolo, ou seja, “aquilo que, no passado, a sociedade estabeleceu como a única 

imagem a ser perenizada para o futuro”. Tal pensamento pode ser igualmente 

aplicado a outros tipos de imagens, principalmente se produzidas para serem 

publicadas em veículos de comunicação de massa, como jornais e revistas ilustradas. 

Assim como as fotografias, desenhos, figurinos, caricaturas e ilustrações presentes 

nas revistas e nos jornais que circulavam no Rio de Janeiro durante os anos vinte nos 

informam não somente sobre a moda do vestuário de um determinado momento da 

história da cidade, mas sobre um estilo de vida, uma “determinada visão de mundo” 

(Mauad, 1996, p. 80), que eles não apenas retrataram, mas também ajudaram a 

conformar. 

Se tomarmos os diferentes tipos de imagens que recheavam as revistas 

ilustradas como um discurso sobre a moda, podemos dizer que a moda se mostrava 

presente naquelas publicações desde a capa até os anúncios, passando pelas 
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charges e pelas coberturas jornalísticas dos acontecimentos mais importantes da 

cidade. Em alguns casos, decifrar os códigos carregados pelo vestuário é central para 

o entendimento, por exemplo, do humor pretendido pelo chargista. É o caso da charge 

publicada na revista Careta de 13 de janeiro de 1923 (p. 34), da autoria de Belmonte: 

envergando um vestido bastante ousado para a época (curto e solto do corpo, com 

mangas que deixavam os braços nus) e cabelos curtos, que lhe davam o necessário 

ar moderno, a mulher declara-se “muito feminista”. Quando pergunta ao homem ao 

seu lado: “E o senhor?”, este, vestindo um casaco curto e acinturado, calças justas, 

óculos e cabelos gomalinados, responde: “Eu? Eu sou feminino” (Figura 17), fazendo 

menção ao comportamento pouco convencional dos almofadinhas, que assim 

compunham a sua aparência. 

Da mesma forma que os textos, tais imagens também eram prescritivas: elas 

indicavam como compor a aparência pessoal, principalmente as que ilustravam as 

colunas destinadas à moda, como é o caso das páginas da revista Para Todos, que 

recebiam como título “De elegância”. Ali, palavras e imagens se combinavam para, 

sob a autoridade da especialista que assinava com o codinome francês “Sorcière”, 

prover as informações que normatizavam não apenas a aparência, mas também os 

gestos e os corpos das camadas da população preocupadas em seguir a moda. 

 

Figura 17 – Charge de Belmonte 

 
Fonte: Revista Careta, 13/01/1923, p. 34. 
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Algumas casas comerciais se esmeravam em publicar anúncios que muitas 

vezes ocupavam uma página inteira com imagens de homens, mulheres ou crianças 

em trajes e poses que os qualificavam como elegantes, fosse pelo modo como 

estavam vestidos, fosse pela preocupação em manter o corpo dentro dos padrões de 

beleza pelo uso de cosméticos, perfumes ou modeladores. Na maioria das vezes, as 

ilustrações dos anúncios, além de colocarem em evidência o produto a ser vendido, 

difundia tipos ideais: as mulheres eram, na maioria das vezes, longilíneas (Figura 7), 

os homens, fortes e bem proporcionados e as crianças exibiam ares saudáveis em 

anúncios de casas comerciais especializadas em roupas infantis, de farinha para 

mingau ou de medicamentos para machucados.  

No caso das crianças não é possível deixar de assinalar o quanto a 

representação destas, feitas pelos anúncios, estava impregnada de um pensamento 

que colocava a mulher a serviço do homem desde muito cedo, ainda durante a 

infância: cabe à menina “cuidar do irmãozinho”, dando-lhe de comer (Careta, 

28/01/1928, p. 41); e também cabe a ela tratar dos machucados de um menino menor 

com o “creme sanativo” que era anunciado como “o melhor amigo dos meninos para 

golpes, contusões, arranhaduras, queimaduras, cortadelas, etc. etc.” (Careta, 

31/01/1925, p. 52) (Figura 18). Machucar-se, portanto, não era coisa de menina, 

representada na maioria das vezes em poses estáticas, quando não entretida com 

algum trabalho manual (Figura 19). 

 

Figura 18 – Anúncios com personagens infantis 

   
Fonte: Revista Careta, 28/01/1928, p.41 e 31/01/1925, p. 52. 
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Figura 19 – Anúncio de casa comercial especializada em 
roupas infantis. 

 
Fonte: Revista Careta, 09/10/1920, p. 30.  

 

As figuras de homens, mulheres e crianças das páginas publicitárias 

contrastavam com as representações de outras camadas da população – aquelas que 

não tinham acesso aos produtos anunciados – que apareciam com frequência nas 

charges das mesmas revistas. Além de serem representados com roupas fora do 

sistema de moda, amassadas, curtas ou compridas demais – muitas vezes rasgadas 

e sujas –, as classes populares eram retratadas com feições grotescas, com lábios e 

nariz exageradamente grandes e corpos flácidos (Figura 20). Tais personagens 

constituíam um contraponto não apenas aos elegantes dos anúncios, mas também 

aos personagens de outros tipos de charge: aquelas que enfocavam os ambientes por 

onde circulavam os membros da elite carioca, retratados, principalmente quando 

ainda jovens, com feições finas, postura ereta e gestos delicados (Figura 21) – a 

ressalva sobre a idade é importante por que senhores e senhoras mais velhos, das 

classes mais abastadas, eram também retratados gordos e barrigudos, indicando, 

criticamente, os efeitos colaterais de tanta fartura. 
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Figura 20 – Charge retratando cena cotidiana em 
ambiente popular. 

 
Fonte: Revista Careta, 10/01/1925, p. 11. 

 

A diversidade de imagens encontrada nas revistas ilustradas corrobora a 

afirmação de Ana Maria Mauad sobre as revistas ilustradas: 

 

[As revistas ilustradas eram] um importante meio para a elaboração de 
representação social dos comportamentos urbanos de diferentes grupos. Da 
burguesia urbana aos extratos mais intelectualizados, passando por uma 
variedade de tipos urbanos da cultura popular, em que todos tinham seu 
espaço no imaginário das ilustradas. (MAUAD, 2014, p. 245) 

 
 
Figura 21 – Charge de Belmonte sobre a vida nos 
salões elegantes da Capital. 

 
Fonte: Revista Careta, 10/01/1925, p. 27. 
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No entanto, é preciso ressaltar que, mesmo que conscientes e empenhados 

em refletir as injustiças e disparidades sociais do meio em que viviam, grandes 

ilustradores como J. Carlos, Kalixto ou Belmonte produziram representações que, de 

certa forma, alimentavam a distância entre dois mundos de uma cidade que, muito 

antes de a expressão ser consagrada, já se achava partida26. 

Algumas das colunas que se dedicavam a transmitir informações sobre moda 

já utilizavam a fotografia, mas, na maior parte das vezes, os suplementos e colunas 

especializados no assunto eram ilustrados por desenhos – talvez por estes tornarem 

as linhas e os detalhes das roupas mais facilmente visíveis, talvez pelo custo de 

produção, talvez apenas por uma escolha editorial. A coluna “De Elegância”, surgida 

na revista Para Todos em 05 de dezembro de 1925 em substituição à coluna 

“Elegância e arte”, se manteve fiel aos figurinos desenhados até 29 de agosto de 1931, 

pouco antes do desaparecimento da revista. Isso não significa, no entanto, que a 

revista não publicava fotografias sobre moda: elas estavam presentes em outras 

colunas, como a “De cinema”, que vinha logo em seguida à “De elegância”, onde uma 

profusão de registros de cenas de filmes e de material produzido pelos estúdios 

cinematográficos era apresentada para promover suas estrelas, sempre vestidas com 

o que havia de mais moderno e luxuoso.  

Algo semelhante acontecia na revista Careta, que manteve, durante quase toda 

a década de 1920, a coluna “Um sorriso para todas”, onde eram tratadas questões 

referentes à moda e às novidades que pipocavam pela cidade, sem o compromisso, 

no entanto, de apresentar figurinos (Figura 22). A coluna, desde o começo, foi escrita 

por um homem e assim se manteve, mesmo quando trocou de mãos: nos primeiros 

anos, entre 1919 e 1923 era assinada por João da Cidade e João da Avenida e, entre 

1926 e 1929, por Peregrino. Não era incomum que jornalistas homens tomassem para 

si a tarefa de escrever colunas dirigidas prioritariamente a um público feminino. Em 

São Paulo, a Revista Feminina, após a morte de sua fundadora, Virgilina Salles, 

passou a ser responsabilidade de João Salles, seu marido, que, além de dirigir a 

revista, escrevia o editorial e, provavelmente, outras seções – inclusive “A Moda”, 

mesmo que esta fosse assinada por “Marinette” (BONADIO, 2007, p. 169). Maria 

                                                           
26 Referência à expressão usada por Zuenir Ventura para definir o ambiente que se formou no Rio de 

Janeiro, dividido entre pobres e ricos, representados, respectivamente, pelos espaços do “morro” e 
do “asfalto”. A expressão foi popularizada a partir do título de seu livro, Cidade Partida (São Paulo, 
Companhia das Letras, 1994) e se tornou nome de música, interpretada pela banda Cidade Negra. 
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Cláudia Bonadio sinaliza a possibilidade de desvios na veiculação de ideias de 

feminilidade e feminismo quando estas são concebidas por homens. Mesmo que a 

autora esteja se referindo explicitamente ao caso da Revista Feminina, publicada em 

São Paulo entre 1914 e 1936, é oportuna sua sugestão de questionarmos se a “mulher 

ideal”, apresentada nos textos das revistas, seria “uma aspiração feminina ou uma 

expressão das ideias masculinas sobre o assunto” (BONADIO, 2007, p. 170), já que 

muitos deles eram escritos por homens nem sempre alinhados com as demandas 

femininas por maiores liberdades. 

Assim, a coluna “Um sorriso para todas...”, que poderia ocupar uma página 

inteira, era ilustrada, sobretudo nos primeiros anos, com desenhos delicados de 

jovens mulheres, flores, animais e objetos que remetiam a uma ideia restrita e 

conservadora de universo feminino – estojos de maquiagem, almofadas, xícaras de 

chá, caixas de chocolate – sem ter, necessariamente, ligação direta com o texto. Com 

uma linguagem que oscilava entre o humor e a afetação, a coluna anunciava as “mais 

lindas festas da cidade” (Careta, 03/07/1926, p.24), descrevia personagens femininas 

admiradas pelo cronista em “A silhueta da semana” (Careta, 09/07/1921), trazia 

notícias literárias e explorava as mais acirradas polêmicas que a moda provocava com 

uma linguagem que se pretendia leve. O conteúdo, estava, no entanto, impregnado 

por um pensamento que mantinha as mulheres como dependentes da apreciação 

masculina: 

 

Saias e cabelos – eis a mais grave preocupação das mulheres, neste 
momento. Das mulheres e dos moralistas. E o mais curioso é que, para 
alegria daquelas e desesperação destes, as saias e os cabelos estão cada 
vez mais curtos. [...] O cabelo curto descobre a nuca; a saia curta revela as 
pernas; o decote mostra o colo; a ausência de roupas internas permite 
imaginar o resto... Que resta à mulher para mostrar? Com isto quem lucra, 
afinal de contas, é o homem, que não pode ter mais ilusões sobre certos 
segredos de anatomia cujo conhecimento antigamente lhe era vedado... 
(Careta, 31/12/1927, p. 22) 

 

Com esse tipo de abordagem, a coluna perpetuava a linha editorial das 

publicações dirigidas às mulheres desde o século XIX, que resumia o jornalismo 

feminino à moda e à literatura – únicos interesses admitidos além dos afazeres 

domésticos. Nesse tipo de texto, uma representação mítica do feminino era propagada 

e reforçada pelas ilustrações que acompanhavam o texto, instaurando um processo 

que, segundo Buitoni (1981, p. 06), transpunha “a cultura em natureza, o social em 
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cultural, o ideológico, o histórico, em natural”. Apoiada em Barthes27, a autora explica 

a formação dos mitos contemporâneos por ela estudados na imprensa feminina: 

 

 Um fato contingente, por exemplo, aparece como sempre tendo acontecido 
na sociedade. Apesar de formado pela cultura, apresenta-se como se fosse 
um fato da natureza. Ora, a imprensa feminina privilegia o ser mulher, propõe 
modelos culturais como sendo lógicos e naturais. “O eterno feminino sempre 
foi assim”. (BUITONI, 1981, p. 06) 

 
Figura 22 – “Um sorriso para todas” 

 
Fonte: Revista Careta, 03/01/1920, p. 19. 

 

Desenhos semelhantes ilustravam com frequência os anúncios das grandes 

casas de comércio – entre elas, Parc Royal, Notre Dame de Paris, Ao Primeiro 

                                                           
27 Dulcídia Buitoni se apoia sobre as teorias de Roland Barthes enunciadas em Mitologias (São Paulo: 

Difel, 1972) e Atualidade do Mito (São Paulo: Duas Cidades, 1977), citando-as em seu livro 
Mulheres de Papel: a representação da mulher pela imprensa feminina brasileira (op.cit.). 
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Barateiro e Casa Colombo – e acabavam tendo funções múltiplas. Além de apresentar 

os produtos que as lojas ofereciam, as ilustrações funcionavam como formas de 

prescrição da aparência e balizadores do gosto. Com textos que enfatizavam a 

procedência das mercadorias da capital mundial da moda, ou seja, Paris, a produção 

publicitária não deixava dúvidas de que as imagens que veiculavam deveriam ser 

admiradas e imitadas. Exemplos de tais estratégias são os anúncios do 

estabelecimento comercial que se intitulava “a maior e melhor casa do Brasil”, o Parc 

Royal, que em agosto de 1923 fez publicar o seguinte texto em anúncio de página 

inteira: 

 

Uma vez por semana partem da França grandes transatlânticos que 
transportam as últimas novidades da moda, destinadas ao Parc Royal.  
Venha V. Sa. escolher o artigo de sua predileção em vestidos de todos os 
gêneros, chapéus das grandes modistas, roupas brancas de luxo, tecidos, os 
mais modernos acessórios de toilette, etc. (Careta, 18/08/1923, p.10). 

 

 Já a loja Notre Dame de Paris, especializada em roupas femininas, apelava 

para o uso de adjetivos rebuscados, na tentativa de estabelecer uma ligação entre o 

estoque disponível e a sofisticação francesa, à qual o próprio nome da loja fazia 

referência: “Visitem a Notre Dame de Paris. Grandiosas exposições das mais ricas 

toilettes para verão. Últimas criações da moda parisiense” (Careta, 13/01/1923, p. 33) 

ou “São deslumbrantes os sortimentos de sedas modernas e garantidas que a Notre 

Dame de Paris apresenta em suas maravilhosas exposições” (Careta, 08/12/1928, p. 

10). 

Mesmo não sendo muito utilizadas nas matérias e colunas sobre moda, as 

fotografias preenchiam grande parte das páginas das revistas ilustradas para colocar 

em destaque o que vestiam tanto as atrizes de teatro e de cinema, quanto as 

personalidades de destaque da sociedade carioca que compareciam aos eventos que 

eram cobertos por reportagens fotográficas. Jovens anônimas também ilustravam as 

páginas das revistas: suas imagens eram capturadas pelos “Instantâneos”, tirados em 

locais públicos, geralmente de corpo inteiro.  

Na página “Galeria dos artistas da tela”, que a revista Careta publicava 

regularmente, as fotografias despertavam os desejos e as fantasias dos leitores ao 

explorarem os trajes e a plástica dos artistas mais famosos. As roupas, maquiagens 

e poses ali expostas se transformavam em moda por uma série de motivos, que 
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incluíam tanto a vontade de distinção social como o prazer estético, este último 

destacado, por Lipovetsky, como um dos motores da moda:  

 

[...] a moda é uma prática dos prazeres, é prazer de agradar, de surpreender, 
de ofuscar. Prazer ocasionado pelo estímulo da mudança, a metamorfose das 
formas, de si e dos outros. A moda não é apenas marca de distinção social, 
é também atrativo, prazer dos olhos e da diferença. (LIPOVETSKY, 1989, p. 
62) 

 

Por outro lado, o que Simmel chama de “tendência psicológica para a imitação” 

é tão importante quanto o desejo de distinção. Tal disposição possibilitaria, àquele que 

imita, “um fazer apropriado e significativo mesmo onde, no plano, nada de pessoal e 

criativo emerge” (SIMMEL, 2008, p. 23). O cinema, por proporcionar ao expectador 

uma experiência “marcada pela impressão de realidade”, torna-se o “lugar por 

excelência de manifestação dos desejos, sonhos e mitos do homem” (XAVIER, 2005, 

p. 23). Ao transportar a estética propagada pela indústria cinematográfica para a 

aparência pessoal, a moda exacerbava as identificações que aquele meio 

possibilitava, prolongando-as para além do tempo das projeções e dando, a cada um, 

o sentimento de fazer parte de um mundo moderno e dinâmico, feito de luz e ilusão. 

De forma semelhante, as personalidades fotografadas nos eventos sociais mais 

importantes da cidade, ao mesmo tempo que se tornavam conhecidas do grande 

público, dele se distanciavam, justamente por terem se transformado em personagens 

da mídia, embora nem todas tivessem o privilégio de ver seus nomes publicados junto 

à imagem. Enquanto nos primeiros anos do século, durante o período da belle époque 

carioca, era uma prática comum identificar os passantes da Avenida Central por meio, 

ao menos, de seu sobrenome, na década de vinte a Fon-Fon foi uma das poucas 

revistas a conservar essa rotina. Tanto a revista Careta quanto a Para Todos davam 

mais ênfase ao evento do que às pessoas, principalmente se essas eram mulheres. 

É comum encontrar, nessas revistas, legendas que tinham por objetivo dar 

informações sobre a cena retratada, mas omitiam os nomes das personagens 

fotografadas, mesmo que seus feitos ou sua posição na sociedade tivessem alguma 

relevância. Alguns exemplos: “Presidentes e diretoras de estabelecimentos de 

caridade, reunidas na Associação Brasileira de Imprensa, resolvendo detalhes para a 

organização do ‘Dia da Pena’ e benefício da Caixa de Pensões da Associação, e que 

será no dia 16 deste mês” (Para Todos, 13/10/1928, p. 41) ou “Senhoritas que 

organizaram a quermesse em benefício das crianças pobres da Matriz” (Careta, 
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17/01/1925, p. 33) ou ainda “Senhoras da alta sociedade de São Paulo que 

compareceram à recepção em Palácio” (Careta, 01/12/1928, p. 14). O tratamento 

poderia ser o mesmo para um grupo de cavalheiros, mas na maior parte das vezes ao 

menos um do grupo era identificado – quando não todos. As exceções eram as 

imagens de artistas – pianistas, atrizes, pintoras, cantoras, poetisas ou declamadoras:  

estas tinham o privilégio de verem seus nomes publicados junto aos retratos de rosto 

ou de corpo inteiro, muitas vezes acompanhadas de comentários elogiosos. Isso pode 

ser constatado na revista Para Todos de 12 de novembro de 1927 (p. 19): as cinco 

mulheres, todas do meio artístico, que aparecem em uma das fotos da revista são 

identificadas com nome e sobrenome: 

 

No Gabinete Português de Leitura, as poetizas brasileiras Anna Amelia de 
Queiroz Carneiro de Mendonça, Laura Margarida de Queiroz, Henriqueta 
Lisboa e Iveta Ribeiro promoveram uma encantadora tarde de arte em honra 
da grande atriz portuguesa Amelia Rey Colaço. 
 

O texto, colocado imediatamente abaixo da imagem, mostra-se um tanto longo 

como legenda, mas justifica-se por servir também como notícia, já que, naquela 

edição, não havia qualquer outra referência escrita sobre o evento em questão (Figura 

23).  

 
Figura 23 – Uma atriz e quatro poetisas no Real Gabinete 
Português de Leitura. 

 
Legenda: “No Gabinete Português de Leitura, as poetisas brasileiras Anna 
Amelia de Queiroz Carneiro de Mendonça, Laura Margarida de Queiroz, 
Henriqueta Lisboa e Iveta Ribeiro promoveram uma encantadora tarde de 
ate em honra da grande atriz portuguesa Amelia Rey Colaço”. 
Fonte: Revista Para Todos, 12/11/1927, p. 19. 
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Grande parte das fotografias das revistas eram, no entanto, de pessoas 

anônimas que ilustravam, com seus corpos, poses e roupas, o ambiente e o 

movimento típicos de determinados lugares da cidade. Os “instantâneos” dos anos 

vinte registravam a moda das ruas e das praias em um período no qual as pessoas 

que circulavam por esses espaços já haviam se acostumado com a presença de 

fotógrafos e, de bom grado, posavam para as lentes das câmeras. É graças a esses 

instantâneos que podemos observar, por exemplo, que, apesar de os estilistas 

franceses terem determinado, em 1927, a volta das saias mais longas, no Rio de 

Janeiro elas continuaram curtas, ficando na altura do joelho até mesmo para ir à missa 

(Figura 15). 

 

 

1.2.2 Fémina: um exemplo da influência da imprensa de moda francesa no Brasil  

 

 

Paul Poiret, Jeanne Lanvin, Coco Chanel, Jean Patou: os grandes nomes da 

moda francesa eram frequentemente citados nas revistas ilustradas brasileiras, tanto 

nas colunas focadas em moda como em anúncios ou notinhas sobre atrizes e 

personalidades locais que haviam aparecido em público portando criações deste ou 

daquele estilista. Algumas revistas publicavam desenhos ou fotografias de moda para 

ilustrar o que vinha sendo criado nas grandes casas de costura de Paris. A partir de 

1923, a revista Fon-Fon passou a publicar uma coluna intitulada “A moda feminina”, 

uma coluna inconstante e de vida relativamente breve. Ali, em vez de serem apenas 

acompanhados pela descrição da cor, do tecido e de demais detalhes, grande parte 

dos figurinos passaram a ser também identificados pelo nome do seu criador. Assim, 

na edição de 21 de julho de 1923, a coluna ocupava duas páginas e era ilustrada por 

fotografias e desenhos importados, ou seja, produzidos na França, conseguidos por 

algum tipo de negociação com os ateliers de alta costura e, ao que parece, com a 

revista francesa Fémina28, uma das mais importantes publicações francesas de moda 

daquela época (Figura 24).  

                                                           
28 Os desenhos de moda apresentados na página 20 da revista Fon-Fon de 21 de julho de 1923 têm 

as mesmas características, o mesmo “traço”, dos desenhos que ilustravam a revista Fémina na 
mesma época, o que faz supor que eram cedidos à Fon-Fon pela revista francesa. 
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Revistas de moda importadas, como Fémina, Vogue e algumas outras, já eram 

vendidas no Rio de Janeiro desde pelo menos 1919, como indica o anúncio divulgado 

na revista Para Todos: 

 

Revistas Novas: Os Srs Soria & Boffoni receberam as últimas revistas de 
modas, inclusive La femme chic, de que são os representantes no Brasil, 
vindas pelo Samara, chegado esta semana. Também têm à venda a Vogue, 
Fémina, Vanity Fair e outros magazines de grande procura em nossos meios 
elegantes. 
Recebeu também a elegante casa da Avenida (ao lado do Odeon) as últimas 
novidades literárias europeias e norte americanas. (Para Todos, 20/12/1919) 

 

Figura 24 – A coluna “A moda feminina” na revista Fon-Fon. 

 
Legenda: Na parte superior da primeira página, figurinos semelhantes aos da revista 
Fémina. Na parte inferior, à esquerda, desenho identificado como “Modelo Worth” e 
fotografias de criações dos ateliers Chéruit e Gaston et Philippe. 
Fonte:  Revista Fon-Fon, 21/07/1923, p. 20. 
 

Como ressalta o texto do anúncio, essas revistas eram procuradas por aqueles 

que compunham os “meios elegantes” da cidade, que podiam arcar com os custos 

não somente do transporte – o vapor Samara, no qual iriam chegar as revistas, dava 

uma nota a mais de modernidade e elegância aos itens comercializados pela casa, 

estabelecida em um dos endereços mais valorizados da cidade – mas das próprias 

publicações, cuja sofisticação fazia com que o preço fosse elevado mesmo em seus 

países de origem (França e Estados Unidos). 
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Pelas diversas referências, encontradas nas colunas que tratavam de 

mundanidades, é possível imaginar que a revista Fémina tivesse repercussão entre 

as camadas mais abastadas da população carioca. A revista Para Todos, faz várias 

citações a ela ao longo da década estudada, tanto nas colunas especializadas em 

moda como fora delas. Foi o que aconteceu, por exemplo, na edição de 27 de junho 

de 1925, na página “Bataclan”, que tratava da vida mundana da cidade. Os versos ali 

publicados descrevem, um jovem e sensual rapaz, que, com um “ar de bailarino russo” 

transitava tanto “pelas ruas floridas da cidade” como pelo “boudoir de Madame X”: 

 

Lê Fémina. Comenta na alta roda 
Rempli de graça e de galanteria,  
As transições efêmeras da moda  
E os perfumes que duram mais de um dia. (Para Todos, 27/06/1925, p. 19) 

 

Editada por Éditions Pierre Lafitte/Hachette entre 1901 e 1954, Fémina pode 

ser considerada uma publicação de luxo, uma espécie de guia de moda e de estilo de 

vida para as mulheres que podiam almejar o que a revista propagandeava: carros, 

roupas de costureiros famosos, férias na praia ou na montanha e intensa participação 

em eventos sofisticados, fossem eles bailes a fantasia ou competições esportivas. 

Mas não apenas: pelo processo de “trickle down”, mencionado anteriormente, as 

informações de moda, dirigidas às camadas de maior poder aquisitivo, percorriam um 

caminho que, depois de algum tempo, as levavam a ser absorvidas por setores que 

não faziam parte do público leitor da revista, mas que delas tomavam conhecimento 

por outras vias. 

Naquela época não se publicava nada parecido com Fémina no Brasil. A que 

mais se aproximava era a Revista Feminina, distribuída, a partir de São Paulo para 

grande parte do país, aí incluído, é claro, o Rio de Janeiro. Mesmo assim, não só a 

estética, mas também os objetivos de uma e de outra eram muito distintos. Enquanto 

a revista brasileira tinha a intenção de “colaborar na educação doméstica e na 

orientação do espírito feminino”, através de uma “leitura sã e moral”, a revista 

francesa, apesar de ser considerada, por autores contemporâneos, “conservadora” e 

até mesmo antifeminista em sua época29 (EPSTEIN, 2011, p. 01), difundia 

                                                           
29 Na resenha sobre o livro de Colette Cosnier, Les Dames de Fémina. Um féminisme mystifié 

(Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2009), Anne R. Epstein destaca que o projeto de 
Cosnier era deixar claro que o que se via nas páginas de Fémina era uma realidade “sévèrement 
filtrée, voire truquée, non seulement par le temps et les techniques photographiques qui permettent 
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representações mais dinâmicas das mulheres, chegando a incentivar a mulher 

burguesa a  buscar uma profissão em artigo que, com humor, comparava o trabalho 

a um esporte, “le dernier sport”, cuja prática poderia trazer algumas dores musculares, 

algum cansaço, mas também satisfação e até mesmo prazer (Fémina, janeiro/1928, 

p. 13). Como o assunto principal da revista era a moda, o texto era acompanhado por 

ilustrações que sugeriam trajes considerados os mais adequados para secretárias, 

advogadas ou decoradoras em seus diferentes ambientes de trabalho. É uma 

abordagem frívola à primeira vista, mas, apesar de todas as ressalvas que a 

reportagem pode suscitar, tais representações contribuíram para consolidar a imagem 

da mulher moderna como independente e ativa, qualidades que, na época, definiam 

as jovens e polêmicas garçonnes, cujas atitudes eram vanguardistas demais para a 

linha editorial de Fémina, que evitava citá-las. 

Ainda que a revista não mencionasse o termo garçonne, a silhueta, os cabelos 

e as atitudes das mulheres ali representadas não podem ser dissociadas dessas 

personagens emblemáticas dos anos vinte, cuja imagem, segundo Christine Bard 

(2007, p. 206), começou a ser delineada ainda durante a primeira Guerra Mundial. Foi 

durante o conflito, entre os anos de 1914 e 1918, que as mulheres absorveram novas 

ocupações e, com elas, novas formas de comportamento que se refletiam na 

aparência pessoal. Bard cita as roupas simplificadas das enfermeiras, os cabelos 

curtos e os macacões de trabalho das operárias das fábricas de artefatos de guerra e 

a limitação dos signos ostentatórios de riqueza das mulheres da alta burguesia – tanto 

por razões econômicas como por questões morais – como estando na base do que 

ela chama de “revolução corporal e vestimentar da garçonne” (BARD, 2007, p. 206).  

Bard menciona ainda que a prática de esportes por parte das mulheres, nem 

sempre encorajada naquele período, ganhou – exatamente por isso – certo gosto de 

transgressão. A atenção e o destaque que a revista Fémina dava ao esporte feminino 

demonstra que, ao menos para certas modalidades, esses preconceitos já haviam 

sido superados na década de 1920. Em todos os números e frequentemente na 

ilustração da capa, a imagem da mulher esportiva é representada de forma positiva e 

o conhecimento dos gestos e do vestuário corretos para cada esporte tornou-se uma 

                                                           
de manipuler les images de la vie féminine, mais par la vision conservatrice partagée par les 
collaborateurs et les lectrices de la revue. Il s’agit, pour Colette Cosnier de ‘l’album de famille de la 
bourgeoisie, pas celui de toutes les femmes’" (EPSTEIN, Anne R. Colete Cosnier, Les Dames de 
Fémina. Um féminisme mystifié. Clio – Femmes, Genres, Histoire, Paris, França, n. 33, 2011. 
Disponível em: <https://clio.revues.org/10185>. Acesso em 04/06/2016). 
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forma de distinção. Ao associar o nome da revista a um campeonato esportivo, a 

“Coupe Fémina de Golf”, organizado pela revista pela primeira vez em 1908, a editora, 

ainda comandada por Pierre-Lafitte, estabeleceu uma ligação direta entre esporte e 

moda. O campeonato, que em 1961 se tornou uma competição nacional, sendo 

renomeada como “Coupe de France”, é disputada até hoje sob o nome de “Trophée 

Pierre-Lafite”30. 

Mesmo que as reportagens com títulos como “Moi, je fais du sport” (Figura 25) 

ou “La mode pour tous les sports” (Figura 26) – e “todos os esportes”, nesse caso, se 

restringiam àqueles que a editoria da revista considerava adequados às suas leitoras, 

como golfe, tênis, esqui e automobilismo, todos eles presentes na ilustração que abre 

o referido artigo – se dirigissem a um público específico e as ilustrações que delas 

faziam parte mostrassem modelos pouco acessíveis, de nomes ligados à alta costura, 

como Jean Patou ou Lucien Lelong, ainda assim, elas tiveram um papel relevante para 

que as mulheres ocupassem espaços que lhes eram pouco receptivos. Mais alguns 

anos seriam necessários para que os esportes se tornassem possíveis para mulheres 

de diferentes classes sociais, tornando-se também pauta de outros veículos da 

imprensa feminina.  

 

Figura 25 – “Moi, je fais du sport” 

 
Legenda: Ilustrações de modelos para tênis com a assinatura da Maison 
Patou. 
Fonte: Revista Fémina, abril/1923, p. 09. 

                                                           
30 Informações colhidas no site http://www.apgf.fr/Championnat-de-France-Dames-puis.html, 

acessado em 26/02/2016. 
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Figura 26 – “La mode pour tous les sports”. 

 
Fonte: Revista Fémina, junho/1924, p. 11. 

 

O jornal francês Le Petit Echo de la Mode, dirigido a leitoras das classes 

médias, era ilustrado apenas com desenhos até 1928, mas, eventualmente, uma única 

fotografia era publicada em suas páginas. Esta era, invariavelmente, sobre mulheres 

esportistas. No número de 03 de junho de 1928, por exemplo, a fotografia é de uma 

certa Mlle Dorange, no momento em que partia em uma viagem hípica de Paris a 

Bucarest (Figura 27). 

 

Figura 27 – Hipismo feminino em destaque 
na imprensa de moda francesa. 

 
Fonte: Le Petit Echo de la Mode, 03/06/1928, p. 03. 
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Por outro lado, a moda absorvia as novidades trazidas pela prática de esportes 

e as incorporava às vestes do cotidiano. Na edição de abril de 1925, uma reportagem 

da revista Fémina anunciava que a influência esportiva se fazia sentir claramente nas 

novas coleções das grandes casas de costura (Figura 28). As sombras dos figurinos 

que ilustravam o texto, em vez de acompanhar a silhueta retratada, apareciam em 

poses esportivas, sugerindo que os trajes ali apresentados tinham uma ligação direta 

com o que era usado nas quadras de tênis ou nos campos de golfe.  

O texto desenvolvia a ideia colocada pelo título – “L’influence sportive se fait 

nettement sentir dans les nouvelles collections” – ao propor uma questão que brincava 

com as acusações disseminadas por vezes na imprensa, de que, sem a necessidade 

de vestimentas específicas para cada esporte, as mulheres não teriam se interessado 

pelas atividades físicas: “foi o gosto pelos esportes que nos fez dar valor aos vestidos 

simples ou foi o gosto pelos vestidos simples que nos conduziu a fazer esportes?” 

(Fémina, abril/1925). A pergunta invertia o sentido de tais críticas, sugerindo que a 

mulher do século XX já trazia em si tanto o desejo de se despojar do peso das roupas 

de suas ancestrais como o de se interessar por atividades desenvolvidas fora do 

âmbito doméstico. 

 
Figura 28 – A influência dos esportes 
nas coleções das maisons francesas. 

 
Fonte: Revista Fémina, abril/1925. 
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Ao analisar, em artigo escrito em 1957, o que vinha sendo produzido sobre a 

história da indumentária, Barthes distingue duas vias para tratar o assunto: como 

expressão ou como comunicação, ligando cada uma delas a trabalhos publicados na 

década de 1950 de dois diferentes autores, sendo eles, respectivamente, F. Kiener 

(1956) e J.-C. Flügel (1930). Barthes se mostra mais crítico em relação ao primeiro, já 

que este, segundo ele, apresenta o vestuário apenas “como expressão do corpo, que 

dele recebe seus modos de ser sucessivos”, limitando-se a um plano “puramente 

anatômico”, de viés “naturalista”. Barthes condena a forma diacrônica com que Kiener 

organiza o ensaio de aspirações psicológicas, qualificando-o como “uma sequência 

monótona de rupturas, uma sucessão desordenada de contrários” (BARTHES, 2005, 

p. 302).  

 Já os estudos de Flügel são vistos como sendo “duplamente mais valiosos”: 

 

[...] primeiro porque reuniu o essencial dos fatos indumentários, extraindo-os 
da história, do folclore, da literatura ou da atualidade, enfim organizando o 
que cada um sabe em maior ou menor grau (pois aí está uma dificuldade sutil 
de todo trabalho sobre vestuário: dar valor de fato ao que parece 
insignificante à força de ser vivenciado); segundo, porque concebeu 
explicitamente o vestuário como um valendo-por, ou seja, como uma 
significação (sendo o significado aqui a psique profunda); pela primeira vez o 
vestuário era libertado do triângulo das motivações (proteção, pudor, adorno) 
em que fora encerrado, e ascendia ao estado de mensagem, de elemento de 
um sistema semiológico. (BARTHES, 2005, p. 302) 

 

Barthes parece ter sido justo em suas análises: o livro de François Kiener, Le 

vêtement, la mode et l’homme. Essai d’interprétation psychologique, publicado em 

Munique pela editora Reinhardt em 1956, caiu no esquecimento (não foi possível 

localizá-lo nem mesmo na BnF – Bibliothèque Nationale de France). Já a obra de John 

Carl Flügel, tornou-se referência nos estudos sobre moda e foi traduzida em vários 

idiomas, inclusive para o Português, em 1966 pela Editora Mestre Jou, de São Paulo, 

sob o título A Psicologia das roupas. 

Barthes levantou questões que norteiam até hoje os estudos sobre moda e que 

se desdobraram nas produções de outros autores, cujas pesquisas têm como centro 

o caráter simbólico das roupas31. Mas é preciso ressaltar que, para estudar as 

diferentes formas que estas tomaram em diferentes épocas e sociedades, é preciso 

                                                           
31 Cf. Les dessus et les dessous de la bourgeoisie, de Philippe Perrot (1981); A cultura das 

aparências, de Daniel Roche (2007) e O sexo e as roupas, de Anne Hollander (2003). 
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fundir as duas visões e tomar o vestuário – e todas as outras formas de construção 

da aparência pessoal – tanto como expressão quanto como comunicação.  

Isso equivale a dizer que a moda atua sobre o corpo e sobre os aparatos que 

o revestem, dotando-os de significações que se transformam de acordo com o modo 

com que são empregados. Por outro lado, o corpo atua sobre a moda, deixando 

transparecer, através dos usos por ela criados, as formas com que ele, o corpo, se 

apresenta, se expressa. A coesão que se estabeleceu entre moda e esporte na 

década de 1920 é um exemplo de como a moda foi influenciada pela valorização dos 

movimentos do corpo feminino, necessários às práticas esportivas, e de como 

determinadas formas vestimentares, relacionadas aos esportes, ganharam novos 

significados, novos valores, quando se transformaram em itens de moda. 

A ideia de Barthes de que “o que nos interessa não é a diversidade das vestes, 

é a relatividade dos valores que elas significam” (BARTHES, 2005, p. 303) pode ser 

um bom partido para o estudo da moda, mas é preciso também frisar que só é possível 

entender os diferentes significados carregados pelo vestuário se tivermos um razoável 

conhecimento do repertório que o forma. 
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2 CORPO: VESTIDO OU DESNUDO, É MÍDIA, SUPORTE E MOTOR DA MODA 

 

 

A abordagem que se faz aqui parte, sobretudo, do entendimento do corpo como 

um objeto cultural, que se mostra imbuído de significados, de marcas, de símbolos, 

produzidos para comunicar pertencimentos e identificações. Segundo Maffesoli, o 

corpo se constitui como um dos meios, de “se situar uns em relação aos outros”, 

tornando-se, assim, “causa e efeito da comunicação” (MAFFESOLI, 2010, p. 144).  

Historiadores como Alain Corbin, Georges Vigarello e Jean-Jacques Courtine, 

com o objetivo de restituir uma história do corpo, se empenharam em construir e 

organizar análises a partir de “impressões, de gestos e de produções” advindos do 

“mundo imediato, mundo dos sentidos e dos meios, dos ‘estados’ físicos”: 

 

um mundo que varia com as condições materiais, os modos de habitar, os 
modos de garantir trocas, de fabricar objetos, impondo modos diferentes de 
experimentar o sensível e de utilizá-lo; um mundo que também varia com a 
cultura, como Mauss, um dos primeiros, soube mostrar, sublinhando como 
nossos gestos mais “naturais” são fabricados pelas normas coletivas: modos 
de andar, de jogar, de gerar, de dormir e de comer32. (CORBIN; COURTINE; 
VIGARELLO, 2010, p. 07) 

 

O texto “As técnicas do corpo”, escrito por Marcel Mauss e publicado pela 

primeira vez em 1935, tornou-se indispensável nos estudos sobre o corpo ao 

desbravar um terreno pouco explorado pela etnografia e até então mantido, como o 

próprio autor relata, sob a rubrica vaga de “Diversos” (MAUSS, 2003, p. 401). Para 

Mauss, isso demonstrava a pouca acolhida do ambiente acadêmico para os temas 

pelos quais ele se interessava, ou seja, aqueles relacionados aos movimentos 

corporais, tais como o nado, a marcha ou o nado, atos para os quais é possível falar 

de uma técnica que toma o corpo como principal instrumento. Mauss define as 

“técnicas do corpo” como “uma série de atos montados no indivíduo não simplesmente 

por ele próprio, mas por toda a sua educação, por toda a sociedade da qual faz parte 

conforme o lugar que nela ocupa” (MAUSS, 2003, p. 408). 

                                                           
32 Lucia M. E. Orth, responsável pela tradução de História do corpo 1: Da Renascença às Luzes 

(CORBIN, A; COURTINE, J-J; VIGARELLO, G. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2010), adotou “gerar” 
como tradução para “enfanter”. O termo, segundo o dicionário Petit Robert, significa “mettre au 
monde (um enfant)” ou seja, “parir”. 
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É importante destacar a dimensão simbólica que o corpo adquire nesse 

processo, servindo como estandarte dos valores que emergem das tensões sociais. 

Aliado à moda, ele se torna símbolo distintivo e as sensibilidades a ele relacionadas – 

assim como os sentimentos e as emoções de que fala David Le Breton em seu livro 

As paixões ordinárias: Antropologia das emoções (2009, p. 11) – se exprimem de 

forma a serem ajustadas a um repertório socialmente aceito e, mais do que isso, 

admirado. O corpo a ser estudado aqui pouco tem, portanto, de “natural”: sua 

aparência, seus gestos e suas expressões são constantemente moldados pela cultura 

e pela moda, assim como pelas ideias, valores e pensamentos que compõem o 

contexto que o circunda. 

 

 

2.1 Entre o controle e a liberdade 

 

 

Os estudos relacionados ao corpo tornam-se imprescindíveis para o 

entendimento dos processos de moda próprios ao Rio de Janeiro e suas relações com 

as formas através das quais a cidade se organizava, dos hábitos nela criados e dos 

usos que foram feitos de seus espaços. Corpo e vestuário encontram-se numa relação 

simbiótica em que o primeiro serve de suporte para o segundo, mas, ao mesmo tempo, 

como foi dito mais acima, também cria novas demandas e condições para o 

surgimento de indumentárias inéditas. A moda, por seu caráter normativo – ou, no 

mínimo, prescritivo – retorna ao corpo, dele exigindo cuidados, gestos e posturas, 

transformando-o e adaptando-o aos cânones de beleza e elegância em vigor. As 

novas formas de sociabilidade que a ocupação de determinados espaços urbanos 

possibilitou – aí incluídas, sobretudo, a das praias da Zona Sul – forçaram a criação 

de novas “técnicas do corpo” (MAUSS, 2003), que poderiam ser interpretadas tanto 

no sentido de controle como no de liberdade para os indivíduos que delas 

participavam.  

A França, que havia servido de modelo para a modernização da cidade durante 

o período da belle époque, após as angústias e privações da Primeira Guerra Mundial, 

adentrou um período de prosperidade econômica e de intensa produção artística. 

Paris recuperou seu posto de “capital da moda”, eclipsado durante os anos de guerra, 
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e, mais do que isso, tornou-se lugar de encontro de intelectuais e artistas, muitos deles 

vindos dos Estados Unidos. O clima de euforia e de liberação que prosperou entre 

Montparnasse e Montmartre, redutos dos movimentos de vanguarda na Paris dos 

anos vinte – período que ficou conhecido, não à toa, como “les années folles” –, 

terminaria por contaminar também boa parte do mundo.  

O Rio de Janeiro, que já se mostrava atento às modas francesas desde o século 

XIX, continuava a absorver as novidades ali criadas e propagadas pela imprensa: tais 

modismos atingiam desde a literatura e as artes plásticas até as roupas íntimas e o 

corte dos paletós. Ao mesmo tempo, a influência dos Estados Unidos, que 

disseminava seu estilo de vida por meio do cinema, era inevitável: a maior parte dos 

filmes exibidos na cidade eram norte-americanos.  Até mesmo a moda francesa foi 

seduzida pelo encantamento produzido pelo cinema e pela pujança econômica do 

país que não havia sofrido abalos com a guerra recém terminada. 

Se os anos vinte também ficaram conhecidos por aqui como “anos loucos”, pela 

aura de liberdade decorrente da ruptura com os valores morais das gerações 

anteriores, não se pode deixar de levar em conta a influência das camadas mais 

abastadas da população que tentavam trazer para a cidade tudo que viam e 

vivenciavam em suas viagens pelo continente europeu. Para os que não tinham 

condições de viajar, havia os relatos de escritores como Theotonio Freire Filho, o 

Theo-Filho, que alimentavam a imaginação dos leitores com relatos de aventuras na 

noite parisiense, em festas animadas por ritmos americanos, cabarés e casas de 

espetáculos, ambientes carregados de sensualidade e deliberadamente 

transgressores, alimentados pelo uso intensivo de álcool e drogas. Em 365 dias de 

boulevard, seu romance de estreia, o autor descreve “a noite da cidade luz” (FREIRE 

FILHO,1920, p. 226): 

 

Enquanto os burgueses venerabundos se enterram na calma benfazeja da 
noite, os cretinos e os ricaços se espalham sobre Paris para constituir o que 
o cronista chama habitualmente de o Paris noturno. 
E então a cidade acorda para a loucura. Depois de nove horas vê-se o deus 
Dinheiro estender a mão ao deus Podridão e dizer-lhe: divirtamo-nos. E os 
carrancudos se divertem. (FREIRE FILHO,1920, p. 226) 

 

Mas tanta liberdade não estava livre de regras: se por um lado, as 

extravagâncias dos movimentos de vanguarda acabaram se refletindo sobre a vida 

privada de seus integrantes e influenciaram a moda a ponto de flexibilizar os padrões 
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até mesmo daqueles que não participavam da vida boêmia e libertina da capital 

francesa; por outro, ao desnudar o corpo em busca de conforto, de liberdade de 

movimentos e de prazer, a moda dos anos vinte levou a práticas corporais 

inevitavelmente opressoras.  

Anne-Marie Sohn (2011, p. 109) afirma que “a erosão progressiva do pudor” 

tornou impossível aos homens e mulheres “trapacear com o corpo”: 

 

A partir da Belle Époque, o modelo do homem e da mulher magros e 
longilíneos predomina. Com a nudez do verão, é necessário, ainda por cima, 
exibir músculos firmes. O recuo do pudor implica assim um novo trabalho 
sobre o corpo entre musculação e dietética incipiente. (SOHN, 2011, p. 111) 

 

Assim como Sohn, Pascal Ory relaciona o “trabalho sobre o corpo” ao 

“nascimento e triunfo da dietética moderna” (ORY, 2011, p. 162). No entanto, Ory 

adiciona a este processo, o desenvolvimento da cosmética e da cirurgia plástica 

estética, esta última apresentada nos Estados Unidos desde 1907 como “cirurgia 

cosmética” (ORY, 2011, p. 166). A mesma hipótese sugerida por Sohn, de que o 

surgimento de todas essas práticas deveu-se ao progressivo desnudamento dos 

corpos, é levantada por Ory, que ainda destaca a “autorização da atenção a si mesmo” 

como mais uma faceta de tal processo: 

 

É a uma análoga mudança dos valores morais que se podem relacionar os 
inúmeros sinais de uma tendência global dos corpos a se desprender das 
restrições puritanas que lhes impunham uma atitude composta de rigidez na 
postura (“fique direito”), de modéstia no olhar (“conserve os olhos baixos”), 
de lentidão no andar (“não corra”) e de manter distância do corpo dos outros 
(“mantenha distância”). Deste ponto de vista, toda a história do século XX é 
a da inversão, mais ou menos rápida, mais ou menos completa, desses 
valores. (ORY, 2011, p. 169) 

 

Mesmo que os dois autores acima citados tenham tomado a realidade e a 

história europeias como foco de seus estudos, as mudanças por eles apontadas 

podem ser estendidas ao Brasil, especialmente às capitais, como Rio de Janeiro e 

São Paulo, que se encontravam em um processo de urbanização crescente. 

Francamente influenciados por ideias vindas do continente europeu e da América do 

Norte, os estilos de vida desenvolvidos nessas cidades encontraram seus próprios 

caminhos, conformando-as de maneiras distintas, forjando representações que, com 

o tempo, seriam transformadas em mitos.  
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2.1.1 Da roupa que molda o corpo ao corpo que molda a roupa 

 

 

Para Lipovetsky (1989, p. 30), o fenômeno da moda teria começado por volta 

de meados do século XIV, quando a aristocracia europeia abandonou as longas 

túnicas e as capas drapeadas, usadas de modo muito semelhante por homens e 

mulheres, para adotar trajes que instituíam uma diferença marcante entre o masculino 

e o feminino. A valorização dos atributos corporais – no caso, de cada gênero – está, 

portanto, intimamente ligada ao nascimento da moda. 

A partir de então, diferentes artifícios foram experimentados para ressaltar 

características entendidas, a cada época, como sendo próprias do masculino ou do 

feminino. Barrigas postiças e enchimentos diversos, estruturas metálicas ou de 

madeira, golas altas, cintas abdominais, espartilhos, perucas e mais uma infinidade 

de itens se conjugaram para construir, cuidadosamente, um corpo social e cultural 

sobre o corpo anatômico.  

No começo do século XX, os trajes já tinham passado por um processo de 

simplificação, mas ainda guardavam algumas heranças do século XIX. Talvez o 

melhor exemplo disso seja a manutenção da cintura fina como um item fundamental 

na silhueta feminina. Desde aproximadamente 1905, a modelagem desta parte do 

corpo passou a ser feita por espartilhos denominados “devant droit”, que 

pressionavam o tronco de modo a tentar manter, tanto quanto possível, a frente do 

corpo em um único plano. Mais longos do que seus predecessores, com menos 

barbatanas e algumas partes feitas de material elástico, pretendiam garantir mais 

movimento ao corpo feminino do que os espartilhos tradicionais. No entanto, 

contraditoriamente, forçavam suas usuárias à uma postura em forma de “S” para que 

estas se coadunassem com a moda: o busto era projetado para frente enquanto os 

quadris se deslocavam para trás, numa espécie de lordose induzida (Figura 29). A 

propaganda de uma marca de espartilhos veiculada na revista O Malho durante o ano 

de 1903 não deixa dúvidas quanto à ação pretendida pelo produto anunciado: 

 

(...) Sem forro, debruados a fita internamente, barbatanas inquebráveis de 
legítima baleia, colo guarnecido de renda, frente perfeitamente direita e 
absolutamente arqueados nas costas. 
(...) Todos os nossos coletes foram aprovados pela Faculdade de Paris e 
premiados devido a se terem respeitado, na sua confecção, os preceitos 
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higiênicos, permitindo o livre funcionamento dos órgãos da respiração e do 
estômago. (O Malho, 21/03/1903, p. 17) 

 

Tais artefatos foram projetados para minimizar os desconfortos dos espartilhos 

usados durante o século XIX, que vinham sendo combatidos por médicos higienistas 

e movimentos feministas. A silhueta em “S”, mesmo parecendo torturante aos olhos 

de hoje, representou um avanço no sentido de maior liberdade para o corpo feminino: 

além de um espartilho mais elástico, as estruturas de sustentação de saia, assim como 

as pesadas e numerosas anáguas haviam sido deixadas de lado. Na nova silhueta, a 

cintura, apesar de ainda muito fina, não surgia como um ponto de estrangulamento, 

como acontecia no período anterior: ela fazia parte de um conjunto de curvas sinuosas 

que construíam um corpo longilíneo e delgado, sobre o qual os vestidos pousavam, 

perfeitamente ajustados aos contornos do corpo – contornos definidos pelo espartilho, 

é claro. 

 

Figura 29 – Silhueta em S. 

 
Legenda: À esquerda, anúncio de espartilho “devant droit” e à direita, fotografia 
que ilustrava o suplemento “O Rio Chic” da revista O Malho, colocando em 
evidência a silhueta da moda durante a primeira década do século XX. 
Fonte: Revista O Malho, 21/03/1903, p. 17 e 30/09/1905, p. 49. 

 

No entanto, a moda tratou de desviar os novos espartilhos de seu objetivo 

original e logo o que havia sido criado para proporcionar conforto se transformou em 

outro tipo de opressão, especialmente para mulheres que não eram magras: no afã 
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de atingir as formas da moda, algumas comprimiam seus corpos de tal maneira que 

provocavam escoriações nas ancas e na lateral do corpo. O exagero chegou a tal 

ponto que, para certas mulheres, tornava-se necessário permanecer de pé durante 

muito tempo, pois o espartilho, agora mais longo a ponto de cobrir os quadris, não 

permitia que elas se sentassem (WAUGH, 2000, p. 87). 

 

Figura 30 – O espartilho longo e a 
silhueta da moda após 1910. 

 
Fonte: Revista Fon-Fon, 26/10/1912, p. 56. 

 

Nos desenhos de moda, divulgados nos anúncios e colunas especializadas, o 

corpo feminino era representado de maneira idealizada de acordo com os padrões da 

época, ou seja, com o busto bem maior que os quadris, que apareciam sempre muito 

estreitos (Figura 30). Isso aconteceu depois de um longo período, que se estendeu da 

década de 1830 até a de 1890, durante o qual uma enorme quantidade de tecido fazia 

com que a circunferência dos quadris atingisse facilmente mais de um metro. Por volta 

de 1910 a moda já havia mudado completamente: a saia passou a deslizar rente ao 

corpo e os trajes eram tão justos que eram chamados, com ironia, na revista Fon-Fon, 
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de “sans dessous”33, por darem a impressão de que não deixavam espaço para 

roupas íntimas. Mas esta era apenas uma provocação da revista: por baixo dos 

vestidos colantes daquele período, o espartilho continuava a ser usado e era ele que 

garantia os contornos exibidos pelo corpo. Por delinearem muito claramente a silhueta 

feminina, esses vestidos, mesmo que confeccionados em tecidos perfeitamente 

opacos, eram entendidos como “transparentes”, como atesta a charge da autoria de 

J. Carlos (Figura 31), veiculada pela revista Careta (08/01/1910, p. 31). 

 

Figura 31 – Charge de J. Carlos sobre os vestidos 
colantes da belle époque 

 
Legenda: Acompanhando a ilustração, os dizeres:  
– Não achas que estou um pouco escandalosa? Este vestido 
não lhe parece muito transparente? 
– Oh, não. O chapéu tapa tudo. 
Fonte: Revista Careta, 08/01/1910, p. 31. 

 

                                                           
33 Durante o ano de 1909, em várias edições, a revista Fon-Fon denomina a nova moda de “sans 

dessous”: 16/01/1909, p. 33; 13/01/1909, p. 14 e 94; 27/01/1909, p. 17, etc. 
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Por volta de 1912, a cintura deixava de ser marcada em seu lugar habitual para 

se deslocar para mais perto do busto. O costureiro parisiense Paul Poiret foi o estilista 

responsável pela volta da moda dos vestidos soltos, que poderiam dispensar o 

espartilho, semelhantes aos usados no começo do século XIX, durante o Primeiro 

Império Francês. Mas, mesmo que esses vestidos pudessem ser usados apenas 

sobre a chemise34, na maior parte das vezes, o que se usava era uma versão mais 

leve, mais curta e mais flexível de espartilho, que tinha por objetivo moldar o busto, 

dar a ele as formas arredondadas que partiam da cintura e, de certa forma, alteravam 

o relevo natural dos seios, perpetuando, assim, o formato “peito de pombo” do busto 

feminino definido ainda no século XIX.  Na França, a peça foi chamada de “brassière”, 

termo igualmente adotado na Inglaterra, onde também era usada a expressão “bust 

bodice” (WAUGH, 2000, p. 87). No Brasil, a mesma peça não ganhou um termo 

específico para diferenciá-la dos outros espartilhos e, na época, todos eram 

igualmente denominados “colletes” (o termo “brassière” existia, mas ficou reservado 

ao guarda-roupa dos bebês e se referia a um tipo de casaquinho de lã). Nesse mesmo 

período começaram a aparecer na imprensa anúncios de soutiens, que ainda não 

deveriam ser usados diretamente sobre a pele, mas por cima de uma chemisette, uma 

peça sem mangas feita, geralmente, de algodão ou cambraia muito finos (Figura 32). 

 

Figura 32 – Brassière e soutien: peças para modelar o busto nos 
primeiros anos do século XX. 

 
Fontes: à esquerda, WAUGH, 2000, p. 113; à direita, revista Fon-Fon, 
02/03/1912, p. 02.  

                                                           
34 A chemise era umaoupa íntima semelhante a uma combinação muito fina. 
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O que se percebe é que, desde o século XIV até a Primeira Guerra Mundial, a 

roupa íntima é a grande responsável por dar formas ao corpo feminino, formas estas 

que os trajes externos acompanhavam e reforçavam. O resultado final podia variar ao 

longo do tempo, mas, no geral, seguia a mesma lógica: moldar o corpo por meio de 

elementos constritores ou expansores, de acordo com os padrões estabelecidos pela 

moda. 

Depois da guerra, essa já não é mais a única maneira de organizar a silhueta. 

A partir de então, as saias, blusas e vestidos nem sempre seguiam o que as peças 

íntimas formatavam. Linhas mais amplas tomaram conta da moda, que propagava 

trajes mais curtos e decotados. Isso não significou, no entanto, um corpo totalmente 

livre – se é que um dia isso foi ou será possível –, embora a ênfase na liberdade de 

movimentos tenha sido igualmente determinante para as roupas que seriam criadas a 

partir de então, tanto as íntimas, como as de passeio ou as mais formais. 

A grande novidade da chamada “silhueta tubular”, que se tornou a mais 

característica dos anos vinte, foi estabelecer um espaço, um vazio, entre o corpo – 

devidamente coberto pelas roupas íntimas – e a roupa, especialmente na altura do 

tronco e da cintura, já que nos quadris as saias se tornavam mais justas. A ausência 

de mangas em muitos vestidos e o aprofundamento dos decotes, tanto na frente 

quanto nas costas, mesmo durante o dia, contribuíam para o aumento da sensação 

de liberdade. Por outro lado, a exposição de partes do corpo feminino que por séculos 

haviam permanecido cobertas estabeleceu novos padrões e estratégias de beleza, já 

que atingir e manter as formas ideais, ou seja, ombros largos, seios pequenos, quadris 

estreitos, pescoço longo e tornozelos finos, implicava um controle constante do próprio 

corpo. 

Os tornozelos passaram a ser uma preocupação a partir do momento em que 

as saias se tornaram mais curtas. Inicialmente as bainhas ficaram posicionadas a 

aproximadamente vinte e cinco centímetros do chão, até que, em 1925, elas 

chegaram no ponto mais alto da década, deixando parte dos joelhos à mostra. Quanto 

aos outros predicados, eram conseguidos – quando conseguidos – pela combinação 

de exercícios físicos, dieta e o uso de artefatos constritores, tais como cintas e 

achatadores (para os seios).  

A prática de esportes ajudava a modelar o corpo ao mesmo tempo em que 

popularizava os trajes criados especialmente para tais atividades. O primeiro passo 
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foi dado ainda em 1913, quando Gabrielle Chanel apresentou os primeiros modelos 

de conjuntos de saia e casaco em jersey. O material, que até então só tinha sido usado 

para a confecção de roupas íntimas, se adequava às novas demandas de maior 

liberdade de movimentos pela elasticidade que lhe era própria (SEELING, 2000, p. 

57). Os trajes de malha que foram surgindo a partir de então apontavam para outra 

grande mudança na lógica vestimentar. Ao invés de modelarem o corpo, 

enclausurando-o em uma roupa-armadura, as roupas de malha se adaptavam a um 

suporte já definido para ganhar a aparência desejada. Esse suporte era o corpo – não 

um corpo qualquer, mas um corpo que deixava transparecer o trabalho que havia sido 

feito sobre ele para que acompanhasse os ideais de beleza vigente.  

Os corpos, portanto, passaram a ser submetidos a outras formas de controle 

para que correspondessem aos novos padrões estéticos. Ao longo dos anos vinte, os 

cânones de beleza passaram por grandes mudanças, decorrentes das 

transformações de estilo de vida, de sensibilidade e de mentalidade, que reforçavam 

a ligação entre liberdade e responsabilidade. A aparência considerada correta só se 

tornava possível através de certo empenho pessoal: para ser alcançada, fazia-se 

necessário um trabalho e uma atenção constantes para que o corpo pudesse ser 

exibido, já que, mesmo coberto, deixava entrever suas formas.  

 

 

2.1.1.1 A nudez feminina banalizada pela imprensa 

 

 

Se a “erosão progressiva do pudor” está ligada, como afirma Anne-Marie Sohn 

(2011, p. 109-110), à moda e ao turismo balneário, não se pode esquecer do papel da 

imprensa nesse processo. As técnicas de impressão que permitiram que os textos 

fossem acompanhados por desenhos e fotografias logo colocaram o corpo feminino 

em cena – parcial ou completamente nu – para anunciar espartilhos, artefatos e 

produtos para cuidado pessoal, ou qualquer mercadoria que permitisse algum tipo de 

associação com o corpo feminino. Um exemplo é a publicação, na revista Careta, do 

cartaz vencedor do concurso instituído por uma marca de xarope para tosse, que 

apresentava, em estética própria da época – o art nouveau –, uma mulher nua em 

primeiro plano e flores ao fundo (Figura 33). A revista, dentro da linha leve e bem-
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humorada com que tratava quase todos os assuntos, sugeria que os juízes haviam 

sido seduzidos pela imagem e não pela ideia em si: 

 

A ideia embora não seja de uma originalidade chocante parece ter obedecido 
a uma série de considerações maravilhosas.  
Realmente, para um cartaz de reclame de um xarope contra a tosse, uma 
mulher nua parece, à primeira vista, um contrassenso. 
Mas não é. A concepção do artista depreende-se e apanha-se apesar de sua 
sutileza. 
O BROMIL é tão bom, que até as mulheres abusam, andando nuas, 
sujeitando-se a defluxos e catarreiras, na certeza de que tomando o 
prodigioso medicamento ficam boas em 24 horas. (Careta, 04/12/1909, p. 06) 

 

Figura 33 – A nudez feminina vendendo 
xarope para tosse. 

 
Fonte: Revista Careta, 04/12/1909, p. 06. 

 

A nudez feminina também se fazia presente nas revistas ilustradas quando 

estas reproduziam obras de arte – onde o nu, de maneira geral, sempre foi bem aceito 

– e nas muitas charges por elas publicadas, inclusive as que teciam críticas à 

emancipação feminina. Para este último caso, é emblemática a capa da revista Fon-

Fon de 02 de março de 1912, ilustrada por Kalixto e que tinha como título “A evolução 

da moda – Ontem, Hoje, Amanhã” (Figura 34). A imagem é composta por três figuras 

de mulheres, que representam, cada uma delas, a moda dos espaços temporais 
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citados na legenda. Se a moda de “Ontem”, cobre quase todo o corpo com um modelo 

da saia balão típica dos anos 1850 e a de “Hoje”, mesmo com as pernas totalmente 

cobertas e com o uso de luvas, deixa entrever as formas corporais de sua portadora 

e descortina o colo e os pés, a de “Amanhã” porta apenas um capacete de guerreiro 

romano, sapatos de salto e uma faixa para cobrir os seios. Assim como a roupa, a 

atitude também muda: a postura submissa da figura de “Ontem”, que mantém a 

cabeça e o olhar baixos, é substituída pelo olhar triunfante da figura imaginada para o 

futuro. Esta última, para não deixar dúvidas quanto ao perigo que uma mulher 

emancipada poderia representar, ainda exibe como acessórios uma bolsa semelhante 

a um estojo militar e uma arma. Mas, apesar do ar bélico com o qual é representada, 

a sensualidade se faz presente na imagem e é exagerada, ressaltada, pela nudez e 

pelas formas exuberantes do corpo que se mostra sem pudor.  

 

Figura 34 – “A evolução da moda” segundo 
a revista Fon-Fon do início do século XX. 

 
Fonte: Revista Fon-Fon, 02/03/1912, p. 01. 
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Ao longo dos anos vinte, o corpo feminino pouco vestido torna-se uma 

constante na imprensa. A revista Para Todos passa a exibir, a partir de 1926, em todas 

as suas capas, ilustrações coloridas protagonizadas pelas personagens femininas 

criadas por J. Carlos. As mulheres desenhadas pelo famoso ilustrador – que nesse 

período também dirigia a revista – eram retratadas em poses sensuais, com trajes 

reveladores, que poderiam ser inspirados ora na moda, ora em fantasias para o 

carnaval, ora em alegorias mitológicas. As que se referem à moda são especialmente 

interessantes para este estudo não só por fornecer pistas sobre os usos da época, 

mas também como representação de um ideal de “mulher moderna”, à vontade com 

seu corpo, que frequentemente ultrapassava as demarcações do pudor que a moda 

daquele momento, mesmo a de vanguarda, ainda mantinha.  

As melindrosas de J. Carlos encaravam com segurança e tranquilidade o olhar 

do leitor que as examinava – esta era, aliás, mais uma característica de seu 

comportamento moderno. Quando contracenavam com figuras masculinas ocupavam 

o centro da cena e, em grande parte das vezes, eram representadas em tamanho 

maior que seus parceiros. Havia uma espécie de desdobramento dessa figura jovem 

e audaciosa da capa nas fotografias das páginas internas na medida em que as 

imagens criadas por J. Carlos inspiravam poses e comportamentos das leitoras, a 

ponto de influírem diretamente sobre seus gestos e aparências, os quais, alimentando 

o ciclo, eram fotografados e exibidos pela revista na forma de “instantâneos”.  

Mesmo sem se dedicar especificamente ao assunto, J. Carlos demonstrava  dar 

atenção à moda e ser capaz de detectar tendências desde o tempo em que publicava 

suas charges na revista Careta, como relata Humberto de Campos, em uma crônica 

originalmente publicada na revista A Maçã de 12 de maio de 1923 e reproduzida na 

Para Todos de 9 de junho do mesmo ano: 

 

Certa vez, viajava J. Carlos em um bonde da Gávea, carregando seus 
embrulhos de honrado chefe de família, quando ouviu, no banco fronteiro, 
duas senhoras que conversavam. 
– E o figurino, já escolheste? – indagou uma. – No Chic Parisien, deste mês, 
tem um lindo vestido, que talvez te sirva. E há outro, no Fémina. 
– Agora é tarde, – atalhou a outra. – Eu já escolhi um, por sinal que muito 
bonitinho: 
– No Paris-Chic? 
– Não, na Careta. 
E mostrou à amiga um exemplar do semanário, em que J. Carlos havia 
deixado numa charge, o traço fino, inconfundível, das suas figuras femininas. 
(Para Todos, 09/06/1923, p. 11) 
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Na mesma crônica, Humberto de Campos compara J. Carlos a um “espelho 

que exagera as linhas”: as personagens por ele criadas apresentavam-se de forma a 

produzir, ao mesmo tempo, identificação e estranhamento por parte do público que as 

apreciava. Em algumas ilustrações, J. Carlos promovia um figurino híbrido, misturando 

a moda do momento com a de outros períodos históricos, trajes de cena de music 

halls e figurinos de cinema – principalmente os relacionados ao Oriente Médio, cuja 

estética o sucesso de “O Sheik”, com Rodolfo Valentino, colocou em evidência em 

192135. Dessa mistura, saíam figuras esguias e sensuais, portando saias muito mais 

curtas que o usual, trajes de banho mais colantes e decotados do que os que se 

costumava ver em Copacabana ou simplesmente envoltas por joias, flores, tiras de 

tecido e até mesmo lanternas, que tinham por objetivo dar destaque aos atributos 

considerados fundamentais para compor o corpo da moda para a mulher dos anos 

vinte (Figura 35). Em comum, pairava sobre elas certa aura de modernidade e 

liberdade que as tornava ousadas, seguras de si e confortáveis para exibirem, com 

elegância, a nudez de braços, pernas e seios sempre perfeitos. 

 

Figura 35 – A nudez feminina nas capas da revista Para Todos.  

 
Fonte: Revista Para Todos, 02/10/1926 (p. 01) e 18/06/1927 (p. 01). 

                                                           
35 Uma primeira onda de orientalismo na moda francesa do século XX se deu no final da primeira 

década, quando acontece, em 1909, a primeira temporada parisiense dos “Ballets Russes”. 
Segundo BAUDOT (2008, p.42), Paul Poiret desponta como o grande criador do período, ao 
transformar suas clientes em “dançarinas de harém” com o uso de calças bufantes, turbantes e 
estampas em cores vivas. Como o Brasil seguia os passos da moda francesa, não demoraram a 
aparecer por aqui trajes inspirados em um oriente idealizado e estilizado. 
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As cenas e figurinos criados por J. Carlos demonstram, além do domínio 

técnico, uma percepção aguçada da moda, capaz de mesclar passado, presente e 

futuro.  A ilustração da capa da edição de 02 de março de 1929 é um exemplo dessa 

mistura de tempos. Inspirada nas fashion plates36 difundidas entre o final do século 

XVIII e o início do século XIX, a imagem estabelece paralelos entre o comportamento 

e a moda femininos daquele período e de sua própria época (Figura 36). Ali vemos o 

chapéu com grande aba frontal, a gola em formato de rufo e a sombrinha de renda 

característicos da moda entre os anos 1790 e 1820, combinados com cabelos curtos, 

maquiagem e decotes generosos, que deixavam costas e braços nus, mais de acordo 

com o momento em que a revista foi publicada. O mais interessante, no entanto, é a 

saia, composta pelos mesmos franzidos usados nas barras dos vestidos do período 

imediatamente posterior à Revolução Francesa, mas cujo comprimento só poderia ser 

visto, na época em que a imagem foi concebida, nos palcos de casas de espetáculo 

ou, mais de trinta anos depois, nas ruas de Londres, quando, no começo dos anos 

1960, Mary Quant lançou a moda da mini saia.  

Com essa mesma imagem, J. Carlos parece, também, fazer referência às 

Merveilleuses, mulheres que, na França, durante os últimos anos do século XVIII, 

eram consideradas excêntricas por comporem sua aparência a partir de uma 

interpretação exagerada das tendências da moda. Assim como as garçonnes do 

século XX, as Merveilleuses do final do período Iluminista quebraram tradições que, 

por muito tempo, haviam sido essenciais para a construção da aparência feminina, 

entre elas a dos cabelos longos, arranjados em penteados elaborados desde o século 

XVII. Durante a última década do século XVIII, os cabelos foram cortados e deram 

lugar a uma combinação de coques e cachos mais simples, que receberam nomes 

como “à la Tittus” e “à la Caracalla” (RUPPERT et al., 2000, p. 190), fazendo menção 

à antiguidade greco-romana, que inspirava a moda daquele momento, chamada de 

“Anticomania”. A mesma tendência à simplicidade fez com que fossem adotadas 

silhuetas mais maleáveis: com a cintura marcada logo abaixo do busto, foram 

                                                           
36 “Fashion plates” são ilustrações de moda que começaram a circular na Europa no século XVIII. 

Durante o século XIX e começo do século XX, costumavam ser acopladas às revistas de moda. As 
mais luxuosas eram coloridas, uma a uma, com aquarela. 
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suprimidos os paniers37, os corpetes e as anáguas estruturadas para dar lugar a 

longas túnicas de cambraia, despojadas de qualquer artifício que pudesse render 

algum volume (RUPPERT et al., 2000, p. 187).  

Os longos vestidos fluidos do início do século XIX deixavam o corpo mais livre, 

mais “natural”, atendendo ao apelo dos filósofos iluministas que condenavam o 

artificialismo da vida nas cortes europeias durante o século XVIII. Mais de cem anos 

depois, J. Carlos criava a nova “Merveilleuse”, que cortava o cabelo ainda mais curto 

que sua ancestral e descobria, no desnudamento e na flexibilidade das novas roupas, 

novos sentidos para tal despojamento. 

 

Figura 36 – A referência ao início do século XIX no figurino criado por J. Carlos. 

 
Legenda: À esquerda, a moda do início do século XIX que serviu de inspiração para o figurino 
inventado por J. Carlos (à direita), este último estampado na capa da revista Para Todos, mais de 
cem anos depois.  
Fontes: À esquerda, ilustração de moda da revista inglesa Repository of arts, literature, commerce, 
manufactures, fashions and politics de maio de 1815 e, à direita, Revista Para Todos, 02/03/1929, 
p. 01. 

 

                                                           
37 Paniers foram estruturas de sustentação de saia características dos trajes das cortes europeias no 

final do século XVIII, que promoviam uma expansão lateral e podiam atingir mais de um metro de 
largura. 
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Pode-se pensar que foi nos anos vinte e não na década de 1980, como 

sugerem Miriam Goldenberg e Marcelo Silva Ramos (2002, p. 26), que teve início o 

que os autores chamam de “moral da boa forma”. Ao comentar a liberação dos corpos 

no mundo contemporâneo, Goldenberg e Ramos evocam Norbert Elias para analisar 

o “processo civilizador” (ELIAS, 1994, p. 15) que a acompanha: 

 

De acordo com o autor [Norbert Elias], os corpos mais expostos exigiriam por 
parte de homens e mulheres um maior autocontrole, no que diz respeito às 
suas pulsões, do que quando o decoro os mantinha escondidos. 
Seguindo essa linha de reflexão, pode-se pensar que a aparente liberação 
dos corpos, sugerida por sua atual onipresença na publicidade, na mídia e 
nas interações cotidianas, tem por trás um “processo civilizador”, que se 
empreende e se legitima por meio dela. Devido à mais nova moral, a da “boa 
forma”, a exposição do corpo, em nossos dias, não exige dos indivíduos 
apenas o controle de suas pulsões, mas também o (auto)controle de sua 
aparência física. O decoro, que antes parecia se limitar à não exposição do 
corpo nu, se concentra, agora, na observância das regras de sua exposição. 
(GOLDENBERG; RAMOS, 2002, p. 25.) 

 

O estudo dos antropólogos acima citados analisa o valor do corpo na cultura 

carioca entre o final do século XX e o começo do XXI, mas algumas afirmações podem 

ser aplicadas à realidade da década de 1920, entre elas a seguinte: 

 

Pode-se dizer que, sob a moral da “boa forma”, um corpo trabalhado, cuidado, 
sem marcas indesejáveis (rugas, estrias, celulites, manchas) e sem excessos 
(gorduras, flacidez) é o único que, mesmo sem roupas, está decentemente 
vestido. (GOLDENBERG; RAMOS, 2002, p. 29) 

 

A preocupação em preparar o corpo para que ele pudesse ser exposto 

publicamente transparece nos anúncios veiculados na imprensa escrita desde os 

primeiros anos da década de 1920. Um exemplo é o anúncio publicado pela revista 

francesa Fémina, na edição de julho de 1924, que reúne vários produtos em uma 

única página para indicar o ritual de beleza da “coquette” moderna: “lama vulcânica 

radioativa” para combater as rugas, “leite de beleza” para branquear a pele, “vinagre 

emagrecedor” para friccionar sobre o corpo, “luvas mágicas” para tornar as mãos lisas 

e acetinadas (Figura 37).  

Os cuidados com o corpo adquirem novos sentidos: à medida que se tornam 

perceptíveis, pela visão, pelo tato ou pelo olfato, se transformam em instrumentos de 

distinção. No Brasil, práticas e produtos para cuidar da beleza indicam modernidade 
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e pertencimento a uma elite antenada com os valores dos países de onde emanam 

os modelos a serem seguidos. 

 

Figura 37 – Um único anúncio para diferentes 
produtos de beleza. 

 
Fonte: Revista Fémina, julho/1924. 

 

 

2.1.2 Os cuidados para o corpo que se expõe 

 

 

Um pequeno anúncio, veiculado na edição de 19 de agosto de 1928 (p. 13) do 

jornal francês “Le Petit Echo de la Mode”, é ilustrado por uma cabeça feminina vista 

de costas (Figura 38).  O produto anunciado, uma cera extraída de flores, prometia 

dar uma “bela nuca” às mulheres que usavam cabelos curtos, promovendo o 

branqueamento e a renovação da pele dessa parte da anatomia feminina. A imagem 

e o texto indicavam a abrangência do processo de desnudamento fomentado pela 
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moda – processo este que transformou a pele em signo distintivo, e, por isso, objeto 

de cuidados intensivos e específicos para cada trecho e a cada momento em que era 

exposta. 

 

Figura 38 – Anúncio de produto para 
mulheres com cabelos curtos. 

 
Fonte: Le Petit Echo de la Mode, 19/08/1928, p. 13.  

 

A crescente exposição do corpo fez nascer uma série de cuidados específicos 

para as diferentes partes da anatomia feminina que durante muito tempo haviam 

permanecido encobertas e, por isso, não costumavam merecer tanta atenção. É o 

caso da nuca do exemplo acima, que os cortes de cabelo da moda colocaram em 

evidência, mas também das pernas e dos tornozelos, dos braços e das axilas, do colo 

e dos ombros, das mãos e das unhas. Estas últimas, ao deixarem de ser 

obrigatoriamente cobertas por luvas, passaram a ser objeto de cuidados especiais. 

Assiste-se a uma proliferação de produtos e instrumentos especialmente concebidos 

para dar a elas a aparência desejada, instaurando procedimentos complexos de 

manicure, que passaram a incluir, na década de vinte, a remoção de cutículas e o uso 

de esmalte para colorir e dar brilho. Uma empresa americana anunciava, na revista 
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Para Todos, vários modelos de estojos com os produtos necessários para “uma 

manicura completa”, que poderiam ter até “seis preparados diferentes”, além de 

“polidor, lima, papéis de lixa e pau de laranjeira” (Para Todos, 06/06/1925, p 11).  

A moda dos vestidos curtos, decotados e sem mangas, que dispensava o 

complemento de luvas e de meias opacas e escuras, fez com que a pele passasse a 

se apresentar, nos espaços públicos, sem mediações, conferindo ao corpo uma nudez 

que nada tinha de simples ou natural, já que sempre coberta de significados. A famosa 

frase de Paul Valery, “o que há de mais profundo é a pele”38, apesar de ter sido 

elaborada na década seguinte, pode ser aplicada ao momento em que a pele passa 

a expressar valores em função da quantidade de superfície exposta, de sua cor, de 

sua textura e dos tratamentos e produtos por ela recebidos. Cabia ao indivíduo fazer 

tais escolhas e intervir sobre seu próprio corpo de modo a formatá-lo e ordená-lo de 

acordo com seus ideais – ou os da sociedade em que vivia –, por vezes sublimando 

seus desejos, controlando o apetite, a dor, o cansaço, para atingir o que lhe parecia 

um bem maior: um corpo que não lhe causasse constrangimentos.  

Embora o aspecto “natural” da pele fosse valorizado, não parecia haver 

nenhum dilema se esse “natural” fosse conseguido com alguma ajuda suplementar. 

Um anúncio de cosmético argumentava que “a cor natural é rara e facilmente 

desaparece por qualquer indisposição ou fadiga” para convencer as leitoras de que o 

uso do produto em questão não constituía agressão nem à saúde nem ao desejado 

aspecto de naturalidade das feições femininas: 

 

O rouge danifica a cútis e, além disso, sempre se faz notar. Se as suas faces 
não são rosadas naturalmente, prove o efeito que lhes produz o carminol em 
pó: põe em um rosto pálido um delicado toque de cor que não se pode 
distinguir do natural. (Para Todos, 07/12/1929, p. 49).  

 

Um anúncio como este não constitui prova de que havia um apreço irrestrito 

pelo aspecto natural, mas ele demonstra que esse era um dos valores levados em 

conta na construção da aparência pessoal. A maquiagem, ao se basear em atributos 

naturais, se difunde porque, supostamente, permite corrigir e aperfeiçoar os traços do 

                                                           
38 A frase “Ce qu’il y a de plus profond dans l’homme, c’est la peau” foi formulada por Paul Valéry em 

1933 como parte de um diálogo contido no livro L’idée fixe ou Deux hommes à la mer. (Le Monde, 
09/07/2014. Disponível em <http://www.lemonde.fr/m-styles/article/2014/07/09/ce-qu-il-y-a-de-plus-
profond-dans-l-homme-c-est-la-peau_4453680_4497319.html>, acessado em 11/04/2016). 
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rosto de forma a, segundo Baudelaire, “consolidar e divinizar” a “frágil beleza” feminina 

(BAUDELAIRE, 2010, p. 72).   

A defesa da maquiagem empreendida por Baudelaire em meados do século 

XIX fazia parte de um ensaio a favor da modernidade e da busca pelo belo “até nas 

mais diminutas manifestações” da vida cotidiana:  

 

[...] quem não percebe que o uso de pó de arroz, tão estupidamente 
anatematizado pelos filósofos cândidos, têm por objetivo e resultado fazer 
com que desapareçam da tez todas as manchas que a natureza aí 
humilhantemente espalhou e criar uma unidade abstrata na textura e na cor 
da pele, unidade que, como a produzida pela malha, aproxima imediatamente 
o ser humano da estátua, isto é, de um ser divino e superior? Quanto ao negro 
artificial que realça o olho e ao rubro que realça a parte superior das faces, 
embora a sua utilização provenha do mesmo princípio, o da necessidade de 
ultrapassar a natureza, o resultado produzido tem como objetivo satisfazer 
uma necessidade completamente oposta. O rubro e o negro representam a 
vida, uma vida sobrenatural e excessiva; essa moldura negra torna o olhar 
mais profundo e mais singular, dá ao olho uma aparência mais decidida, de 
janela aberta para o infinito; o rubro, que inflama as maçãs do rosto, realça 
ainda mais a claridade da pupila e junta a um belo rosto feminino a paixão 
misteriosa da sacerdotisa. (BAUDELAIRE, p. 72) 

 

O texto, publicado pela primeira vez em 1863 no jornal Le Figaro, não foi 

suficiente para derrubar as reservas quanto ao o uso de cores artificiais sobre o rosto 

feminino em sua própria época. Décadas depois, durante o período da belle époque, 

tais práticas ainda eram mal vistas quando aplicadas de maneira ostensiva, como 

demonstra a charge, publicada na revista Fon-Fon de 06 de novembro de 1915 (p. 

57), que condena o aumento progressivo do uso da maquiagem, à medida que a 

mulher envelhece. Abaixo das imagens, a sentença: “O ‘maquillage’ ou a arte de se 

tornar feia” (Figura 39).  

Foi somente a partir dos anos vinte que a maquiagem mais expressiva passou 

a ser aceita como uma forma de beleza das jovens que se empenhavam em seguir a 

moda, especialmente a que era difundida pelas atrizes de cinema. Mas, enquanto o 

rosto poderia receber alguns recursos para dissimular imperfeições e aumentar seu 

poder de atração, outras partes do corpo tiveram que passar por processos de 

embelezamento mais intensos, para conseguir se aproximar das silhuetas inatingíveis 

que os desenhos de moda difundiam.  
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Figura 39 – A condenação da maquiagem 
durante a belle époque. 

 
Fonte: Revista Fon-Fon, 06/11/1915, p. 57. 

 

Em alguns momentos da história, os trajes de moda femininos, ou seja, aqueles 

utilizados pelas camadas aristocráticas das sociedades que tomavam a moda 

europeia como modelo desde o século XIV, chegaram a descobrir os pés e até mesmo 

os tornozelos de suas portadoras. Isso aconteceu, por exemplo, quando as mulheres 

da nobreza francesa e inglesa, no último quarto do século XVIII, adotaram um modelo 

de vestido que ficou conhecido como “à la polonaise” (BOUCHER, 1996, p.274), cuja 

saia poderia ter o comprimento, originalmente rente ao chão, encurtado em até vinte 

centímetros, por meio de cordões que, quando tracionados, formavam drapeados 

laterais.  

Desde então, a moda teve algumas oscilações quanto ao comprimento das 

saias, ora fazendo-as arrastar pelo chão, ora tornando-as curtas o suficiente para que 

os sapatos pudessem ser exibidos. Desde o século XIV, que marca o nascimento da 

moda nas sociedades modernas, nada parecido havia sido proposto com o que 
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aconteceu por volta de 1925, quando as saias chegaram na altura dos joelhos, 

fazendo com que, durante o caminhar, estes pudessem ficar completamente 

expostos39. As meias, que durante quase todo o século XIX eram confeccionadas em 

cores escuras e opacas, tornaram-se, nos anos vinte, transparentes e, em tonalidades 

próximas às da pele, promoviam o efeito de “pernas nuas”.  

Para Anne Hollander (2003, p. 182-183), “a primeira função das saias 

modernas, pequenas e curtas, foi deixar os corpos vestidos das mulheres em 

correspondência física completa com os homens”. A autora chama a atenção para o 

caráter político das saias curtas que, “sem recorrer ao vocabulário masculino padrão”, 

se estabeleceram como um símbolo de liberdade e de igualdade: 

 

Assim, embora ainda tão diferentes no aspecto, os corpos vestidos modernos 
dos homens e das mulheres eram visivelmente feitos com o mesmo padrão 
humano e possuíam igualmente pés e pernas funcionais, seus chapéus eram 
de tamanho similar e seus cabelos ocupavam mais ou menos o mesmo 
volume (HOLLANDER, 2003, p. 84). 

 

Fenômeno de moda, atitude política ou artifício sexual: o ato de deixar as 

pernas à mostra instituía uma ligação direta com o que havia de mais moderno no 

começo do século XX. Assim eram interpretados, também, os cabelos curtos e o 

direito de olhar, examinar e cuidar do próprio corpo, para dele extrair satisfação e bem-

estar. Paradoxalmente, os cuidados com o corpo tanto poderiam trilhar o caminho do 

prazer como o do sofrimento – e um não excluía, necessariamente, o outro. Os 

produtos que se propunham a embelezar o corpo – e, com isso, proporcionar também 

distinção –, geralmente alardeavam sua aprovação por alguma autoridade médica, o 

que ajudava a convencer a clientela de que não causavam prejuízos à saúde. No 

entanto, na maior parte das vezes, esses produtos careciam de rigor científico, 

colocando em risco a saúde de suas usuárias. Parece ser o caso das tiras de borracha 

radioativa, projetadas para afinar os tornozelos e vendidas em Paris por um certo 

Docteur Monteil (Figura 40). Segundo o anúncio, veiculado na revista Fémina de maio 

de 1923 (p. XXII), usando tais artefatos uma hora por dia “toda bela mulher” poderia 

ter as pernas esbeltas e os tornozelos finos, como pedia a moda. 

 
                                                           
39 É importante ressaltar que estamos nos referindo à moda criada e propagada pela Europa 

Ocidental e adotada pelas camadas das sociedades que a seguiam. Ao longo da história da 
humanidade, a indumentária de diferentes civilizações cobriu e desvelou de diferentes formas o 
corpo feminino. 
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Figura 40 – Anúncio de produto em borracha 
radioativa para afinar os tornozelos. 

 
Fonte: Revista Fémina, maio/1923, p. XXII. 

 

Um outro anúncio de artefatos de borracha apareceu em várias edições da 

revista Para Todos, entre 1926 e 1927, mas (felizmente) tais produtos, vendidos no 

Brasil, não chegaram a incorporar a tecnologia radioativa. As peças, confeccionadas 

em vários formatos, para serem usadas sobre diferentes partes do corpo, tais como 

seios, costas, ventre, tornozelos e face, eram feitas, segundo o anúncio, “sob medida 

para cada caso” e pretendiam “dar forma e graça aos corpos deformados pelo excesso 

de gordura”, comprimindo o corpo “sem o menor incômodo e sem tolher os 

movimentos” (Figura 41). 

É possível supor que as cintas, tornozeleiras e soutiens de borracha eram mais 

efetivos como modeladores para serem usados sob as roupas do que como corretivos 

de ação duradoura, embora propagandeassem o contrário. Mesmo agindo por 

compressão como os antigos espartilhos, deles se distinguiam pela possibilidade de 

movimento que proporcionavam – e a maioria dos anúncios fazia questão de destacar 

essa qualidade, fosse através do texto, fosse por imagens. Esse último caso pode ser 

ilustrado pelo anúncio veiculado em maio de 1926 pela revista Fémina: as palavras se 

restringem ao mínimo necessário, deixando espaço para as imagens de uma jovem 

mulher, que parece dançar, vestida apenas com peças de um tipo de borracha 

denominada “higiênica” (Figura 41). O anúncio torna-se ainda mais interessante se 

analisarmos as poses escolhidas para demonstrar a maleabilidade dos produtos 

anunciados, que acompanham a flexibilidade do corpo que os vestem: elas enfatizam 
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um repertório de gestos muito diferente do das mulheres da década anterior e 

sugerem liberdade e autoconfiança ao representarem uma personagem que, com a 

ajuda de um espelho, admira suas formas e sua nudez, colocadas em evidência por 

movimentos amplos, feitos com visível prazer. 

 

Figura 41 – Anúncios de modeladores de borracha em revistas brasileiras e francesas. 

 
Fontes: Revistas Para Todos, 09/07/1927, p. 53 e Fémina, maio/1926, p. LVII. 

 

A moda dos vestidos curtos e sem mangas ajudou a popularizar as técnicas de 

depilação, que já eram anunciadas desde o início do século, mas restritas à “penugem 

do rosto” (Careta, 25/08/1917, p. 27). Em 1919, um anúncio de loção depilatória 

admitia um uso mais abrangente ao prometer “fazer desaparecer os pelos e penugens 

do rosto, colo, mãos e braços” (Para Todos, 08/02/1919, p. 38). Alguns anos depois, 

a retirada dos pelos julgados supérfluos alcança as pernas, que passam a ser citadas 

junto com as outras partes do corpo que já recebiam esse tratamento (Para Todos, 

03/04/1926, p. 12).  

Até o início dos anos vinte, a maioria dos anúncios referentes à depilação nas 

revistas brasileiras se restringia a um pequeno texto sem ilustrações. A publicidade 

de aparelhos americanos, as “navalhas de segurança” especiais para uso feminino, 

inovou ao desviar o foco da higiene para a elegância ao publicar um anúncio de página 

inteira na revista Careta, no qual duas imagens atraem a atenção do leitor: a do 
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aparelho, representado dentro de um estojo semelhante ao de uma joia, e a de uma 

cena de toucador, na qual uma mulher de cabelos muito curtos (a exposição da nuca 

requeria cuidados, entre eles, a depilação), faz sua maquiagem (Figura 42). Para não 

deixar dúvidas quanto à sofisticação dos produtos e das práticas a eles associadas, 

as lâminas receberam nomes franceses – “Parisienne” e “Debutante”. O texto ocupava 

um espaço bem menor que as imagens e proclamava, em frases curtas e objetivas, 

as ideias que fariam vender seus produtos: 

A força da atração feminina depende da observação meticulosa da sua 
toilette. A depilação perfeita da nuca e das axilas é o complemento da toilette 
moderna. (Careta, 19/06/1926, p. 09) 

 
Figura 42 – Anúncio de “navalhas de 
segurança” para mulheres. 

 
Fonte: Revista Careta, 19/06/1926, p. 09. 

 

Anne-Marie Sohn (2011, p. 109) argumenta que o aspecto físico se tornou 

preponderante para homens e mulheres a partir do momento em que, com o 

casamento por amor, a busca por um parceiro deixou de ser calcada nos interesses 

da família para se tornar uma responsabilidade pessoal. A “exigência da sedução” 
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(SOHN, 2011, p. 109), que tinha no corpo seu trunfo principal, fez nascer todo um 

mercado da beleza, cujos produtos apostavam na ânsia de agradar, principalmente 

por parte das mulheres burguesas, para as quais, salvo algumas poucas exceções, o 

casamento ainda era o objetivo maior de suas vidas. A estratégia dos anúncios de 

cosméticos e afins era baseada em uma dupla sedução: primeiro, eles precisavam 

convencer as leitoras, produzindo situações com as quais elas se identificassem de 

forma idealizada para transformá-las em consumidoras. Depois, sugeriam que, com o 

auxílio do produto, elas poderiam exercer mais facilmente sua “força de atração”, 

seduzindo seus parceiros, como preconizava o anúncio das “navalhas de segurança”. 

Mesmo quando outros predicados eram lembrados, a mesma ideia, de sedução pela 

aparência tornava-se central, como no anúncio de creme para o rosto, que afirmava: 

“Sem dúvida alguma na mulher, a par de uma excelente educação deve haver uma 

epiderme sã” (Para Todos, 03/04/1926, p. 66).  

 

 

2.1.2.1 A batalha pela plástica perfeita dos seios 

 

 

Anúncios de produtos os mais diversos prometiam agir sobre o corpo feminino 

para que ele pudesse cumprir com sucesso sua tarefa de sedução. O êxito em tal 

empreitada dependia do empenho e da dedicação dispensada ao corpo, da correta 

administração dos produtos ofertados pelo mercado para que fossem corrigidos os 

defeitos e, assim, mostrar-se desejável. Ao menos era essa a ideia que muitos 

anúncios propagavam, entre eles o da “Pasta Russa”, que prometia “seios lindos, 

desenvolvidos, fortificados e aformoseados” em qualquer idade. O texto era longo, e 

dava destaque a três frases. A primeira, em letras mais pesadas, desafiava a leitora: 

“Por que não fazeis todo o possível para dar o maior realce à vossa formosura?”. A 

segunda, propagava a “verdade” que vendia o produto: “Mais valem uns lindos seios 

do que uma bonita cara”; e a terceira, na base inferior do anúncio, paradoxalmente, 

alertava: "NÃO SE ILUDAM!!!”, assim mesmo, em caixa alta e com três pontos de 

exclamação, tentando demonstrar apreço ao consumidor, ao mesmo tempo que 

admitia a estratégia recorrente daquele mercado de enganá-lo (Para Todos, 

10/01/1920, p. 07). Em 1929 o produto ainda era anunciado na mesma revista, em 
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uma versão mais econômica: o anúncio de página inteira deu lugar a um menor, sem 

ilustrações, que ocupava menos de um sexto de página. Isso sugere que o artigo deve 

ter alcançado algum sucesso, já que continuou a ser comercializado por toda década. 

A imagem que acompanhava o texto, durante os primeiros anos de propaganda 

da “Pasta Russa”, mostrava uma mulher jovem, vestida com uma espécie de camisola 

ou roupa íntima, que menos escondia do que emoldurava os seios, cujo volume o 

desenhista se empenhou em ressaltar (Figura 43). O traje e a postura da mulher que 

o porta têm um apelo diferente das imagens usadas em anúncios de roupas íntimas: 

a figura exala toda a sensualidade de uma mulher confiante de que conta com dotes 

físicos suficientemente atraentes para seduzir seu parceiro. Anne-Marie Sohn (2011, 

p. 110) lembra que, no final do século XIX, “ainda se faz amor totalmente nus, só com 

a camisola” e que “a alcova”, o cômodo mais íntimo das moradias daquela época, era 

“inimiga da luz”, para reforçar sua proposição de que “o desvelar público dos corpos 

femininos teve um impacto imediato na vida privada”: 

 

Esse espetáculo inocente e tacitamente admitido pela opinião pública 
reabilitou o corpo em sua dimensão sexuada. Deste modo, a nudez foi 
naturalmente se desenvolvendo nas relações íntimas. (SOHN, 2011, p. 111) 

 

Ao afirmar que “o essencial da verdadeira beleza não consiste em ter uma cara 

bonita, que rapidamente emurchece, mas em possuir um busto perfeitamente 

desenvolvido que resiste ao tempo e aos anos”, o anunciante da “Pasta Russa” parece 

fazer menção à vida íntima dos casais, sobretudo aos que se mantinham ligados por 

muito tempo. No afã de convencer as leitoras a comprarem o produto que prometia 

mantê-las fisicamente sedutoras, mesmo com o passar dos anos, o texto alertava: 

 

Os homens desviam-se desiludidos das mulheres desprovidas de seios fortes 
e atraentes como se lhes faltasse alguma coisa absolutamente indispensável. 
(Para Todos, 10/01/1920, p. 07). 

 

Ora, só poderiam desiludir-se aqueles que haviam tido a oportunidade de 

comprovar a ausência das qualidades em questão. Em 1920, ano em que foi veiculado 

o anúncio, nem mesmo os trajes de banho eram suficientemente decotados e colantes 

para proporcionar tal “desilusão”, donde é possível supor que se está falando aqui da 

vida intima de casais estabelecidos, cuja perpetuação, ainda segundo o anúncio, 

dependia da capacidade das mulheres de nada deixar faltar ao desejo masculino. 
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Figura 43 – Anúncio de cosmético para embelezamento dos seios. 

 
Fonte: Revista Para todos, 10/01/1920, p.07. 

  

Como se pode notar, embora a silhueta tubular estivesse em moda nos anos 

vinte, inaugurando o uso de uma peça íntima com a função de “achatar” os seios – 

sendo, por isso, chamada de “achatador” (LAVER, 1989, p. 231) – os seios bem 

desenvolvidos ou, ao menos, bem formados, ainda eram um atributo feminino 

valorizado, principalmente no começo da década, e vários fabricantes anunciavam o 

poder de seus produtos para atuar sobre eles, ora aumentando-os, ora diminuindo o 

seu volume, ora tornando-os mais firmes. Hoje sabemos que tais modificações só são 
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possíveis pela via cirúrgica, mas, no início do século, quando as cirurgias plásticas 

estéticas estavam apenas iniciando seu processo triunfante de desenvolvimento e 

popularização, alguns produtos específicos para os seios conseguiram angariar 

seguidoras pela invocação de uma cientificidade, certamente, jamais comprovada. 

Modeladores, cremes, tônicos, massagens e até mesmo pílulas foram usadas para 

tentar adequar a anatomia feminina aos estritos padrões de beleza que a moda 

determinava, incitando as mulheres a agirem sobre seus corpos: “Seios flácidos, 

grandes ou reduzidos – trate-os”, ordenava o anúncio de uma linha de produtos de 

beleza que exibia a expressão “Beleza Científica” como título (Careta, 26/03/1927, p. 

38).  

Na França, alguns produtos, como as “Pílulas Orientais”, anunciadas na revista 

Fémina (março/1920, p. XXXII), tinham uma abordagem agressiva e alertavam que 

uma mulher “pouco avantajada pela natureza” poderia passar por situações “penosas 

e humilhantes”, já que, segundo o anunciante, não havia nada “mais desgracioso do 

que um colo magro e ossudo sobre um peito achatado ou caído”40. O desenho de uma 

cena que se passa no ambiente elegante de um camarote de teatro, envolvendo duas 

mulheres e três homens, acompanha as palavras fortes do texto (Figura 44). Enquanto 

a primeira mulher, que exibe seios fartos sob um decote profundo, sorri ao ser 

observada pelos três homens, a que está ao seu lado, com os contornos dos ossos 

da clavícula evidenciados, enquanto o volume de seus seios desaparece sob o 

vestido, parece constrangida.  

Os anúncios acima citados nos permitem ampliar algumas das ideias 

propagadas por Denise Sant’Anna sobre o comportamento feminino em relação à 

beleza nas primeiras décadas do século XX. A historiadora, que tem uma pesquisa 

respeitável sobre a história do corpo no Brasil, afirma em artigo publicado em 1995, 

no livro Políticas do Corpo: 

 

Durante a primeira metade deste século, dificilmente a beleza será aceita 
como sendo fruto de um trabalho, individual e cotidiano, da mulher sobre o 
seu corpo. Numa época em que a “Natureza” se escreve em maiúsculo, que 
sua obra é considerada da ordem do prodígio divino, é perigoso intervir no 
próprio corpo em nome de objetivos pessoais e dos caprichos da moda. 
(SANT’ANNA, 1995, p. 126) 

                                                           
40 No original: “Le décolleté au Théâtre rend pénible et humiliante la situation de la femme 

désavantagée par la nature sous le raport de la gorge et de la poitrine. Est-il rien de plus disgracieux 
em effet qu’une gorge maigre et osseuse, aux salières poréminentes, surmontant une poitrine plate 
ou affaissée?” (Fémina, março/1920, p. XXXII) 
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Figura 44 – Anúncio de pílulas para desenvolvimento dos seios 
em revista francesa especializada em moda. 

 
Fonte: Revista Fémina, março/1920, p. XXXII. 
 

A pesquisa de Sant’Anna demonstra a preservação de um pensamento 

conservador entre certas camadas da sociedade brasileira que, apoiadas na moral 

católica, ainda consideravam a beleza mais como um dom divino do que uma 

conquista individual (SANT’ANNA, 1995, p. 125). Segundo Sant’Anna, os anos vinte 

se encaixariam em um período em que as estratégias de beleza se apoiariam 

preferencialmente na “dissimulação”, ou seja, no uso de mecanismos exteriores ao 

corpo para enganar, “fingir, sobretudo perante o homem amado, que se tem uma 
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cintura fina, um porte de rainha e uma voz aveludada” (SANT’ANNA, 1995, p. 127). O 

que permite à autora tais conclusões é a utilização de fontes que costumavam ter uma 

abordagem mais conservadora do que as revistas ilustradas e, portanto, mais 

distantes dos processos de moda, porque menos ágeis para acompanhar as 

mudanças intensas dos costumes que se deram naquele período. Livros por ela 

citados, como Sexualidade e amor e Morfologia da mulher – a plástica feminina no 

Brasil, ambos de autoria do médico Hermani de Irajá, revelam a contaminação 

religiosa do discurso científico ao considerar “a beleza ‘um presente dos céus’, 

enquanto que sua falta é o resultado de uma arbitrariedade celeste” (SANT’ANNA, 

1995, p. 125). 

Tanto no Brasil como na Europa ou nos Estados Unidos, o que fazia com que 

os mais mirabolantes produtos fossem vendidos, às vezes por anos seguidos, não era 

tanto a ingenuidade da clientela, que a levava a acreditar nas falsas promessas que 

os anúncios difundiam, mas a capacidade que tais anúncios tinham de fazer com que 

fosse vislumbrada uma possibilidade de gestão do próprio corpo, dando às mulheres 

o poder de moldá-lo como bem lhes conviesse. Ainda que o comportamento feminino 

fosse induzido pela moda ou direcionado para o prazer masculino, havia espaço para 

que, ao menos no que concerne à aparência pessoal, as mulheres tomassem suas 

próprias decisões, fazendo do corpo um suporte para mensagens sobre si. 

 

 

2.1.2.2 A sedução que apela aos sentidos 

 

 

Os cuidados dispensados ao corpo envolviam não apenas os aspectos 

percebidos pela visão, mas também por outros sentidos, tais como o tato e o olfato. 

No primeiro caso, os cabelos e a pele deviam despertar o desejo do toque ao evocar 

maciez e suavidade supostamente naturais, mesmo que conseguidas às custas de 

um trabalho de manipulação cotidiana envolvendo diferentes produtos químicos ou 

mesmo técnicas de dissimulação (maquiagem). A pele ideal, tanto do rosto quanto do 

corpo, deveria se apresentar lisa, livre de pelos, rugas, manchas ou marcas. Na ânsia 

de atingir a perfeição, as mulheres das camadas mais abastadas dedicavam-se a uma 

rotina composta por uma série de atividades que podiam tomar grande parte do dia, 



127 
 

como relata um artigo publicado na Revista da Semana, intitulado “As confissões 

duma elegante”: 

 

Levanto-me às onze da manhã: peço o chocolate e o banho. [...] Eu entro na 
banheira e preparo-me para saborear os biscoitos que hão de amparar-me 
até as duas horas. E começo a toilette... O creme, o rouge, o rímel, o pó de 
arroz, a depilação, a massagem, o ondulado, tantas coisas, tantas, que não 
me deixam quieta antes das quatro horas. (Revista da Semana, 29/12/1928, 
p. 14) 

 

É importante ressaltar que o artigo, escrito para, supostamente, revelar alguns 

segredos que haviam feito a “reputação de mulher elegante e moderna” da autora, é 

marcado por certo tom de ironia ao exagerar as agruras e aborrecimentos daquela 

que escreve e se auto define como “fútil e brilhante, sedutora e leviana” (Revista da 

Semana, 29/12/1928, p. 14). O texto, dirigido a uma simplória admiradora, constrói 

para esta uma imagem idílica, que se contrapõe às sofisticações mundanas, ali 

descritas quase como um fardo. Talvez a editoria da revista, de tendências 

conservadoras, tenha publicado o texto com a intenção de valorizar a simplicidade da 

vida doméstica, mas jamais saberemos qual a reação das leitoras da época. Hoje, um 

texto como esse provavelmente causaria um grande mal-estar: 

 

Depois, nova toilette, nova pintura e lá parto para o teatro ou para o baile. 
Bebo, danço, falo, agito-me, canto, rio, pulo, sou boa ou sou perversa, 
coquete ou simples, e quando volto à casa, às seis horas da manhã, sinto-
me cansada e triste e penso, ao ver-me ao espelho envelhecida e com 
olheiras, que a essa mesma hora te levantas fresca como uma flor e te 
preparas a descer ao jardim para colher um ramo de rosas e para dar uma 
refeiçãozinha graciosa às tuas galinhas e aos pombos brancos que te 
seguem esvoaçando. (Revista da Semana, 29/12/1928, p. 15) 

 

Quanto ao olfato, iniciam-se os esforços no sentido de uma “desodorização” do 

corpo, que, de forma alguma, significa a ausência de cheiros, mas a transformação 

dos odores corporais em algo socialmente aceitável. As estratégias usadas pelos 

anúncios de sabões, sabonetes e outros preparados para o corpo variavam bastante, 

ora explicitando o combate ao odor proveniente do suor, ora apenas deixando 

subentendida tal ação, dando maior ênfase, por exemplo, às suas propriedades 

medicinais ou cosméticas.  

Os anúncios de produtos industrializados de higiene pessoal que chegavam ao 

mercado foram responsáveis, em grande parte, por introduzir a discussão sobre o 

controle dos odores corporais nas revistas em que eram veiculados, experimentando 
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diferentes abordagens. O primeiro anúncio de um produto chamado “Pó Dessudatório” 

publicado na revista Careta41 ocupava meia página. Com a mesma diagramação de 

um artigo comum, o texto se desenrolava sob o título evasivo de “Explicações úteis”. 

Entre as colunas de texto, uma moldura ostentava a marca do produto e, abaixo dela, 

sua função, explicitada muito claramente: “para matar o cheiro de suor” (Careta, 

04/09/1920, p. 36). Produtos semelhantes se revezaram ao longo dos dois primeiros 

anos da década, disputando as páginas da mesma revista com uma linguagem 

semelhante. São exemplos os anúncios de A-Odor, que se dizia “desinfetante da pele, 

desodorante do suor” (Careta, 13/11/1920, p. 30) e o do pó Fragol, um “enérgico 

desodorante” que propagandeava sua eficácia “contra o suor fétido do corpo (pés, 

axilas, etc.)” (Careta, 12/02/1922, p. 07). A partir de 1923, diminuem as menções 

diretas aos odores provenientes do suor e expressões mais delicadas são escolhidas:  

 

As moças chic (sic) usam Magic. É o único preparado farmacêutico que evita 
o suor excessivo debaixo dos braços, secando-o e, ao mesmo tempo, 
fazendo desaparecer até o mais pequeno cheiro de suor. Suprime o uso dos 
suadores de borracha e evita manchar os vestidos. (Careta, 10/12/1927, p. 
39) 42 

 

As campanhas publicitárias do Magic começaram no final da década de 1910, 

por volta de 1918, e eram veiculadas em diversos periódicos, como o Jornal da 

Semana, Fon-Fon e O Malho. Todos os anúncios destacavam a ação do produto no 

combate ao suor, relacionando-o mais a uma questão estética, sem mencionar a 

questão do odor: 

 

Senhoras e Senhoritas, conhecem Magic?  
Suprime os suores das axilas. Evita o uso de suadores de borracha, 
conservando os vestidos sem manchas. (O Malho, 06/04/1918, p. 26) 

 

                                                           
41 Como as abordagens dos anúncios de produtos para controlar o odor pessoal variavam em função 

dos veículos que os publicavam, escolhemos analisar como elas aconteceram ao longo da década 
de vinte na revista Careta, cujo público tinha um perfil mais abrangente. 

42 Este anúncio é especialmente interessante por citar um artigo pouco conhecido: os “suadores de 
borracha”, que aparecem também como “suadores impermeáveis” em um anúncio, no jornal Gazeta 
de Noticias de 05/11/1916, p. 09, da “Casa Ratto”, que vendia, entre outras coisas, tecidos, artigos 
de armarinho e chapéus para senhoras. Ao que parece, os “suadores impermeáveis” eram 
pregados por dentro dos vestidos, na altura das axilas para impedir que a transpiração manchasse 
as roupas. Não eram artigos muito baratos, já que, segundo o anúncio acima citado, poderiam ter 
quase o mesmo preço de um chapéu. 
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Os cuidados para abordar publicamente o mau cheiro corporal se justificavam 

por ser esta uma questão relacionada a temores de ordem íntima: na maior parte das 

vezes, o indivíduo não percebe o próprio cheiro e nem mesmo as pessoas mais 

próximas se sentem autorizadas a mencionar o problema. Os cheiros desagradáveis 

poderiam, então, comprometer a sociabilidade e relegar os malcheirosos “à solidão e 

o confinamento” (KOBAYASHI, 2013, p. 07 e 10).  

Na mesma época, a revista feminina francesa Fémina veiculava anúncios que 

não só tocavam abertamente no assunto do odor pessoal como eram ilustrados pelo 

desenho de uma mulher aplicando o produto sob os braços com um sorriso nos lábios 

(Figura 45) – produto este cujo nome, Odorono, estabelecia uma relação direta com 

seus propósitos. O texto aconselhava dedicar às axilas o mesmo cuidado dispensado 

aos dentes e às mãos, partes da anatomia feminina que já haviam incorporado 

cuidados frequentes, ou seja, para as quais já haviam sido criados ritos higiênicos cuja 

“eficácia instrumental”, conforme José Carlos Rodrigues, pode ser entendida como 

um subproduto de sua “eficácia simbólica”: 

 

As práticas higiênicas imunizam mais as ideias do que as coisas; os 
microrganismos patogênicos ameaçam mais a vida social que a vida 
orgânica, e por isso são objeto de ritos purificatórios. (RODRIGUES, 2006, p. 
121) 
 

O mesmo anúncio pode despertar reflexões de outra ordem: a do prazer 

associado aos cuidados pessoais. A expressão da personagem do anúncio veiculado 

pela revista Fémina remete à experimentação de sensações agradáveis advindas do 

corpo, algo que hoje pode parecer banal, mas que atravessou séculos de 

questionamentos, de novas formas de pensar sobre si mesmo, que Georges Vigarello 

(2014, p. 16) localiza como tendo início durante o Iluminismo, no século XVIII. Vigarello 

se apoia nas ideias de Diderot, o primeiro, segundo ele, a falar da convergência entre 

as sensações físicas interiores e o sentimento de identidade de um indivíduo, para 

que o corpo deixasse de ser visto como um simples envelope ou instrumento e, assim, 

se tornar um valor essencial, indissociável de “uma maneira de existir”. Para Vigarello 

(2006, p. 142), após a Primeira Guerra Mundial, “uma intensa psicologização dos 

comportamentos” passou a associar “estética física e percepção de si”.  
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Figura 45 – Anúncio de produto específico 
para controle dos odores corporais. 

 
Fonte: Revista Fémina, julho/1924, p. XXII. 

 

 

 

2.2 A mudança nos padrões de beleza 

 

 

A definição do belo inspirou autores consagrados a produzirem obras e ensaios 

com o intuito de tornar compreensíveis as sensações e sentimentos que são 

despertados quando nos deparamos com algo que consideramos agradável à 

contemplação. Apesar da diversidade de abordagens, pode-se encontrar nessas 

obras alguns pontos em comum. Um deles é a diversidade de modelos de beleza, que 
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podem ser encontrados não apenas em tempos e civilizações diferentes, mas que 

coexistem em uma mesma época, em uma mesma sociedade: 

 

É possível que certos líricos gregos falem de um tipo de graça feminina que 
só veremos realizada pela pintura e pela escultura de uma época diversa. Por 
outro lado, basta pensar no estupor que experimentaria um marciano do 
próximo milênio que descobrisse por acaso um quadro de Picasso e a 
descrição de uma bela mulher em um romance de amor do mesmo período. 
Não poderia compreender qual fosse a relação entre as duas concepções de 
Beleza. (ECO, 2004, p. 14) 

 

Em uma sociedade plural como a que habitava a cidade do Rio de Janeiro nos 

anos vinte, é possível detectar, em relação à beleza feminina, certa flexibilidade de 

normas, mesmo porque esta sociedade se encontrava em um momento de afirmação 

das mudanças iniciadas com a virada do século, ao mesmo tempo em que voltava 

sua atenção para novos estilos de vida, com valores diferentes e até mesmo opostos 

aos que vinham sendo cultivados até então. 

As metamorfoses operadas no ideal de beleza feminina durante a década de 

vinte contemplaram, tanto na Europa como nos Estados Unidos, uma silhueta de 

“linhas estendidas” e “gestos aligeirados”, difundida pelas revistas de moda, que fez 

com que a imagem da mulher deslizasse “da flor à haste, da letra ‘S’ à letra ‘I’” 

(VIGARELLO, 2006, p. 143). Tais mudanças foram, em grande parte, incorporadas 

aos padrões de beleza da mulher carioca, mas não sem apresentar também aspectos 

próprios, locais. 

Assim, enquanto os concursos de beleza coroavam rainhas esbeltas, brancas 

e muitas vezes loiras, mulheres bronzeadas e de curvas generosas eram exaltadas 

na imprensa e na literatura. Mais de uma vez a coluna “A silhueta da Semana”, da 

revista Careta, assinada por João da Avenida (codinome usado pelo poeta Olegario 

Mariano), deu destaque a personagens cuja descrição começava pelo tom da pele: “É 

morena, de um tom meridional e fascinador” (Careta, 12/04/1921, p. 32) ou “Morena. 

Olhos vivos. Passa... / Para o trânsito. Na rua / Fica tudo envolto em graça, / Na graça 

que é toda sua” (Careta, 15/01/1921, p. 29).  

Isso não significa, no entanto, que este segundo padrão se sobrepusesse ao 

outro, mas que as que não ostentavam “à flor da pele, umas veias muito azuis como 

de certos mármores florentinos” (Careta, 19/06/1920, p. 24) também eram capazes de 

arrebanhar admiradores. O escritor Theotonio Freire Filho, por exemplo, descreve a 
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personagem Sylvia, do romance Praia de Ipanema, lançado em 1927, como uma 

jovem de “formas roliças” e “epiderme morena” que ganhava sob o sol “cambiantes 

quase fosforescentes” (FREIRE FILHO, 2000, p.77 e 79). A exuberância e a 

descontração de Sylvia contrastam com o tipo físico e a timidez de sua amiga Aglaé, 

“muito magra, muito loira”, por quem Otto, o protagonista que sonha em transformar 

Ipanema em um complexo turístico, se apaixona.  

Músculos, ainda que pouco desenvolvidos, desenham, para os anos vinte, um 

corpo feminino que contrasta fortemente com os das heroínas românticas, de “cabelos 

longos e sedosos, pele branca, olhos profundos”, para as quais “a doçura, a 

delicadeza e a fragilidade” definiam “a figura ideal” (RODRIGUES, 2010, p. 88). A 

metrópole estabelece novas demandas e a participação das mulheres em espaços 

públicos exige que elas desenvolvam capacidades e resistências que, durante o 

período romântico foram sufocadas em prol de ideais de beleza que, nos anos vinte, 

deixaram de fazer sentido. 

 

 

2.2.1 Bronzeamento: entre o natural e o artificial 

 

 

Ao estudar a história do comportamento dos franceses durante o verão, 

Christophe Granger (2009, p. 10) indica o nascimento de uma variação sazonal dos 

corpos: uma “perturbação” que faz com que gestos e gostos sejam alterados, 

impelindo homens e mulheres para formas de sociabilidade cujos valores principais 

estão ligados à descontração, ao natural e ao bem-estar. Granger situa o 

desenvolvimento do que ele chama de “corpos de verão” – “corps d’été” – entre as 

décadas de 1920 e 1960, embora as cenas iniciais de tal fenômeno tenham sido 

anunciadas desde o final do século XIX.  

Após ser entendido, durante boa parte do século XIX, como um período 

perigoso, propício à proliferação de certas doenças, o verão encontra redenção após 

a primeira década do século XX, quando os discursos médicos passam a dar atenção 

aos benefícios da vida ao ar livre que os meses de clima mais quente propiciam em 

países onde as estações são claramente marcadas. Ainda segundo Granger, com a 

chegada do verão, uma atenção nova é dada ao corpo e certas maneiras de ser, só 
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possíveis nessa época do ano, são fundadas. Ao adquirir um papel central na 

organização das trocas sociais, o corpo estimula a preocupação com a aparência: é 

através dele, do corpo, que a estação ganha vida e faz existir modos de ser que só 

acontecem nesse momento do ano (GRANGER, 2009, p. 40). Parte fundamental da 

aparência estival, a pele bronzeada não é simplesmente permitida, mas estimulada 

por um processo de moda que faz, dos “corpos de verão”, corpos-palimpsestos: o 

bronzeamento exibe uma beleza que se define pelas marcas do sol, inevitáveis pela 

prática de atividades ao ar livre, e o prazer de trocar de pele (GRANGER, 2009, p. 

50). 

Num primeiro momento, portanto, o bronzeamento é consequência e um 

contato mais direto com a natureza. Os banhos de mar e os esportes criam demandas 

que incentivam o desnudamento, auxiliados pelas teorias da helioterapia e do 

naturismo, desenvolvidas na Alemanha desde o final do século XIX. Segundo Pascal 

Ory, a propaganda nudista aparece na França depois da Primeira Guerra Mundial, 

destacando as qualidades fortalecedoras dos banhos de sol, que também agiriam de 

forma positiva sobre o sono e o peso, regularizando-os (ORY, 2008, p. 83).  

No Brasil, as ideias naturistas não foram tão bem recebidas como nos países 

europeus, o que fez com que só se começasse a falar – e a praticar – o nudismo bem 

mais tarde, na década de 1940 e, mesmo assim, por um público reduzido. Por outro 

lado, a helioterapia, que deu suporte à moda dos banhos de sol, foi rapidamente 

difundida, tendo recebido com frequência o apoio da imprensa, que publicava 

depoimentos de médicos e cientistas, louvando os benefícios de tal prática à saúde e 

ao bem-estar de homens, mulheres e crianças.  

Em artigo publicado na revista Careta em 21 de julho de 1928 (p. 23), o cronista 

Peregrino Junior faz um rápido histórico do “hábito elegante do banho de mar” 

lembrando que sua adoção esteve atrelada à integração do banho nos “hábitos 

cotidianos dos povos civilizados” e inicialmente se dava por indicação puramente 

terapêutica: 

 

Tomava-se banho de mar como se tomava óleo de rícino: por prescrição 
médica. E as praias, até pouco tempo, eram um mostruário abominável de 
mazelas e misérias físicas. Foi de há dez anos para cá, com a generalização 
universal e cinematográfica dos hábitos “yankees”, que o banho de mar 
passou a ser um esporte saudável e elegante. As praias, desde então se 
transformaram numa clara e harmoniosa lição de alegria e saúde. (Careta, 
21/07/1928, p. 23) 
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A relação entre os banhos e a saúde se estende, por analogia, ao banho de 

sol, que o autor valoriza por terem se tornado “nas praias elegantes da Europa e da 

América, tão chic e apreciado como o banho de mar” (Careta, 21/07/1928, p. 23). 

Mesmo desconhecendo com que autoridade Peregrino Junior se lançou na 

empreitada de discorrer sobre a história dos banhos, é cabível aceitar seu relato como 

contendo pistas sobre o pensamento da época, que entendia como modernas e 

positivas as práticas que se desenvolviam à beira mar, apoiando-se, para isso, em 

valores tão fugazes e relativos como limpeza, saúde e alegria, que ele destaca ao final 

do seu texto: 

 

E agora, na carícia exaltada das ondas, sob o beijo quente do sol, a mulher 
moderna é a apoteose viva da limpeza, da saúde e da alegria, que são as 
três expressões mais belas e fortes da civilização contemporânea. (Careta, 
21/07/1928, p. 23)  

 

As argumentações a favor dos banhos de sol, baseadas no desenvolvimento 

da higiene e da saúde, debatidas desde o século XIX pela helioterapia, ganharam, ao 

longo da década de 1920, o reforço poderoso da moda. Afinal, o que fez com 

multidões acorressem às praias cariocas a cada final de semana de sol, não foi, 

exclusivamente, a preocupação com a saúde. Os motivos principais seriam a busca 

por experiências sensoriais e estéticas que perdurariam para além do momento de 

lazer desfrutado em um ambiente festivo porque estariam inscritas na própria pele, 

exibida, a partir de então, como uma prova da sua participação no que havia de mais 

moderno: o espetáculo dos corpos (quase) nus que confraternizavam em frente ao 

mar. 

Com o bronzeamento tornado moda, a lógica que o guiava inverteu-se. Ao 

invés de consequência – ou “efeito colateral” – da prática de atividades ao ar livre, a 

pele bronzeada passava a ser causa: era o desejo de mudar o tom da pele que levava 

à busca do sol. No caso do Rio de Janeiro, esse desejo foi baseado sobre um artifício 

de sedução alimentado pela moda, ou seja, o bronzeamento se instaura não sobre o 

desejo do “natural”, mas do “artificial”: a moda da pele bronzeada iria incentivar a 

afluência cada vez maior dos cariocas às praias da Zona Sul. 

Mas a história do bronzeamento no Brasil, assim como na França, de onde 

provêm boa parte da literatura sobre o tema usada nesta tese, não tem uma trajetória 
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linear. A mesma imprensa que apoiava os banhos de sol também alertava para os 

perigos que estes poderiam acarretar se não fossem cuidadosamente dosados. Um 

artigo do jornal Beira-Mar sugeria que a exposição ao sol começasse com períodos 

curtos, de cinco minutos, na posição de costas, e ir “paulatinamente aumentando” até 

que fosse possível “permanecer longo tempo sem nenhum perigo para o sistema 

nervoso nem para a pele” (Beira-Mar, 29/09/1929, p. 01). Enquanto cronistas de 

revistas ilustradas festejavam a beleza da “sereia morena”43, a “alvura da pele”44 ainda 

despertava admiração e alimentava paixões; ao mesmo tempo em que os banhistas 

expandiam o tempo de permanência nas praias, tornando o bronzeamento inevitável, 

eram veiculados anúncios de sabões, ceras e loções de suposto poder branqueador 

(Figura 46), que prometiam a manutenção de uma pele “alva, macia e delicada”45.  

 

Figura 46 – Anúncio de sabonete que “embranquece” a pele. 

 
Fonte: Revista Para Todos, 15/01/1927, p. 06. 

 

                                                           
43 Expressão retirada do artigo “A última Nereida”, publicado na revista Para Todos, 26/03/1927, p. 

04. 
 
44 Expressão retirada da coluna “Mundanismo” da revista Para Todos, usada para descrever uma 

mulher “esbelta elegante, graciosa [...] que caracteriza a mulher brasileira, a beleza clássica, um 
pouco triste”: “Contrastando com a alvura da pele, que rivaliza em brancura com os mármores de 
Carrara, os fartos cabelos e os grandes olhos negros dão-lhe à fisionomia serena o aspecto suave e 
místico de uma sonhadora monja, pairando sempre acima da realidade das coisas” (Para Todos, 
18/12/1926, p. 32). 

 
45 Expressão retirada o anúncio do sabão Aristolino, veiculada na revista Para Todos de 11 de agosto 

de 1923 (p. 37): “O benefício que se consegue limpando e fortalecendo o cabelo e a pele com o 
Aristolino é de tal importância que o cabelo cresce lustroso e abundante e a pele alva, macia e 
delicada”. 
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A imprensa feminina francesa – que, como já vimos, era bastante procurada 

como referência para a composição da aparência pessoal das camadas mais 

abastadas, que se preocupavam com a moda – também alternava opiniões ora 

favoráveis ao bronzeamento, ora tratando o sol como um inimigo, do qual era preciso 

se proteger a todo custo. Desta última posição era partidária sobretudo a indústria 

cosmética, que só começou a investir em produtos bronzeadores depois que a moda 

do bronzeamento já estava definitivamente instalada. O primeiro produto nesse 

sentido foi o óleo “Ambre solaire”, lançado na França em 1936, pela L’Oréal. Até então, 

empresas que zelavam pela beleza feminina insistiam em um discurso mais 

conservador, publicando anúncios que tentavam convencer suas possíveis clientes a 

se manter ao abrigo do sol. A campanha de Elizabeth Arden em 1926 (Figura 47), por 

exemplo, explicava às suas potenciais clientes que o verão era um momento crítico 

para a beleza da mulher, já que ao queimar e enrugar as peles delicadas, o sol as 

deixava desprovidas de charme (Fémina, julho/1926, p. XXVII). 

 

Figura 47 – Parte superior do anúncio de Elizabeth 
Arden: “o sol é o inimigo das peles delicadas”. 

 
Fonte: Revista Fémina, julho/1926, p. XXVII. 
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No entanto, os conselhos de médicos e de institutos de beleza não foram 

capazes de manter as mulheres longe das praias. Desde os primeiros anos da década 

elas ousaram enfrentar as tradições que restringiam sua atuação aos ambientes do 

lar. Isso fez com que o corpo bronzeado fosse, inicialmente, visto como uma 

transgressão por construir uma beleza estranha à ordem doméstica (GRANGER, 

2009, p. 49).  

A quarta capa da revista La vie parisienne, de 16 de outubro de 1920, ilustra 

como a imprensa veiculava de forma velada os preconceitos que recaíam sobre as 

mulheres que se deixavam bronzear ao estabelecer paralelos entre as marcas 

deixada no corpo da parisiense que havia passado férias à beira-mar com a pele 

tatuada de uma “pele-vermelha” da América do Norte (Figura 48). Ambas posam nuas: 

enquanto a parisiense ostenta partes do corpo em tom mais claro que outras – são as 

marcas deixadas pelo maiô durante os banhos de sol – à sua direita, uma índia norte-

americana estilizada, em pose idêntica à da parisiense, tem as mesmas partes do 

corpo cobertas por tatuagens. É preciso sublinhar que, mesmo que representadas de 

maneira a colocar em evidência a beleza física das duas personagens, a comparação 

dava a entender que o bronzeamento aproximava a civilização europeia de formas de 

vida vistas com muita desconfiança, porque consideradas “selvagens”, ou seja, não 

civilizadas.  

O título, “toutes les mêmes” – algo como “todas iguais” – parece evocar a ideia 

do “eterno feminino”, algo como uma essência própria às mulheres, formulada através 

dos séculos, que lhes imputava mais ou menos as mesmas virtudes e os mesmos 

defeitos, qualquer que fosse sua origem ou tempo histórico. A expressão, segundo 

Maisonneuve (2008, p. 13), engloba sobretudo o poder de sedução feminino, que o 

autor qualifica como imprevisível e enigmático. A mulher, apesar de sua aparente 

fragilidade, teria a capacidade de perturbar, fascinar e subjugar o mais vigoroso e 

resistente dos machos. Como exemplo de tal poder, Maisonneuve evoca o mito de 

Hércules: após três anos de escravidão, a liberdade lhe é concedida, mas o herói 

prefere permanecer submisso a Ônfale, rainha da Lídia, por quem se apaixonara. O 

episódio mitológico foi retratado por vários artistas, que representaram Hércules 

fiando lã aos pés de Ônfale.  
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Figura 48 – “Toutes les mêmes”. 

 
Fonte: Revista La vie parisienne, 16/10/1920, quarta capa. 

 

Voltando à ilustração da revista La vie Parisienne, além das questões que a 

imagem pode suscitar sobre o universo feminino no começo dos anos vinte, ela 

testemunha que os hábitos balneários, nessa época, já haviam se difundido a ponto 

de provocarem polêmicas sobre os efeitos do sol sobre a pele.  O bronzeamento, 

portanto, já seria uma prática coletiva perceptível desde o início da década, e não a 
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partir dos últimos anos dela, como sugere Pascal Ory em seu livro L’invention du 

bronzage (ORY, 2008, p. 34). 

Os estudos sobre a adoção da pele bronzeada no Rio de Janeiro – e no Brasil, 

de forma geral – ainda são raros: este não é um fenômeno fácil de ser analisado, 

porque envolve questões sociais complexas, tanto raciais como econômicas, que 

demandam estudos mais aprofundados e específicos. É possível, no entanto, tecer 

algumas considerações que contemplam, mesmo que superficialmente, tais esferas a 

partir de um ponto de vista apoiado prioritariamente sobre a dimensão cultural do 

problema.  

A pesquisa empreendida por Bert J. Barickman, professor de História do 

departamento de African Studies, da Universidade de Arizona, sobre as “noções de 

cor e raça e ideologia racial” nas praias cariocas, destaca que, nos primeiros anos em 

que o bronzeamento se tornou moda, “nem sempre era nítida a distinção entre a cor 

de um bronzeado no corpo de um banhista branco e a cor associada à mestiçagem” 

(BARICKMAN, 2009, p. 176). Isso torna ainda mais surpreendente que, quase de uma 

hora para outra, indivíduos de segmentos ricos e abastados procurassem se expor ao 

sol “com o propósito explícito de escurecer a pele” em uma sociedade fortemente 

estratificada, onde a cor da pele carregava significados importantes de pertencimento 

de classe (BARICKMAN, 2009, p. 180).  

As considerações expostas por Barickman levam a crer que o principal motor 

do bronzeamento no Brasil foi mesmo o desejo de seguir a moda, uma moda iniciada 

na Europa e nos Estados Unidos e que teve desdobramentos próprios no Rio de 

Janeiro. Barickman chama a atenção, por exemplo, para a estratificação espacial, que 

fazia com que as praias da Zona Sul se configurassem como “um espaço ‘branco’”, 

descritas por parte da imprensa como praias “elegantes” e “aristocráticas”: 

 

Nas décadas de 1920 e 30 e até na de 40, várias barreiras porosas, mas 
reais, dificultavam o acesso às praias de Copacabana e Ipanema por parte 
dos moradores dos bairros pobres e operários da Zona Norte e do subúrbio, 
onde havia também bairros de classe média. Entre essas barreiras estava a 
escassez de lugares abertos ao público para a troca de roupa. [...] À falta de 
instalações numerosas e baratas para mudar de roupa, somava-se, para criar 
outra barreira, a proibição de viajar de ônibus ou bonde normal em trajes de 
banho. A proibição ia além dos trajes de banho. Por exemplo, na década de 
1920, os homens sem paletó e gravata não eram permitidos nos bondes 
normais. (BARICKMAN, 2009, p. 201-202) 
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Sobravam, então, os chamados taiobas como meio de transporte aos banhistas 

de poucos recursos: eram bondes de segunda classe, mais lentos e menos 

numerosos (sobretudo aos domingos), que também transportavam embrulhos, 

encomendas e bagagem. E, como se essas barreiras não fossem suficientes, havia 

ainda o fator econômico: a viagem entre a Zona Norte e a Zona Sul poderia pesar no 

bolso de quem planejava passar o dia na praia com a família, já que não existiam 

linhas diretas que cobrissem todo o percurso, sendo necessárias, portanto, quatro 

passagens para cada pessoa (BARICKMAN, 2009, p. 203). 

Todas essas dificuldades de acesso fizeram de Ipanema e Copacabana 

espaços não apenas estratificados, mas também “racializados”: seus frequentadores, 

por pertencerem aos mesmos círculos sociais – o das classes privilegiadas –, eram 

todos considerados brancos, “mesmo quando estivessem tão queimados que, em 

outros contextos, talvez pudessem passar por mestiços” (BARICKMAN, 2009, p. 208). 

Assim, os moradores dos bairros litorâneos, e os de outros bairros que contavam com 

meios de transporte próprios para chegarem às praias, puderam se dedicar a “tostar 

a pele” ao mesmo tempo em que ajustavam suas noções de cor e raça fazendo com 

que uma tez marrom escura fosse compatível com o status e a identidade de branco 

(BARICKMAN, 2009, p. 189).  

A manutenção de um bronzeado homogêneo, que deixava todas as partes do 

corpo, com exceção daquelas cobertas pelos trajes de banho, com a mesma cor, 

dependia de certo investimento relacionado ao tempo de lazer: 

 

[...] o bronzeado de praia poderia indicar uma forma de vida marcada pela 
possibilidade de fruição dos “prazeres da vida”, pelo tempo livre esticado para 
mais e pelo tempo do trabalho encolhido para menos – enfim, por um tipo de 
vida de rico. E já que o espaço público mais valorizado na cidade é o que 
circunda a orla, nada melhor do que ostentar na pele sua íntima relação com 
ele, como signo de distinção e prestígio. (FARIAS, 2003, p. 279) 

 

O estudo de Patrícia Farias focaliza as praias cariocas na contemporaneidade, 

mas é possível aplicar algumas de suas conclusões aos anos vinte, mesmo que as 

premissas que as baseiam ainda estivessem, nessa época, sendo construídas. No 

caso do parágrafo destacado acima, não se pode dizer que os bairros litorâneos já 

eram os mais valorizados da cidade durante a década de 1920, mas as marcas (entre 

as quais a cor da pele) que indicavam alguma relação com esses espaços eram 

decodificadas como de distinção e prestígio, já que, como já foi comentado mais 
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acima, Copacabana e Ipanema, desde sua urbanização na primeira década do século 

XX, foram bairros planejados para serem ocupados pelas classes mais abastadas, 

que Julia O’Donnell (2013, p. 83) define como “uma incipiente (e até certo ponto frágil) 

‘aristocracia moderna’”. 

A moda da pele bronzeada teve desdobramentos diretos sobre a moda do 

vestuário que, por sua vez, reforçava os novos hábitos introduzidos no cotidiano dos 

cariocas pela frequência constante e prolongada às praias, naturalizando, por 

exemplo, o desnudamento de braços, pernas e costas. O maiô de tricô, mais maleável 

e decotado do que os trajes de banho herdados do final do século XIX, foi inicialmente 

adotado por atletas para obter melhor rendimento nas competições de natação. A 

moda tratou de dar novos usos e significados à peça, deixando para segundo plano 

sua funcionalidade: o mais importante passou a ser o efeito que a malha colante 

produzia sobre os corpos femininos, especialmente depois do banho de mar, como 

ressalta, com certo tom crítico, a cronista Sorcière, na coluna “De Elegância” da revista 

Para Todos: 

 

Porque, então, a nudez de algumas senhoras e senhoritas da sociedade – de 
maillot pelas virilhas, fartamente cavado nas axilas e nos seios, depois de 
entrarem na água, apenas para maior aderência do tecido ao corpo, se 
deitam logo na areia, em atitudes estudadas, à espera da objetiva de um 
fotógrafo, para a grande publicidade do que outrora, em alguns casos, era 
segredo de intimidades plásticas, e, em outros, só mui cautelosamente 
revelado – por que a esse nu hei de chamar “higiênico”, pelo motivo de expor 
toda a pele aos raios do sol, ou “cômodo” pelo de facilitar movimentos de 
natação que nunca se fazem? (Para Todos, 13/02/1926, p. 39). 

 

Tão ou mais importante do que garantir a liberdade de movimentos, os decotes 

foram se tornando mais amplos a fim de permitir que uma superfície maior de pele 

ficasse exposta aos raios solares. Os cortes dos maiôs eram replicados em alguns 

vestidos, como aqueles que deixavam as costas nuas ou eram sustentados por alças 

finas, propiciando a exibição do bronzeado adquirido de acordo com as novas regras 

de beleza. 
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2.2.2 Corpos torneados pelo esporte 

 

 

As entusiastas do maiô tiveram que enfrentar várias resistências, mas, antes 

mesmo do final da década, a peça deixou de ser entendida como imoral e passou a 

ser admirada até mesmo pela colunista Sorcière, da revista Para Todos, que havia 

acusado as usuárias do maiô de propagandear a liberdade de movimentos 

proporcionada por este traje de banho, sem, no entanto, ter dela usufruído para fins 

esportivos. Meses depois de ter publicado tal crítica, ela volta ao assunto para dizer 

que “As mulheres de maiô são lindas”, mas fazia uma ressalva: “principalmente as 

bem-feitas” (Para Todos, 11/12/1926, p. 40). 

O maiô, que aderia à pele depois de molhado, permitia uma visão totalmente 

inédita das formas femininas em espaços públicos e destacava o trabalho feito sobre 

o corpo para que ele fosse moldado sem a ajuda de artefatos externos, ou seja, sem 

espartilhos ou enchimentos. Ser “bem-feita” não significava, portanto, uma condição 

dada pela natureza, mas adquirida, conquistada – muitas vezes apesar da natureza, 

como testemunham os inúmeros anúncios de produtos para alterar o volume dos 

seios, controlar o peso ou diminuir a circunferência da cintura ou dos quadris. 

Em anúncios de diferentes tipos de produtos é possível perceber o surgimento 

de um modelo de beleza que contrastava fortemente com a imagem frágil, suave e 

estática que caracterizou a mulher do século precedente. O anúncio da exposição do 

criador Auguste Bonaz46 no Grand Palais, publicado na revista Fémina em junho de 

1925, parece resumir todas essas modificações ao escolher, como ilustração, o 

desenho de uma jovem mulher de pele bronzeada e músculos bem desenhados, ao 

mesmo tempo delicada e vigorosa (Figura 49).  

O porte atlético da figura não a torna menos elegante, pelo contrário: as 

proporções alteradas da modelo sugerem a esbelteza de seu corpo e seu 

despojamento se coaduna com a modernidade do objeto – um pente de cabelo de 

formas geométricas – que ela segura com as pontas dos dedos – dedos finos de mãos 

bem cuidadas.  

                                                           
46 Auguste Bonaz hoje seria chamado de “designer”. Ele viveu na França entre 1877 e 1922 e 

trabalhou sobretudo na criação de pentes de cabelo ornamentais (é justamente um pente o que a 
personagem do anúncio segura em sua mão), feitos incialmente com osso e chifre. A descoberta e 
utilização de novos materiais, como Celulose e Galalite, fizeram dos acessórios por ele criados 
ícones do modernismo do início do século XX. 
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Figura 49 – Corpo atlético e bronzeado em anúncio de exposição 
de acessórios criados por Auguste Bonaz.  

 
Fonte: Revista Fémina, junho de 1925, p. XXXIII. 
 

Assim como o bronzeado, os músculos desenvolvidos de forma controlada 

passaram a ser expostos por roupas cada vez mais reveladoras como itens de 

distinção e de modernidade. A atividade física, além de ser entendida como uma ação 

higiênica, ou seja, de saúde pública, tornou-se, essencial para as mulheres dedicadas 

à moda e preocupadas com a elegância. Na França, durante os meses de verão, 

anúncios de hotéis e balneários eram frequentemente ilustrados com uma série de 

desenhos que propagandeavam a diversidade de lazer oferecida naqueles locais, com 

atividades tais como hipismo, canoagem, tênis, golfe e natação, além, é claro, de 

atividades de salão, como a dança e o jogo, na maioria das vezes protagonizados por 

uma figura feminina (Figura 50).  

Enquanto isso, no Rio de Janeiro, as opções esportivas para as mulheres ainda 

não haviam alcançado tal diversidade, sendo pouco comuns as iniciativas que iam 

além da ginástica sueca, da natação e do tênis. Para os homens havia um leque mais 
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vasto de possibilidades que incluía remo, regatas e futebol. Embora alguns desses 

esportes se desenvolvessem em clubes, por necessitarem, como o tênis, de 

equipamentos específicos, grande parte deles era praticada nas praias, onde, mais 

do que em qualquer outra parte da cidade, “se processavam mais profundamente os 

sentidos da já difundida ligação entre beleza, saúde e mundanismo” (O’DONNELL, 

2013, p. 163). 

 

Figura 50 – Parte de anúncio publicitário de hotéis em Biarritz. 

 
Legenda: Abaixo das ilustrações, o anúncio explicita as possibilidades de lazer: dois 
cassinos, golfe, polo, hipismo, tênis, dancing, natação, canoagem e automobilismo. 
Fonte: Revista Fémina, julho de 1928, p. XXX. 

 

A ginástica sueca consistia em uma sequência de exercícios físicos criados no 

início do século XIX por Pier Henrik Ling. Ao ser nomeado diretor do Instituto Central 

de Ginástica de Estocolmo, Ling coloca em prática seu projeto de um “sistema sueco 

de ginástica”, “que tinha na formação do corpo harmonioso sua razão de ser e na 

ciência médica sua explicação” (MORENO, 2014, p. 130). Por seu caráter pedagógico, 

que exigia sobretudo disciplina e concentração para que os movimentos fossem feitos 

com precisão, a ginástica sueca, também chamada “lingiana”, foi inicialmente adotada 
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no Brasil por escolas normais e primárias, mas logo encontrou seguidores fora desses 

ambientes. Chama a atenção, por exemplo, a indicação frequente de tais exercícios 

na revista Para Todos tanto nas colunas que respondiam a questões de leitoras sobre 

saúde e beleza, como em reportagens mais extensas, publicadas na página “Higiene 

e Beleza”, que aconselhava a ginástica para combater a obesidade (Para Todos, 

10/11/1928, p. 54). Necessitando apenas de “espaço e oxigênio” (MORENO, 2015, p. 

131), a ginástica sueca tornou-se uma atividade habitual das praias cariocas (Figura 

51), como atesta o artigo do jornal Beira-Mar: 

 

A época pertence ao esporte e quem não fizer esporte não está dentro da 
sua época. Mas não é somente ao homem que compete o exercício físico. 
[...] A mulher também deve entregar-se aos exercícios, especialmente à 
natação e à ginástica sueca. 
O espetáculo que oferece aos transeuntes o Posto 6, todas as tardes, é o 
mais edificante possível. Ali pratica-se a ginástica sueca rítmica com um 
sucesso surpreendente, sob a direção proficiente de Francisco Soledade e 
são especialmente crianças e mocinhas as que formam fileiras sob as ordens 
do popular sportman. (Beira-Mar, 20/02/1927, p. 01) 

 

Figura 51 – Ginástica sueca no Posto 6 

 
Fonte: Revista Careta, 05/02/1927, p. 21. 

 

Os movimentos difundidos pela ginástica sueca eram admirados nas praias 

cariocas não apenas pela sua dimensão “edificante”, mas por se apresentarem, 
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segundo o próprio artigo, como um “espetáculo” no qual os corpos, em uma quase 

nudez que ainda causava polêmicas, podiam ser livremente observados por quem 

assim o desejasse. Vez por outra apareciam na imprensa textos em que o autor 

descrevia uma mulher que o havia impressionado, por sua plástica, seus gestos, que 

ele pôde observar incógnito, enquanto ela se exercitava à beira-mar. Em alguns 

desses relatos a ginástica sueca é mencionada, como no trecho a seguir, retirado de 

um texto intitulado “Deusa do encanto”, publicado no jornal Beira-Mar: 

 

Quem é que não conhece uma senhorinha, dona de um busto magnificente e 
correto; que tem a pele mate e aveludada e olhos negros, cismadores e 
expressivos? 
[...] Antes de mergulhar nas serenas águas do mar, executa diversas 
posições de ginástica sueca e dá sua corridinha até o trampolim.  
Abandona o luxuoso “peignoir” e, deitada sobre a areia alva, toma o seu 
banho de sol. 
É um prazer vê-la correr e maior ainda contemplar os seus gestos acrobáticos 
(Beira-Mar, 08/12/1929, p 05) 

 

A ginástica sueca também angariou adeptas em São Paulo, mas era praticada 

exclusivamente em locais privados, como clubes, escolas ou mesmo nas residências, 

diferentemente do que acontecia no Rio de Janeiro, onde sua prática se estendia aos 

espaços públicos das praias, os quais, mesmo que de difícil acesso àqueles que não 

moravam nas proximidades, permitiam a livre circulação do público em geral. As 

praias proporcionavam experiências em certo sentido opostas às dos clubes 

paulistanos, criados, segundo Monica Schpun, para servirem como espaços de 

sociabilidade reservados às elites do café:  

 

A importância dada à “graça”, a preocupação de não afastar o 
comportamento corporal ou social das mulheres de sua “natureza” são 
claramente visíveis quando examinamos a forma dada ao curso de ginástica 
feminina do Club Athletico Paulistano, que, com o propósito de ser completo, 
oferece às interessadas, além de um instrutor, o acompanhamento de um 
pianista à beira da piscina para dar ritmo ao movimento das mulheres. 
(SHPUN, 1999, p. 41) 

 

Fica clara a intenção dos dirigentes do clube de compor um ambiente 

aristocrático no qual as mulheres da burguesia paulistana podiam praticar exercícios 

ao ar livre sem entrar em contato, nem serem observadas por indivíduos estranhos 

aos círculos sociais dos quais elas faziam parte. É possível que em alguns clubes 

cariocas isso também pudesse acontecer, mas, em contrapartida, até mesmo as 
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colunas que tratavam de “elegâncias” incentivavam suas leitoras a fazerem uso dos 

das praias para exercícios diários, a fim de alcançarem “o ideal físico da mulher 

moderna”: 

 

O tipo vitorioso é o da mulher dinâmica (para gaudio dos futuristas) viva, 
inteligente, de saúde bem equilibrada e sangue a aflorar-lhe as faces, rico e 
forte... de rouge e baton. Pois esta mesma “saúde de gaveta” bem mostra 
qual o ideal físico da mulher moderna. 
E é por isso que as praias estão cheias de belas sereias. Não basta, porém, 
a exposição à beira-mar. É lindo o passeio de Vênus junto ao salso elemento. 
Mas se ela vai buscar também saúde, força, elegância, não pode ficar só na 
exibição, cumpre-lhe tomar gosto ao nado, entregar-se a outros exercícios. 
(Para Todos, 31/07/1926, p. 44) 

 

Os incentivos para que as mulheres praticassem ginástica nem sempre 

encontravam paralelo nos esportes, cujas notícias eram, de maneira geral, voltadas 

para as competições masculinas. Estas formavam assistências numerosas, nas quais 

a participação feminina, quando exercida com entusiasmo exacerbado, causava 

estranheza. Lima Barreto, atento ao comportamento desse novo público, reuniu 

alguns comentários na revista Careta de 24 de setembro de 1921, marcados, como 

de costume, por um tom crítico e irônico: 

 

Durante as partidas do tal de futebol, as damas e senhoritas trocam 
amabilidades de palavras e gestos que fariam corar um frade de pedra; e, às 
vezes mesmo, elas se atracam com uma sem cerimônia digna de valentões 
consumados. Chamam elas, a isso, torcer e defender as cores de seus 
clubes. (Careta, 24/09/1921) 

 

A conduta das mulheres descrita por Lima Barreto chocava-se com o papel a 

elas reservado desde que foram autorizadas a frequentar as competições de turfe no 

Rio de Janeiro, em meados do século XIX. A imprensa exaltava o comparecimento 

das mulheres nesses ambientes, ressaltando que a presença feminina “embelezava” 

e dava um ar “familiar” aos espetáculos. Segundo Victor Andrade de Melo,  

 

O turfe foi uma das válvulas de participação social feminina, já que era 
considerado de caráter aristocrático e familiar. Os hipódromos logo se 
constituíram em locais adequados para ver e ser visto. Nas instalações e 
eventos turfísticos as mulheres estavam sempre presentes, acompanhando 
seus pais ou maridos e, para as que podiam, desfilando seus vestidos de 
última moda. (MELO, 2007, p. 130) 
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À medida que os esportes se firmavam como uma prática moderna, higiênica e 

distintiva, crescia, entre as mulheres, o desejo de usufruir dos benefícios e das 

sensações por eles proporcionados. Georges Vigarello (2011, p. 232), lembra que a 

virilidade ficou marcada, durante muito tempo, como a qualidade maior dos esportistas 

e, como exemplo, cita uma frase de Essais de psychologie sportive, escrito em 1913 

por Pierre de Coubertin, na qual ele declara que “le sport apparaît comme le symbole 

mêmme de la virilité”. Ainda segundo Vigarello, o crescimento da participação feminina 

nos esportes fez com que a virilidade perdesse sua proeminência nesse campo, já 

que os valores que conduziam o desempenho das mulheres – força, coragem, 

esforço, determinação – eram os mesmos exigidos aos homens. 

Mesmo sendo praticadas por um público muito restrito e, na maioria das vezes, 

limitando-se a eventos episódicos, ou seja, sem continuidade, há notícias de corridas 

de cavalos com jóqueis mulheres no Rio de Janeiro desde 1875 e de provas de tiro 

ao alvo exclusivamente femininas nas primeiras décadas do século XX (MELO, 2007, 

p. 132). No entanto, as camadas mais abastadas mantinham-se afastadas das 

competições. A exceção era o tênis, considerado um esporte aristocrático, que, na 

versão feminina, se encontrava “submetido a normas de comportamento corporal da 

mesma natureza que aquelas em vigor para a dança clássica, a ginástica e a natação” 

(SCHPUN, 1999, p. 66). A prática de exercícios nesse segmento da população era 

guiada por desejos de sociabilidade, prazer e distinção que coincidiam com 

estratégias de controle do próprio corpo, de forma a mantê-lo dentro de padrões 

estéticos guiados por conceitos pouco objetivos como graça, delicadeza e 

feminilidade, dosados de tal forma que não o impedissem de também expressar vigor 

e dinamismo.  

Nesse sentido, a imagem utilizada no anúncio de um xarope fortificante ilustra 

o ideal de beleza da época ao mostrar um casal perfeitamente à vontade em seus 

trajes de banho, orgulhosos de suas formas físicas e corados pelo sol. Para não deixar 

dúvidas quanto ao alinhamento do produto anunciado com o que havia de mais 

moderno, o slogan da marca é estampado nas asas do avião que sobrevoa o local e 

para o qual os personagens dirigem o olhar (Figura 52). 
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Figura 52 – Corpos vigorosos e bronzeados em 
anúncio de fortificante. 

 
Fonte: Revista Para Todos, 07/06/1930, p. 60. 

 

 

2.2.2.1 O esporte e a moda 

 

 

A relação das mulheres com os esportes era, de certa forma, incentivada pela 

moda. Na França, as edições dos meses de verão da revista Fémina costumavam 

publicar reportagens extensas sobre a necessidade de formar um guarda-roupa 

específico para as atividades ao ar livre. Grandes marcas e criadores renomados 

passaram a lançar, a cada verão, coleções com trajes especiais para tênis, golfe, 

esportes marítimos e as caminhadas que temporadas no campo ou nas montanhas 

propiciavam. As leitoras cariocas que tinham acesso a tais revistas, mesmo que não 

tivessem ainda adquirido o hábito dos esportes, provavelmente liam com interesse 

reportagens como “Moi, je fais du sport” (Fémina, abril/1923, p. 09) ou “La mode pour 
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tous les sports” (Fémina, junho/1925, p. 11), nas quais eram difundidas imagens que 

uniam elegância, prazer e atividade física, tornadas possíveis durante a temporada de 

temperaturas mais altas na Europa, propagandeando um estilo de vida que parecia 

viável no Rio de Janeiro. 

Algumas das revistas ilustradas publicadas na cidade contribuíam para o 

entendimento dos esportes como uma prática distintiva ao fazerem menção a eles 

como parte da rotina “de uma moça moderna”. Ao descrever, em poucas linhas, a 

rotina de compromissos das jovens da “boa sociedade” carioca, a coluna “Um sorriso 

para todas” da revista Careta, de 01 de setembro de 1928, sentencia com ironia: “A 

vida da “jeune-fille” 1928, no Rio, é uma vida extenuante”, “um programa 

verdadeiramente enlouquecedor”, composto de “chás, visitas, recepções, concertos, 

bailes, Municipal, Copacabana-Palace, cinemas, Fluminense, Jockey...”. Mais 

adiante, completa: 

 

Mas quando chega o verão, Mlles respiram:  
– Que alívio! Agora, sim, vamos afinal repousar! 
E sobem, contentes, para Petrópolis. Entretanto, em Petrópolis, o que as 
espera é apenas isto: tênis, golf, equitação, chás, bailes, recepções, 
concertos, festas e mais festas! (Careta, 01/09/1928, p. 26) 

 

Se é raro encontrar imagens de mulheres jogando golfe nas revistas brasileiras, 

o mesmo não acontece com o tênis: desde o começo da década de vinte circulavam 

na imprensa fotografias que documentavam torneios femininos do esporte (Figura 53) 

que a revista Careta definiu como sendo, “por excelência, o jogo dos requintados, dos 

mundanos” e por ser, entre “todos os que exigem movimento, o de menos violência”, 

tendo, por isso, se tornado “acessível às damas e até aos poetas...” (Careta, 

03/12/1921, p. 22).  

Mais para o meio da década, não faltam reportagens que destacam as 

mudanças na relação das mulheres com os esportes, geralmente apoiando os novos 

hábitos. A coluna “Actualidades”, da revista Careta, propagandeava, a cada edição, 

os feitos femininos na área esportiva: 

 

Eva, que até há poucos anos era um simples “bibelot” ornamental frágil e 
lindo, depois do esporte passou a ser uma criatura de carne e osso, amando 
o ar livre, o movimento, a alegria, a liberdade. O esporte, conquistando-a, 
teve essa utilidade bela: tornou-a mais forte, mais saudável, mais vivaz. E a 
mulher, atualmente, pratica, com “entrain”, todos os esportes, até os mais 
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violentos e brutais. A princípio, ela timidamente ia apenas ao court de tênis... 
Depois, entrou nas piscinas de natação. Agora, nem o futebol escapa!  
Entretanto, é o polo o esporte que está exercendo, ao lado do golfe, maior 
fascinação sobre as criaturas chics que fazem a moda na Europa. (Careta, 
04/07/1926, p. 13) 

 

Figura 53 – Grupo de tenistas no Tijuca Tennis Club. 

 
Fonte: Revista Careta, 14/08/1920, p. 22. 

 

O texto segue descrevendo os torneios de polo de Paris e, acompanhado por 

fotografias, destaca as atletas de maior sucesso que, segundo o jornalista, “tanto 

brilham nas praças de esportes como nos salões de elegância” (Revista Careta, 

04/04/1926, p. 13). É possível notar a preocupação constante do responsável pela 

coluna em oferecer uma visão positiva da mulher desportista: uma mulher que, mesmo 

tendo desenvolvido capacidades físicas tradicionalmente relacionadas ao universo 

masculino, era capaz de manter os atributos femininos. É com essa intenção que a 

coluna publica uma foto da campeã mundial de tênis Suzanne Leglen fora das quadras 

de tênis, acompanhada pelos seguintes comentários: 

 

[...] Após o último campeonato, Mlle Suzanne Lenglen quis mostrar que, além 
de grande tenniswoman, era também mulher – e deixou-se fotografar nessa 
linda toilette de passeio. 
E bem se vê que a tenniswoman, como todas as filhas de Eva, sabe ser linda 
e elegante quando quer... (Careta, 31/07/1926, p. 16) 

 

A coluna, que dava prioridade às notícias internacionais sobre moda, esportes, 

artes e espetáculos, era um dos espaços da revista onde eram publicadas fotografias 
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de mulheres atletas, sempre de origem europeia ou norte-americana. Dentro desse 

universo, a ligação entre moda e esporte era frequentemente abordada, dando 

destaque para os costureiros parisienses, que, segundo a coluna, criavam “vestidos 

para tudo: para a caça, para o remo, para andar de bicicleta e montar a cavalo, para 

o tênis e o golfe, para a praia e o campo e até simplesmente para isto – para ver os 

outros fazer esportes” (Careta, 18/12/1926, p. 22). 

Embora as mulheres tenham ganhado mais espaço dentro das quadras, 

piscinas e arenas esportivas brasileiras durante a década de vinte, sua dedicação 

mais efetiva aos esportes ainda era vista com certas reservas. É importante ressaltar 

que o processo que levou à ampla participação feminina nos esportes, apesar de 

progressivo, nada tem de linear, pelo contrário, é uma trajetória cheia de idas e vindas, 

de incertezas e hesitações. Mesmo a opinião positiva de médicos e jornalistas sobre 

a prática de exercícios físicos pelas mulheres vinha acompanhada de restrições, como 

bem mostra o artigo publicado na revista Careta em 1928: 

 

O esporte nem sempre tem sido benéfico ao “belo sexo”, porquanto a 
especialização de certos exercícios hipertrofia determinadas partes do corpo, 
em prejuízo de outras, rompendo, assim, a harmonia plástica da mulher em 
vez de dar-lhe um equilíbrio tranquilizador. (Careta, 25/08/1928, p. 20) 

 

Seria possível supor que exercícios semelhantes, quando praticados por 

homens, acarretariam os mesmos problemas assinalados pelo autor da coluna “Um 

sorriso para todas”, da qual fazia parte o trecho destacado acima. Mas não era isso o 

que acontecia: a hipertrofia muscular do corpo masculino, mesmo que circunscrita 

apenas a algumas partes do corpo, era vista como positiva e até desejável. Ao 

contrário, uma mulher que exibisse braços e pernas com músculos desenvolvidos 

além das dimensões usuais era vista como uma ameaça à ordem existente: a 

alteração das proporções do corpo feminino poderia desestabilizar relações de gênero 

sobre as quais se apoiavam grande parte dos valores da sociedade brasileira.  

O alerta do cronista da Careta não significava, no entanto, condenação total à 

prática de esportes pelas mulheres. No mesmo texto, o autor faz um elogio à moderna 

elegância feminina, cuja principal qualidade estava “numa orientação reta das linhas 

verticais”, mais de acordo com a “idade dos arranha-céus”: 

 

A beleza da mulher é fina, longa, perpendicular: como a paisagem das 
cidades modernas, onde elas vivem, à sombra vertical dos prédios altos, 
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esguios, retos. [...] E a elegância da mulher, como a dos arranha-céus, depois 
do cimento armado, não precisa ser pesada e bojuda para ser sólida... 
(Careta, 25/08/1928, p.20) 

 

Ao descrever a beleza feminina da década de vinte, Vigarello (2006, p. 142) 

também destaca as linhas verticais que deram origem ao que ele chama de uma 

“silhueta flecha”, que enaltecia “um corpo cipó de pernas intermináveis, uma imagem 

flexível e musculosa, misturando bem-estar e ventre liso”: 

 

As palavras “linha”, “reto”, “simples” se acotovelam nos livros de moda. Os 
ímpetos verticais se conjugam no delineamento do corpo. As pernas, 
alongadas em sílfide, deslocam a relação dos membros: “coxas longas e 
nervosas” sistematicamente associadas à “linha magra”, nos Anos Loucos. 
(VIGARELLO, 2006, p. 144) 

 

As figuras femininas desenhadas por J. Carlos para as capas da revista Para 

Todos, mesmo que mais curvilíneas do que as dos desenhos de moda, seguem os 

mesmos preceitos de vigor e verticalidade. Quando representadas em atividades 

esportivas, as personagens exibem um semblante sorridente, denotando o “bem-

estar” de que fala Vigarello, fruto das sensações prazerosas que o corpo experimenta, 

por exemplo, nos ambientes praianos (Figura 54). 

 

Figura 54 – Corpos longilíneos e sorrisos transmitem vigor e bem-estar. 

 
Fonte: Capas da revista Para Todos, 14/01/1928 e 12/11/1927. 
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2.2.2.2 “Regimen mania” 

 

 

Entre 1925 e 1927 a revista Para Todos publicava uma coluna intitulada “A 

crayon”, escrita por Maria Eugênia Celso, poetisa, cronista e autora teatral que desde 

o início da década já havia se afirmado entre escritoras brasileiras “que mereciam ser 

lidas”, segundo Humberto de Campos em entrevista à mesma revista (Para Todos, 

25/07/1925, p. 17). A coluna consistia em um perfil, como que um esboço ou uma 

caricatura escrita, de algum personagem fictício, capaz de ilustrar o comportamento e 

os valores da sociedade da época – por isso o título, “A crayon”, uma expressão ligada 

ao trabalho de desenhistas, especialmente daqueles que se dedicavam a produzir 

retratos. 

No final de 1926, uma crônica de Maria Eugênia Celso, intitulada “Regimen-

mania” reproduzia o diálogo entre dois amigos. Um deles, muito magro, se queixava 

da “mania de elegância” de sua mulher que forçava a todos da casa a serem magros: 

 

Para a gente ser elegante, hoje em dia, e não destoar da linha estética 
imposta inexoravelmente pela moda, é preciso ser magro. Sem magreza não 
há salvação, ou, pelo menos, não há chiquismo. (Para Todos, 18/12/1926, p. 
28) 

 

 O personagem dizia sofrer com a rotina imposta por uma mulher obcecada em 

corresponder ao padrão tirânico da moda, mesmo que o resultado final não fosse do 

seu agrado: 

 

Minha mulher, tão graciosamente “fausse-maigre” outrora, transformou-se 
numa caveira articulada, um horror!... E acha-se linda assim, vive a pesar-se, 
a medir-se, a apalpar-se, a examinar-se... – “Acho que engordei estes dois 
últimos dias!...” – e lá vai mais um prato eliminado. O vinho e a água 
desapareceram de nossa mesa. É a lei seca em toda a sua rigidez, a lei extra 
dry mesmo... Até as crianças têm limite de peso e já não comem senão pão 
torrado!... Uma mania, um verdadeiro desequilíbrio emagrecedor!... (Para 
Todos, 18/12/1926, p. 28) 

 

O infeliz marido, debilitado pelos procedimentos rigorosos adotados em sua 

casa, evoca o conflito mundial recém terminado para fazer uma comparação com o 

controle alimentar a que era submetido: 
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Começou suprimindo de nossos menus toda e qualquer sobremesa, acabou 
suprimindo quase completamente o menu... Vivemos racionados como a 
Europa no tempo da guerra, sob o jugo kaiseriano do regimen. (Para Todos, 
18/12/1926, p. 28) 

 

O racionamento a que os europeus tiveram que ser submetidos durante a 

Primeira Guerra Mundial contribuiu para modificar as silhuetas durante aquele 

período. O documentário Melindrosas – o nascimento da mulher do século XX, 

produzido por British Pathé em 1999, apresenta depoimentos de mulheres inglesas 

que viveram sua juventude durante os anos vinte. Uma delas, Muriel Newell, nascida 

em 1900, fala sobre a mudança de hábitos alimentares durante e após a guerra: 

 

Havia pouco açúcar. Recebíamos meio quilo, não me lembro ao certo, para 
alimentar muitas pessoas. Não durava muito tempo. Era engraçado... Nós 
dizíamos: “Não será maravilhoso quando pudermos voltar a adoçar as nossas 
bebidas?”. Mas, quando a guerra terminou, não o fizemos.  
(https://www.youtube.com/watch?v=6zf26jGxdDo, 16:34, tradução Globosat) 

 

Não o fizeram porque havia algo mais importante do que o prazer do paladar: 

a preocupação em manter o corpo esbelto, longilíneo, em uma sociedade que 

“começou a nutrir uma franca aversão pelos gordos” (SANT’ANNA, 2001, p. 20). 

Denise Sant’Anna destaca o caráter aerodinâmico que os corpos, os costumes e a 

moda adquiriram a partir dos anos vinte, que “se casou harmoniosamente com a 

valorização do automatismo e da juventude, com a emergência da lingerie e dos 

‘cabelos de seda’, fáceis e rápidos de pentear” (SANT’ANNA, 2001, p. 44). Sant’Anna 

aponta a atriz norte-americana Louise Brooks, “a Lulu de Pabst” com seus cabelos 

lisos e curtos, seu longo pescoço nu e sua silhueta esguia, como o melhor exemplo 

de uma “beleza aerodinâmica”: 

 

Como Lulu, outras figuras femininas se revelaram próximas do automóvel e 
distantes da Igreja. [...] Quanto mais a sedução feminina se associa ao 
automóvel moderno, menos ela evoca os recintos fechados e estáticos, 
cobertos pelo veludo vermelho de cortinas e tapetes, nos quais há sempre 
um perfume guardado em vidro de cristal sobre a penteadeira. Após Lulu, e 
a partir dela, a sedução começou a traçar constantes alianças com o gosto 
pela diversão em competições esportivas, sugerindo o espaço aberto, o dia 
ensolarado, as embalagens portáteis para cosméticos, a liberdade das saias 
e cabelos curtos. A sedução física se libera do peso do veludo e das sombras, 
torna-se tão aerodinâmica quanto os bólidos de corrida. (SANT’ANNA, 2001, 
p. 45) 
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A preocupação com o controle do peso tornou-se pauta constante das revistas 

cariocas, rendendo crônicas, como a da revista Para Todos, citada mais acima, mas 

também artigos que visavam esclarecer o público leitor sobre as formas de combate 

ao excesso de peso. O texto “Da obesidade”, também publicado na revista Para Todos 

(08/01/1927, p. 40), alertava sobre os riscos que a “sobrecarga de gordura” impunha 

ao organismo, constituindo-se no “maior dos perigos da estética humana”. Para evitá-

la ou debelá-la o texto sugeria que apenas um “profissional especializado, forrado de 

cultura e senso estético” poderia julgar o nível de obesidade ou de magreza e indicar 

a forma de atacar o problema: 

 

[...] são múltiplas as causas da obesidade, devendo se absterem as pessoas 
gordas e obesas de se decretarem dietas, regimes e exercícios sem a 
orientação do especialista, sob pena de não obterem resultado e, o que é 
pior, sofrerem as mais graves consequências. (Para Todos, 08/01/1927, p. 
40) 

 

O texto “Da obesidade”, apesar de dar maior ênfase à questão estética, tem a 

virtude de tratar do problema como algo a ser combatido por ações direcionadas à 

saúde do corpo e não pelos paliativos tradicionalmente usados, especialmente pelas 

mulheres: 

 

As cintas e os coletes são um meio ilusório e até contraproducente: nos 
indivíduos novos, em vez de cintar o ventre que perdeu o tônus, devemos, 
pelos exercícios apropriados, reforçar-lhe a cinta natural – a sua musculatura. 
[...] A escolha dos alimentos de acordo com o regime de vida, na quantidade 
como na qualidade; a predominância dos alimentos frescos, das frutas e dos 
vegetais; o esporte adequado à constituição, à idade e aos hábitos são os 
grandes inimigos da obesidade, porque os alimentos e o regime de vida “não 
influem somente sobre o corpo para o fortalecer ou o enfraquecer, mas, 
também sobre a alma para sobre ela produzir os mesmos efeitos” no dizer de 
Platão... (Para Todos, 08/01/1927, p. 41) 

 

Os anos vinte inauguraram, portanto, um período marcado por uma lipofobia47 

que perdura até hoje. Se, na época em que o artigo acima foi publicado poucas 

pessoas, quando acima do peso ideal, buscavam auxílio médico, era porque a 

obesidade não era, como hoje, considerada uma patologia, assim como ainda não 

                                                           
47 O termo “lipofobia” ainda não consta dos dicionários brasileiros, mas já é usado há algum tempo 

por intelectuais franceses que se dedicaram a estudar o desejo de ser magro e o medo da 
obesidade nas sociedades modernas. O termo foi usado, por exemplo, por Claude Fischler, em 
artigo intitulado “La symbolique du gros”, publicado pela revista Communications de 1987, Volume 
46, Número 1, páginas 255-278.  
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tinha sido completamente estabelecida a relação entre sobrepeso e certas doenças 

tais como diabetes, doenças cardiovasculares, hipertensão e alguns tipos de câncer48.  

Ao mesmo tempo em que recomendavam um “especialista” para dirigir o 

processo de emagrecimento, as revistas continuavam a anunciar os mais diferentes 

produtos para que suas leitoras tentassem atingir a silhueta desejada. A gama de 

produtos emagrecedores comportava comprimidos como “Emagrina”, cujo anúncio 

alertava que “uma senhora ou moça gorda tem menos atrativo” (Fon-Fon, 14/03/1925, 

p. 69); um composto de plantas depurativas chamado “Thé Mexican du Dr Jawas” 

(Figura 55), que lançava mão de uma denominação que evocava, ao mesmo tempo, 

o meio científico ao atrelar a autoria do produto a um suposto médico e a esfera da 

moda ao fazer uso de palavras francesas (Careta, 20/03/1926, p. 50); um creme, 

“Lipolysina”, indicado “contra a obesidade, papada, pescoço grosso, etc”, que, por ser 

de uso externo, garantia não prejudicar a saúde (Revista da Semana, 20/06/1925, p. 

12) e aparelhos de massagem como o “Punkt-Roller”, um rolo dotado de ventosas que 

propagandeava um emagrecimento “sem medicamentos e sem regime” com apenas 

10 minutos de uso diário (Careta, 25/08/1926, p. 09), mesmo princípio do “Le 

Vampire”(Figura 55), que prometia fazer emagrecer “eliminando pelas vias naturais a 

gordura desgraciosa e incômoda” (Para todos, 23/06/1928, p. 57). 

Contrariando as recomendações disseminadas por artigos voltados para a 

saúde, algumas colunas de moda continuavam indicando o uso de roupas íntimas 

constritoras como um recurso indispensável para atingir a silhueta longilínea exigida 

pela moda, especialmente nos últimos anos da década, quando a marcação da 

cintura, depois de quase uma década mantida na altura dos quadris, retornava, 

lentamente, a concordar com a anatomia feminina. Em 1928, a Revista da Semana é 

enfática ao comentar o assunto: 

 

Todos esses novos modelos, que parecem apenas desenhar as linhas do 
corpo, deixam, no entanto, adivinhar a silhueta, sendo absolutamente 
necessário usar uma cinta com eles. As pessoas elegantes usam cintas de 
tecido elástico, que são atacadas de um lado.  
Depois de uma pequena parada, a cintura subiu alguns centímetros; é 
atualmente colocada justamente abaixo das cadeiras, sendo apenas 

                                                           
48 Segundo o site da ABESO, Sociedade Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome 

Metabólica, “A obesidade é uma doença cada vez mais comum, cuja prevalência já atinge 
proporções epidêmicas. Uma grande preocupação médica é o risco elevado de doenças associadas 
ao sobrepeso e à obesidade, tais como diabetes, doenças cardiovasculares (DVC) e alguns 
cânceres. ” (<http://www.abeso.org.br/uploads/downloads/3/5521afaf13cb9.pdf>, acesso em 
31/05/2016) 
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necessário um pequeno esforço para fazê-las voltar para o seu lugar natural. 
(Revista da Semana, 21/04/1928, p. 29) 

 
 
Figura 55 – Anúncios de produtos para emagrecimento. 

 
Fonte: Revistas Para Todos, 23/06/1928 (à esquerda), p. 57 e Careta, 20/03/1926, p. 50 (à direita).  
 

O texto era acompanhado por desenhos de moda nos quais figuras femininas 

de pescoços e pernas especialmente longos, quadris estreitos e pouco ou nenhum 

busto exibiam proporções irreais ou ao menos, dificilmente alcançáveis (Figura 56). 

 
Figura 56 – Corpos esguios nos desenhos de moda. 

 
Fonte: Revista da Semana (Jornal das Famílias), 21/04/1928, p. 29. 
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A vigilância a que os corpos, principalmente os corpos femininos, foram 

submetidos para que se mantivessem dentro de determinados padrões, se mostra 

mais intensa nos momentos em que, desnudados, tais corpos não podem mais contar 

com as cintas e corpetes usados sob as roupas. Quando, depois de muita polêmica, 

o maiô de malha colante passou a ser considerado o traje mais elegante e moderno 

das praias cariocas, as mulheres que o vestiam, segundo o jornal Beira-Mar (que era 

francamente favorável ao uso da peça), assumiam o “grave compromisso” de “realizar 

uma visão de arte”. Caso contrário, corriam o risco de “cobrir-se de ridículo”: 

 

Em primeiro lugar, se esse traje é a glorificação de certos corpos, para outros 
é um desastre deplorabilíssimo. O maiô exige um físico sem excesso ou 
inópias de carne. Uma mulher excessivamente gorda é tão burlesca de maiô 
como a excessivamente magra. Só o termo médio pode resistir ao maiô. 
(Beira-Mar, 03/04/1927, p. 05) 

 

Os corpos que transitavam pelos ambientes híbridos que se formaram na Zona 

Sul do Rio de Janeiro, mesclando o ambiente urbano ao das praias, destinados ao 

lazer, foram modelados de forma a que pudessem desfrutar dos prazeres oferecidos 

de ambos os lados das avenidas que acompanhavam o litoral. Se para envergar os 

vestidos da moda era necessária uma silhueta alongada e esbelta, as jovens que 

frequentavam Copacabana e Ipanema, no imaginário propagado pelas revistas, 

podiam dispensar qualquer tipo de elementos constritores, tão perfeitas eram suas 

formas: 

 

Mal rompe o dia, as banhistas graciosas já procuram sem temor o aconchego 
das vagas, embrulhando-se em roupões flutuantes, que a aragem atormenta 
cariciosamente, no ardor de revelar as formas, rijas e sensuais ou ingênuas 
e imponderáveis, que os olhos dos indiscretos admiram com enlevo, 
eletrizados pela doçura ondulosa das nossas mulheres.... Oh! As mulheres 
de Copacabana são encantadoras. (Beira-Mar, 18/09/1927) 
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3 CIDADE: NA METRÓPOLE-BALNEÁRIO, A MODA SOPRA DAS PRAIAS 

 

 

Uma cidade não é composta apenas por sua dimensão física, mas também por 

imagens materiais e mentais, que, assim como as edificações, ruas e praças, participa 

de sua eterna construção. Ao mesmo tempo, uma cidade não pode ser entendida 

como tal se não for animada pelos corpos de seus habitantes. Ao circularem pelos 

espaços urbanos, tais corpos carregam consigo possibilidades de sentido que irão 

impregnar os lugares a partir das experiências com as quais se envolvem, 

transformando-os em territórios de comunicação.  

Nos capítulos anteriores destacamos a participação da moda na composição 

da aparência pessoal, em um processo que toma a cidade como palco, moldura ou 

suporte. Nesse processo, os corpos podem ser entendidos como mídia já que 

responsáveis por difundirem, continuamente, informações sobre si e sobre os valores 

da sociedade em que vivem, fazendo da moda algo comum, compartilhado. Assim, a 

moda se difunde pela cidade carregada pelos corpos que por ela transitam, 

instaurando um complexo fenômeno de comunicação no qual o compartilhamento de 

códigos torna possível a orientação em territórios em constante mutação. 

A cidade é, portanto, fruto de processos comunicacionais e culturais formados 

– ou construídos – em função das possibilidades que tais processos oferecem. 

Alimentado por narrativas e memórias, o imaginário participa desta construção tanto 

quanto a dimensão concreta da ação do homem sobre a natureza, com a qual se 

mescla para formar o ambiente próprio de cada cidade ou de cada pedaço dela.  

Tendo passado por transformações que atingiram tanto os espaços públicos 

como os privados, o Rio de Janeiro dos anos vinte se apresenta como uma metrópole 

heterogênea que, como tantas outras do mesmo e de outros continentes, abrigava 

contrastes no tratamento do espaço urbano e na composição de sua população. No 

entanto, independentemente de posição social ou econômica, todos os habitantes da 

então capital da República foram afetados pelas mudanças que impingiram à cidade 

um novo ritmo, com o objetivo de torná-la, desde a primeira década do século XX, 

mais “racional, higiênica e controlável – a cidade da virtude civilizada que vinha do 

projeto iluminista” (GOMES, 2008, p. 115) – em outras palavras, uma cidade moderna 

– para o bem e para o mal. 
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3.1 A invenção do verão carioca 

 

 

A reforma urbana do Rio de Janeiro, iniciada pelo prefeito Pereira Passos em 

1903, tinha como obras mais relevantes a modernização do porto e a reestruturação 

viária que o servia. No entanto, o que parece algo eminentemente técnico tinha 

desdobramentos que iam muito além da organização do fluxo de pessoas e 

mercadorias. As intervenções urbanas também estavam revestidas de carga 

simbólica: investimentos foram feitos para que, entre as novas avenidas que 

passaram a organizar a malha urbana, uma, especialmente, fosse capaz de 

concentrar e expor os ideais de modernidade, cosmopolitismo e civilização que 

dirigiam a reforma da cidade49. Batizada inicialmente como Avenida Central, a via, de 

proporções inéditas no país, foi ocupada por edifícios e vivenciada pelos transeuntes 

como um grande boulevard parisiense, onde se instalaram as lojas mais luxuosas e 

por onde desfilavam os homens e as mulheres mais elegantes: 

 

Tudo ali magnificava a experiência da visão: o traçado absolutamente 
retilíneo, que abria uma enorme perspectiva ao olhar, a claridade 
proporcionada pelos modernos globos elétricos de iluminação pública e as 
vitrines cintilantes de ares cosmopolitas. (FEIJÃO, 2011, p. 57) 

 

As áreas que compunham o Centro da cidade, onde se concentrou a maior 

parte das intervenções urbanas, passaram, também, por uma espécie de 

“patrulhamento civilizatório” que a imprensa da época denominou de “Regeneração” 

(SEVCENKO, 1998, p. 543). Uma série de novas leis e portarias municipais foram 

anunciadas para que a aparência e o comportamento do público se coadunassem 

com o aspecto e o ambiente que os governantes tinham idealizado para as áreas 

modernizadas. Nesse sentido, os mercadores de leite foram proibidos de conduzir 

vacas pelas ruas e vendedores ambulantes – tanto de miúdos de reses como de 

bilhetes de loteria – ficaram impedidos de atuar na cidade. Houve também tentativas 

de regulamentação dos hábitos ligados ao comportamento pessoal: passou a ser 

                                                           
49 As intervenções urbanas no Rio de Janeiro no início do século XX ficaram conhecidas como 

“Reforma Pereira Passos”, nome do prefeito da cidade, então capital do país recém tornado 
República. Várias obras foram escritas sobre o período, entre as quais merecem destaque: Belle 
époque tropical (NEEDELL, 1993), Pereira Passos, um Haussmann tropical (BENCHIMOL, 1990) e 
Literatura como missão: tensões sociais e criação cultural na Primeira República (SEVCENKO, 
2003). 
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proibido e passível de multa cuspir na rua ou nos bondes e andar descalço no 

perímetro urbano.  

Em relativamente pouco tempo o Centro do Rio de Janeiro havia mudado. A 

gentrificação das áreas reformadas foi inevitável: estabelecimentos mais sofisticados 

tomaram, em grande parte, o lugar de quiosques, botequins, pensões e restaurantes 

baratos, diminuindo as possibilidades de usufruto daquele espaço pelas camadas 

mais pobres da população. Ao mesmo tempo em que ações policiais perseguiam 

boêmios, seresteiros e certas formas de cultura e religiosidade que não se 

encaixavam nos novos parâmetros de civilidade, criavam-se constrangimentos para 

aqueles que não eram capazes de ostentar uma aparência tão europeizada quanto os 

espelhos e lustres que enfeitavam os salões de confeitarias, restaurantes, lojas e 

cafés recém-inaugurados. As novas práticas jornalísticas e o desenvolvimento das 

técnicas de fotografia, que permitiram a publicação de “instantâneos” de 

personalidades de destaque da sociedade carioca nas revistas ilustradas, contribuiu 

para que a preocupação com a aparência – e, consequentemente, a busca por 

informações sobre moda – atingisse um patamar mais elevado. 

Por outro lado, o aumento da oferta de atividades culturais e o estabelecimento 

definitivo da Avenida Central como um espaço de lazer funcionaram como atrativo 

para que se instaurasse, nesse período, o que Rosa Maria Barbosa de Araújo chama 

de "o hábito da rua", a seu ver disseminado em todos os setores da sociedade carioca: 

 

Não é mais um grande luxo, sinal de fidalguia e distinção, sair o menos 
possível, para não se confundir com o povo. A família é pressionada pela 
urbanização intensa a ultrapassar as fronteiras privadas da vida doméstica, 
principalmente depois que a reforma da cidade na gestão do prefeito Pereira 
Passos (1903 – 1906) oferece atrativos irresistíveis para o uso do espaço 
público. (ARAÚJO, 1993, p. 231) 

 

Mesmo que frequentada por diferentes estratos da população, a Avenida 

Central manteve-se, desde sua inauguração, em 1905, até o começo dos anos vinte, 

como o principal lugar de encontro para as camadas burguesas: um “lugar de moda”50, 

onde ver e ser visto fazia parte do lazer e do jogo social ali encenado. 

No entanto, uma conjugação de fatores iria, aos poucos, deslocar o foco da 

vida elegante do Centro para os novos bairros junto ao mar, tornados mais atrativos 

                                                           
50 O conceito “lugar de moda” será objeto de reflexões mais aprofundadas ainda neste capítulo. 
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com os projetos de urbanização que, em algumas décadas, iriam fazer da Zona Sul a 

área mais valorizada da cidade. Entre esses fatores é importante apontar, em primeiro 

lugar, a construção da Avenida Beira Mar como uma primeira ação para ampliar o 

relacionamento da cidade com o litoral, até então, em grande parte, centrado nas 

atividades portuárias.  

Segundo documento da Comissão da Carta Cadastral do Distrito Federal, de 

13 de abril de 1903, a justificativa para a construção da Avenida Beira Mar foi “dar 

desafogo ao intenso movimento (…) entre a cidade e os bairros do Catete, Botafogo 

e adjacências”, possibilitando um trajeto “mais cômodo, com o frescor da brisa 

marítima e o encanto pitoresco da nossa baía” (DEL BRENNA, 1985, p. 44). O que 

hoje nos parece lógico e natural foi uma opção urbanística ousada, pouco utilizada 

naquela época por outras cidades com condições geográficas semelhantes. Ao longo 

da história, a proximidade com o mar havia feito do Rio de Janeiro uma cidade 

portuária e não um balneário. Esta última condição só iria se firmar a partir das 

mudanças de comportamento em relação às praias iniciadas no continente europeu, 

quando estas deixaram de ser vistas com temor e desconfiança, para se tornarem, no 

início do século XIX, locais de repouso e de tratamentos terapêuticos, inspirados no 

otium antigo, vivido pelos romanos no início da era cristã, como sustenta Alain Corbin 

em O território do vazio: 

 

O romano de elite gosta, pelo menos é o que se diz então, que seu ouvido 
seja acariciado pelos ruídos agradáveis da natureza, pelo murmúrio da fonte, 
pelo sopro do vento nas árvores, pela percussão ritmada das ondas na praia. 
Eventualmente, experimenta o prazer de sentir a areia afundar sob o pé, ali 
onde vêm morrer as últimas ondulações da água. O otium implica a 
variedade; leitura, prazeres da coleção e da correspondência, tempo 
dedicado à contemplação, à conversação filosófica e ao passeio são 
desfrutados alternadamente. O repouso ao ar livre é acompanhado às vezes 
de jogos pueris que a praia propõe: a pesca, a coleta de seixos ou conchas, 
a natação, conjunto de práticas que a amizade e a hospitalidade reúnem num 
feixe. (CORBIN, 1989, p. 267).  

 

Para Corbin, a “invenção da praia” teria sido fruto do contato de viajantes 

ingleses com a antiga cultura romana, durante as clássicas viagens à Itália 

empreendidas desde o século XVIII: 

 

O Grand Tour e a visita a Nápoles vêm avivar ou reatualizar na imaginação 
dos viajantes um modelo de lazer que, a partir de então, contribuiu para 
modelar o ritual social no meio inglês e nas estações termais do interior. 
(CORBIN, 1989, p. 268) 
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Assim, a “sociabilidade de vilegiatura balnear”, perdida em algum momento da 

história após o final do Império Romano, passa a ser reconstituída, tendo por base 

tanto o conceito de otium como uma “vida de volúpia” que os romanos haviam 

experimentado em certas estações à beira-mar, nas quais se dedicavam aos esportes 

náuticos, navegação de recreio e banquetes ao ar livre (CORBIN, 1989, p. 268- 269). 

O modelo romano – ou a interpretação que dele fizeram os viajantes ingleses – deu 

subsídios à fundação de Brighton, o primeiro spa junto ao litoral, onde, ao lado das 

práticas terapêuticas, desenvolvia-se uma intensa vida mundana. 

O estudo de Alain Corbin indica ainda que, mesmo quando as praias eram 

frequentadas por motivos predominantemente terapêuticos, como fonte de cura para 

os males do corpo e da mente, elas também se configuravam como espaço de 

sociabilidade e lazer. No Brasil, o prazer extraído do contato com o oceano tem uma 

história um pouco diferente, apesar de termos seguido, desde o final do século XIX, 

um caminho semelhante ao europeu. 

Durante o século XVI, enquanto os europeus se mantinham afastados o 

máximo possível do contato com a água, por entenderem que ela poderia infiltrar-se 

nos corpos e, assim, tornar-se um meio de contágio da epidemia que assolava o 

continente (VIGARELLO, 1985, p. 16), os nativos encontrados pelos navegadores em 

terras brasileiras costumavam banhar-se até mais de doze vezes por dia, segundo o 

relato do viajante Jean Léry (GASPAR, 2004, p. 31). É plausível pensar que tais 

hábitos, mesmo que arrefecidos, tenham permanecido entre as camadas menos 

letradas da população. Estas, por desconhecerem as teorias higienistas, propagadas 

no país durante o século XIX, podiam continuar a desfrutar de um prazer há longo 

tempo conhecido, dispensando as inúmeras regras criadas por médicos e cientistas a 

partir do século XVIII, que restringiam sobretudo a duração e a quantidade dos banhos 

de mar. 

No início do século XIX, os relatos sobre atividades de banhistas nas praias da 

cidade também indicam que a prática dos banhos de mar era adotada em condições 

e com objetivos diferentes do que acontecia no continente europeu naquele momento. 

Affonso de Taunay destaca a experiência do viajante inglês William Gore Ouseley, 

que esteve no Rio em 1830, descrevendo os “magníficos banhos de mar de Botafogo” 

como “ótimos para senhoras” e intensamente frequentados por “famílias desejosas de 
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se revigorarem naquelas águas de banhos tão seguros” (TAUNAY, 1942, p. 192). A 

narrativa sugere que os frequentadores das praias cariocas já tinham a expectativa 

de extrair do ambiente algum tipo de prazer sensorial, ultrapassando a prática 

puramente terapêutica e mesmo qualquer indício de vida elegante ou mundana, como 

acontecia nos balneários e estações de água na Inglaterra. 

No final do século XIX, com o hábito dos banhos de mar já consolidados no Rio 

de Janeiro em praias próximas ao Centro, a demanda por maior comodidade para as 

trocas de roupa que a atividade exigia fez nascer toda uma estrutura de casas de 

banho, que funcionavam desde as primeiras horas da manhã. Tais estabelecimentos 

ofereciam, a preços variados, pequenos quartos ou cabines com banquinho e espelho 

onde era possível vestir-se e desvestir-se com privacidade. Ou, de acordo com o relato 

de Luiz Edmundo, com relativa privacidade: 

 

Entre os velhos casarões, servindo de instalação aos grêmios esportivos, 
existem, junto a uma praia cheia de pedras, casas de banho, onde, não raro, 
se vê um boletim escrito assim: “É expressamente proibido fazer furos nestas 
cabines a verruma ou pua, os encontrados nesta prática devendo ser 
entregues à ação da polícia”... 
Literatura inócua e vã, porque muitos desses casinholos continuam a lembrar 
verdadeiras peneiras, de tantos furos. As senhoras são obrigadas a forrar as 
paredes de tábuas com lençóis, se querem fugir ao olho atrevido do vizinho 
inconveniente e ousado. (EDMUNDO, 1957, p. 837) 

 

No entanto, apesar da (precária) estrutura existente, o tempo passado nas 

praias era curto: atendendo às prescrições médicas e aos padrões de beleza e 

distinção vigentes na época, que insistiam na necessidade de se preservar a pele do 

sol para que esta se mantivesse tão branca quanto possível, os banhos duravam 

apenas de cinco a dez minutos. Os encontros sociais mais demorados se davam após 

o banho, nas casas que ofereciam café da manhã, em um ambiente ruidoso e festivo, 

cujos elementos principais foram pinçados por João do Rio: 

 

Nos estabelecimentos [casas de banho] era a entrada e a saída, o vaivém 
febril, corridas de gente molhada, corridas de gente já vestida, cumprimentos, 
risos, apertos de mão, a cordialidade dos ajuntamentos, que leva a ligações 
duradouras, ao amor, ao devaneio sentimental. [...] E no café, com os 
pulmões iodados, a face fresca, aquele barulho de xícaras batendo nos pires, 
o café e o leite fumegantes, as brioches tenras (sic), os jornais desdobrados, 
a festa ao ar livre, antes das ocupações de cada um! (Gazeta de Noticias, 
26/06/1911, p. 01) 
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Portanto, mesmo atraindo um público numeroso, a sociabilidade despertada 

pelas praias se dava prioritariamente fora tanto da água como das areias, apesar 

desses ambientes serem palco de trocas de olhares, beijos e beliscões, “que as ondas 

nem sempre ocultavam” (Gazeta de Noticias, 26/06/1911, p. 01).51 

O clima festivo com que João do Rio descreve as cenas balneárias é marcado 

por certa nostalgia, que transparecia no título da crônica: “Os banhos de mar: um uso 

carioca a desaparecer”. João do Rio acreditava que, com a reforma urbana que havia 

“reduzido a escombros os estabelecimentos balneários para formar a linha do cais”, 

os banhos de mar estavam com os dias contados, ficando restritos apenas à praia de 

Santa Luzia, onde havia “o último reflexo do que vai morrer” (Gazeta de Noticias, 

26/06/1911, p. 01). O grande cronista não poderia estar mais enganado: em poucos 

anos as praias da Zona Sul seriam transformadas em uma grande área de lazer e 

sociabilidade, iniciando o processo que iria torná-las parte fundamental do imaginário 

da cidade, fazendo com que os banhos de mar (e de sol) fossem definitivamente 

incorporados à rotina dos cariocas. 

As novas avenidas que margeavam o litoral – a Avenida Beira Mar e a Avenida 

Atlântica – deram início a uma transformação de valores tão importante que fez com 

que as casas ali construídas invertessem a forma como eram posicionadas dentro dos 

lotes, passando a ter a frente voltada para o mar: 

 

Basta lembrar que até a construção da avenida Atlântica os imóveis 
fronteiriços à praia tinham entrada pela avenida Nossa Senhora de 
Copacabana (aberta em meados do século anterior) e que, portanto, a orla 
era ocupada pelos fundos dos quintais de moradias que, alheias ao desfrute 
marítimo, davam as costas ao oceano. (O’DONNELL, 2013, p. 55) 

 

As consequências de tal mudança vão muito além da dimensão puramente 

espacial ou urbanística. Com as obras de urbanização da orla – primeiro a do Leme e 

de Copacabana, e, em seguida, a de Ipanema e do Leblon – as praias passaram a 

receber, com maior frequência, não somente os moradores daquela região, mas 

também visitantes que para lá afluíam em seus momentos de folga, em busca de 

                                                           
51 Referência a trecho do artigo de João do Rio citado anteriormente: “Eram senhoras assustadas, 

presas aos banhistas, como ‘pregos’, eram raparigas aprendendo a nadar e a mergulhar com 
impetuosos jovens, eram gaiatos e pândegos rebolando na areia e espadanando água, eram 
palestras como em casa – uma gritaria infernal, sob o sol dourado e o olhar de dezenas de sujeitos 
que iam para o terraço do Passeio ver aquele espetáculo e dar conta dos beliscões e dos beijos que 
as ondas nem sempre ocultavam”. (Gazeta de Notícias, 26/06/1911, p. 01) 
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diversão, ligada ou não ao banho de mar. Nesse último caso, além dos restaurantes, 

os bairros atlânticos atraíam também pela possibilidade de reunir os amigos para 

piqueniques em cenários considerados paradisíacos. O passeio sobre as calçadas de 

pedras portuguesas entrou na moda e ganhou o status de footing, já praticado em 

outros locais da cidade, só que agora, por acontecer à beira-mar, induzia a novas 

formas de apresentação pessoal e de interação social. As praias – e seu entorno 

imediato – se tornaram, a partir dos anos vinte, “lugares de moda”, assim como tinha 

acontecido com a Avenida Central e os espaços criados pela reforma urbana na 

década precedente. 

 

 

3.1.1 Lugares de moda 

 

 

A expressão que dá título a este subcapítulo foi inspirada no conceito “lugares 

de memória”, desenvolvido por Pierre Nora no texto “Entre memória e história – a 

problemática dos lugares”, de 1984, e tornado referência essencial nos estudos 

historiográficos. Para Pierre Nora, as sociedades contemporâneas passaram a criar 

“lugares de memória” como uma forma de produzir reconhecimento e pertencimento 

em um ambiente que já não consegue assegurar a conservação de seus valores, 

costumes e tradições. Tais sociedades, diz ele, estariam condenadas ao 

esquecimento, porque “levadas pela mudança”: os locais de memória se tornam 

necessários quando “não há mais meios de memória”. Nora sinaliza, com isso, o fim 

das “sociedades-memória”, onde “cada gesto, até o mais cotidiano” era vivido como 

“uma repetição religiosa daquilo que sempre se fez, numa identificação carnal do ato 

e do sentido” (NORA, 1993, p. 07-08). Fim também das “ideologias-memória” que, 

segundo ele, “asseguravam a passagem regular do passado para o futuro, ou 

indicavam o que se deveria reter do passado para preparar o futuro” (NORA, 1993, p. 

08). 

Essa mesma fluidez entre passado e futuro é apontada por Gilles Lipovetsky 

como uma das características do que ele chama de “eras de costume” em seu estudo 

sobre o advento da moda nas sociedades modernas. Lipovetsky separa a história da 

humanidade em dois grandes momentos: o primeiro conteria as já citadas “eras de 
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costume” e se estenderia desde a antiguidade até o final da Idade Média. Assim como 

as “sociedades-memória” descritas por Nora, as “eras de costume” de Lipovetsky se 

caracterizam por formas de socialização onde reinam “o prestígio da antiguidade e a 

imitação dos ancestrais”. Isso faz com que os modelos seguidos sejam legitimados 

pela submissão ao passado coletivo, perpetuando, assim, “a lógica imutável da 

tradição” (LIPOVETSKY, 1989, p. 33).  

Lipovetsky (1989, p. 28) sinaliza uma mudança nos princípios que regiam tais 

sociedades a partir de meados do século XIV, quando houve um reconhecimento “do 

poder dos homens para modificar a organização de seu mundo”– algo como uma 

tomada de consciência advinda de vários fatores (que vão de uma nova concepção 

do tempo ao desenvolvimento de técnicas que permitiram maior controle do homem 

sobre a natureza) deu início, ao mesmo tempo, à Época Moderna e às “eras de moda”. 

Ao contrário das “eras de costume”, nas “eras de moda” exalta-se o presente, cultuam-

se as novidades e “prefere-se ter semelhança com os inovadores contemporâneos do 

que com os antepassados” (LIPOVETSKY, 1989, p. 33). Assim como Nora, Lipovetsky 

também fala do gosto pela mudança como inerente à sociedade contemporânea: 

 

A mudança não é mais um fenômeno acidental, raro, fortuito; tornou-se uma 
regra permanente dos prazeres da alta sociedade; o fugidio vai funcionar 
como uma das estruturas constitutivas da vida mundana. (LIPOVETSKY, 
1989, p. 30) 

 

Apesar da semelhança dos conceitos, os dois autores divergem em pontos 

importantes: enquanto Nora valoriza a capacidade de memória das sociedades “ditas 

primitivas ou arcaicas”, qualificando-as como “verdadeiras”, “afetivas” e “mágicas”, 

Lipovetsky (1989, p. 34) vê nas sociedades onde a moda se instalou a liberação de 

certas instâncias da vida coletiva da “autoridade imemorial do passado”, dando 

espaço aos homens “para se tornarem senhores de sua condição de existência”.  

As questões suscitadas pelo confronto das ideias dos dois autores aqui neste 

trabalho foram levantadas, aqui neste trabalho, como forma de introduzir a discussão 

sobre os lugares, que Pierre Nora ancora na oposição entre memória e história e na 

distância que acabou por se interpor entre elas – “distância que só se aprofundou à 

medida em que os homens foram reconhecendo como seu um poder e mesmo um 

dever de mudança, sobretudo a partir dos tempos modernos” (NORA, 1993, p. 08).  
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O fim do equilíbrio entre memória e história instalou uma ruptura que tornou 

necessários os lugares de memória como “marcos testemunhas de uma outra era”: 

eles surgem como suportes exteriores de culto ao passado, são “lugares onde a 

memória se cristaliza e se refugia” e que necessitam de cuidados para que 

permaneçam como tal:  

 

Os lugares de memória nascem e vivem do sentimento que não há memória 
espontânea, que é preciso criar arquivos, que é preciso manter aniversários, 
organizar celebrações, pronunciar elogios fúnebres, notariar atas, porque 
essas operações não são naturais. [...] Sem vigilância comemorativa, a 
história depressa os varreria. [...] Mas se o que eles defendem não estivesse 
ameaçado, não se teria, tampouco, a necessidade de construí-los. (NORA, 
1993,p 13) 

 

Monumentos, praças, museus, cemitérios, arquivos, hinos, livros e até mesmo 

personalidades e acontecimentos: todos podem ser lugares de memória, desde que 

estejam investidos de uma intenção de memória. Só assim serão capazes de realizar 

sua razão fundamental: “parar o tempo, bloquear o trabalho do esquecimento, fixar 

um estado de coisas, imortalizar a morte, materializar o imaterial” (NORA, 1993, p. 

22). 

A partir de tal conceito, é possível pensar na existência de lugares de um outro 

tipo, que, diferentemente dos de memória e, em quase tudo, opostos a eles, se 

constituem a partir do desejo de celebrar o presente e sua natureza fugidia. Assim são 

os “lugares de moda”, cujo estabelecimento se dá, de maneira geral, descolado das 

esferas governamentais e cuja consolidação (mesmo que efêmera) é imprevisível. 

Uma praça, um restaurante ou uma praia só se tornam lugares de moda após a 

anuência informal de seus frequentadores de que aquele é um território onde se 

experimenta o novo. Há, nesses lugares, um “vitalismo” (MAFFESOLI, 2000, p. 45), 

ou seja, a presença de uma força coletiva que os anima e os alimenta de forma a 

torná-los espaços de encontro.  

Enquanto os lugares de memória são instituídos e cultivados artificialmente, os 

lugares de moda, mesmo que criados com a intenção explícita de ganhar destaque e 

de se tornar um ponto de encontro, só atingem tal objetivo através da vivência que 

deles é feita e das experiências memoráveis que propiciam. Para que um lugar de 

moda se mantenha como tal é preciso que ele combine a manutenção das sensações 

que o tornaram atrativo com uma produção contínua de novidades, razão pela qual 
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continuaria a despertar o interesse de indivíduos que, nas sociedades modernas – as 

sociedades-história de Nora –, veem no novo não apenas uma marca de distinção 

social, mas também possibilidades de prazer: “prazer de agradar, de surpreender, de 

ofuscar” (LIPOVETSKY, 1989, p. 62).  Os lugares de moda são lugares de 

efervescência, onde a vida se manifesta, promovendo sensações, fazendo apelo aos 

sentidos, atualizando os “saberes do corpo” e os “saberes reflexos” que a memória 

preservou (NORA, 1993, p. 14). Não se pode dizer que são lugares sagrados, mas 

sim promotores de religião, de re-ligação; não estão imbuídos em construir uma 

identidade, mas em possibilitar identificação. São lugares construídos segundo a 

lógica da moda apontada por Simmel (2008, p. 24): neles se experimenta a união e a 

diferenciação. Ao mesmo tempo que promovem a participação coletiva, instauram 

códigos que irão promover a distinção de quem os domina.  

Ambos, lugares de memória e lugares de moda, no entanto, se aproximam ao 

fomentarem o sentimento de pertencimento entre aqueles que os partilham. Tanto um 

quanto outro são resultado do desejo de expressão de grupos sociais, grupos que 

buscam uma oportunidade para “esboçarem sua forma no solo” e, assim, confirmarem 

sua existência (MAFFESOLI, 2000, p. 190). Ambos exigem rituais, mas enquanto nos 

lugares de memória esses rituais têm por objetivo “parar o tempo”, “fixar um estado 

de coisas” (NORA, 1993, p. 22), nos lugares de moda reina a instabilidade, sobretudo 

a estética, fruto da necessária espontaneidade – “que deve ser compreendida como 

aquilo que surge, aquilo que exprime um vitalismo próprio” (MAFFESOLI, 2000, p. 

182) – para que sejam entendidos como tal.  

Nora (1993, p. 22) chama a atenção para a inevitável metamorfose a que os 

lugares de memória estão sujeitos, para “o incessante ressaltar de seus significados 

e no silvado imprevisível de suas ramificações”. Mesmo os lugares deliberadamente 

criados para perpetuar certa tradição podem ser relegados ao esquecimento se não 

encontram ressonância na esfera coletiva. Como parte de sociedades modernas, os 

lugares imbuídos de transmissão de memória estão imersos na mesma lógica que as 

estruturam, e sujeitos, portanto, às constantes mudanças que lhes são próprias. É isso 

que os faz, segundo Nora (1993, p. 22), “lugares mistos, híbridos e mutantes 

intimamente enlaçados de vida e de morte, de tempo e de eternidade”. Nada impede, 

portanto, que lugares de memória se transformem, também, em lugares de moda. 
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É pertinente imaginar que, assim como os “lugares de memória”, os lugares de 

moda admitem um amplo escopo de fenômenos culturais, tais como publicações, 

músicas, eventos e toda uma multiplicidade de objetos que congregam em torno de si 

um número expressivo de pessoas e promovem entre eles próprios e a comunidade 

que acabam por formar algum tipo de identificação. Neste estudo, que se detém sobre 

certo momento da história da cidade, será dada relevância à dimensão espacial do 

conceito: lugares por onde os corpos transitam, onde encontram possibilidades de 

expressão e deles fazem territórios – territórios de comunicação – que confirmam sua 

existência (MAFFESOLI, 2000, p. 190). E, novamente, por oposição e semelhança, 

nada impede que tais lugares, ao se inscreverem de forma marcante na história das 

sociedades das quais fizeram – ou fazem – parte, acabem por se transformar em 

lugares de memória.  

Nos anos vinte, as praias da Zona Sul se tornaram o mais importante lugar de 

moda do Rio de Janeiro, um lugar de experimentação de novos comportamentos, 

novas formas de apresentação pessoal, novos tipos de lazer; um lugar que lançava 

modismos no falar e no vestir; um lugar que atraía um contingente a cada ano maior, 

em busca, justamente, de compartilhar tantas novidades de forma próxima e afetual52. 

A invenção do verão carioca está, portanto, diretamente vinculada à transformação 

das praias em lugares de moda. 

 

 

3.1.1.1 As praias cariocas como lugares de moda 

 

 

No texto “Entre memória e história: a problemática dos lugares”, Pierre Nora 

(1993, p. 08) destaca, o papel desarticulador da mídia na transformação do processo 

de “percepção histórica”: ao substituir o que havia sido “uma memória voltada para a 

herança de sua própria identidade” pela “película efêmera da atualidade”, os meios de 

comunicação de massa contribuíram, segundo Nora, para o processo de aniquilação 

das “sociedades-memória”. Ao difundir e exacerbar o gosto pelo que é novo, a mídia 

teria fornecido uma contribuição decisiva para que se tornasse necessária, para a 

                                                           
52 Michel Maffesoli destaca a importância das “histórias vividas no dia-a-dia, as situações 

imperceptíveis que, justamente, constituem a trama comunitária” no capítulo “Da proxemia” em O 
tempo das tribos: o declínio do individualismo nas sociedades de massa (2000, p. 169-208). 
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perpetuação da memória, a fundação de lugares a ela consagrados. Pode-se dizer, 

portanto, que os meios de comunicação tiveram uma participação importante na 

formação dos lugares de memória. No caso dos lugares de moda, o papel da mídia é 

fundamental: a moda depende da difusão de seus preceitos para que possa se instalar 

e do dinamismo das mídias que a disseminam para que seja constantemente 

renovada. 

As praias da Zona Sul do Rio de Janeiro, hoje incontestáveis lugares de moda, 

passaram por diferentes etapas ao longo de sua história para que fossem se tornando, 

sucessivamente, conhecidas, desejadas e imprescindíveis para boa parte dos 

habitantes da cidade. A mídia impressa participou ativamente desse processo: no final 

da primeira década do século XX, as revistas ilustradas que circulavam no Rio de 

Janeiro passaram a publicar fotografias de paisagens marítimas, produzindo imagens 

que aproximavam o leitor de ambientes que nem sempre lhe eram familiares - praias 

semidesertas (Figura 57), ocupadas por grupos esparsos de pessoas em roupas de 

passeio (Figura 58) ou com trajes de banho que cobriam quase o corpo todo, mas 

também o desvelavam. Tais imagens foram capazes de despertar desejos de 

experiências, que se mostravam, ao mesmo tempo, exóticas e possíveis. 

Tais registros exibem praias como ambientes bucólicos, que, durante as duas 

primeiras décadas do século XX, formavam bairros precários, mal servidos pelos 

transportes públicos e com um clima pouco convidativo. O humor típico das revistas 

da época explorava seguidamente as “agruras” com as quais era necessário conviver 

para desfrutar dos ares já considerados saudáveis dos bairros litorâneos. Um exemplo 

é o artigo veiculado pela revista Careta (03/04/1909, p. 16), que confronta a visão de 

Copacabana “vista de relance, da almofada de um automóvel” com a de um fictício 

“ex-morador”. Enquanto o primeiro descreve o bairro como um “esplêndido 

panorama”, que poderia ser transformado pelos cariocas “numa praia de banhos com 

a qual nenhuma praia europeia poderia disputar comparação”, o segundo narra 

impressões de um bairro destituído de qualquer glamour: 

 

A princípio residi na praia, em uma casa com frente para o mar. Durante o dia 
era preciso fecharem-se todas as janelas para não queimar os móveis. O 
calor, fora de casa é de 100 graus à sombra; dentro, com portas e janelas 
fechadas, apenas de sessenta. À tarde começa a ventania. São ciclones que 
balançam os edifícios como se fossem pêndulos. À noite são os mosquitos. 
Os stregomias e anopheles, guerreados pelo sr. Oswaldo Cruz, refugiaram-
se para lá do túnel e estão devastando o bairro. (Careta 03/04/1909, p. 16) 
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Depois de relatar que os mosquitos haviam devorado sua orelha e parte de sua 

perna direita, aconselha: “Se tens amor à pele e à família, não vás a Copacabana nem 

de passeio” (Careta 03/04/1909, p. 16).  

 

Figura 57 – A praia de Copacabana no início do século XX. 

 
Legenda: Fotografia de página inteira publicada com a legenda: “As nossas 
praias de banho – Copacabana” 
Fonte: Revista Careta, 12/03/1910, p. 10. 
 

Figura 58 – “A praia de Copacabana aos domingos”. 

 
Fonte: Revista Fon-Fon, 16/03/1912, p. 16. 

 

No entanto, nem mesmo as críticas mais ferrenhas conseguiram enfraquecer a 

atração que as praias exerciam sobre uma população que, seduzida por imagens 

paradisíacas e por novas possibilidades de lazer, em pouco tempo transformaram os 
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“areais de Copacabana”53 e dos demais bairros oceânicos em lugares de convívio 

prolongado, onde se podia, ao mesmo tempo, desfrutar das sensações que a 

paisagem natural proporcionava e da efervescência de uma atmosfera marcadamente 

sensualizada.  

É em meados dos anos vinte que as praias se tornam lugares de moda. A 

imprensa ainda as tratavam por “praias de banho”, indicando o objetivo específico pelo 

qual eram frequentadas. As notícias a elas relacionadas abordavam, na maioria das 

vezes, as condições de balneabilidade ali oferecidas, publicando reclamações sobre 

a falta de segurança e de urbanização – crítica presente, por exemplo, no artigo 

publicado na revista Careta que sentenciava: “Faltam às nossas praias de banho a 

elegância, o conforto e os próprios meios de defesa e socorro” (Careta, 18/03/1911, 

p. 15).  

É possível notar mudanças na utilização, no imaginário e na representação das 

praias quando o teor das matérias jornalísticas é alterado, deslocando o foco dos 

assuntos eminentemente funcionais para a expressividade da multidão que as 

frequentava – uma multidão que, mesmo sem dispensar o banho de mar, a elas afluía, 

movida por interesses que iam além do bem-estar físico, como indica o texto abaixo, 

escrito em 1927: 

 

Estes dias ardentes de calor levam para as nossas praias uma multidão de 
criaturas lindas. E o banho de mar, seja nas ondas exaltadas de Copacabana, 
seja nas águas plácidas da Urca, adquire foros de alta elegância. Pode-se 
dizer, mesmo sem exagero, que o banho de mar, neste momento é a única 
coisa verdadeiramente elegante que o Rio conhece. E, além de ser elegante, 
é também agradável. Mas as mulheres que, entre nós, frequentam as praias 
de banhos nem sempre encontram com facilidade modelos e figurinos para 
suas “toilettes”. E hoje há, para a vida das praias, uma moda especial, que é 
variada, interessante, cheia de fantasia e graça. [...] E para completar o 
encanto e a elegância desses modelos, há a maravilha dos corpos 
harmoniosos que os vestem – e que, dentro deles, ficam quase nus... (Careta, 
29/01/1927, p. 17) 

 

Na época em que esta longa legenda foi publicada sob uma página inteira de 

ilustrações de moda, intitulada “Coleção de modelos femininos para as praias”, a 

partida para Petrópolis durante os meses de verão já não era mais uma providência 

obrigatória para os que almejavam ser reconhecidos como “elegantes”: a permanência 

na cidade também poderia ter os seus requintes, inspirados nas práticas dos 

                                                           
53 Expressão utilizada em artigo da revista Careta de 15/04/1922, p. 37. 
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veranistas no continente Europeu e na América do Norte, mas que encontraram 

formas próprias para a realidade carioca dos anos vinte. Uma notinha na revista 

Careta já havia anunciado a mudança quase um ano antes: 

 

O encanto de nossas praias anda lembrando a beleza da idade grega. O 
mundo elegante não subiu54 ganhou a delícia de horas esplêndidas na água 
verde do mar. Do Flamengo a Copacabana, com escalas pela Urca, algumas 
criaturinhas mais donairosas do “set” reproduzem o milagre das náiades55, 
contemporâneas dos líricos antigos, nadando corajosa e alegremente. 
(Careta, 24/04/1926, p. 15) 

 

Desde o século XIX, Petrópolis havia se firmado como uma cidade de veraneio, 

para onde se deslocava boa parte das camadas mais ricas da sociedade carioca. A 

temperatura mais amena e “o ar higiênico”56 da região serrana permitiam a 

manutenção de uma elegância que exigia roupas pouco adequadas para “a fornalha 

escaldante”57 que se tornava a cidade do Rio de Janeiro de novembro a março. Era 

preciso fugir do verão, como mostrava a capa da revista Careta de 24 de janeiro de 

1920. Na ilustração, assinada por J. Carlos, a figura vibrante de um sol sorridente 

ocupa grande parte da página, sufocando o personagem ao seu lado, que sofre com 

o calor. Enquanto isso, ao fundo, sobre a montanha, uma bucólica Petrópolis é 

representada entre árvores e nuvens. Para lá segue um trem com a bandeira do Brasil 

(o presidente e sua família para lá se dirigiam quando o calor chegava à capital). A 

legenda - “O sol quando nasce será para todos?” – subvertia o sentido a ela 

geralmente imputado: os beneficiados eram aqueles que não precisavam conviver 

com um sol tão abrasador. 

Com o desenvolvimento das praias como espaços de lazer, o verão do Rio de 

Janeiro, ganha outras leituras, outros sentidos. Isso fica muito claro no texto escrito 

por Jayme D’Alta Villa, intitulado “Verão Carioca”, publicado na revista Para Todos de 

04 de fevereiro de 1928. Sem deixar de citar que ainda havia, nos trens que se dirigiam 

                                                           
54 O verbo “subir”, neste caso, indica o deslocamento para as cidades serranas, como Petrópolis ou 

Teresópolis, para onde se ir para fugir do calor da Capital, durante os meses de verão. 
 
55 Náiade: “Divindade mitológica inferior, que presidia aos rios e às fontes; a ninfa dos rios e das 

fontes” (FERREIRA, Aurélio. Novo dicionário da língua portuguesa, Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
1997, p. 1178). 

 
56 Expressão utilizada em artigo da revista Fon-Fon de 13/04/1907, p. 30. 
 
57 Expressão utilizada em artigo da revista Fon-Fon de 24/01/1908, p. 10. 
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às montanhas, “comboios cheios” de gente que fugia “à alegria calcinante do sol, em 

busca da alegria refrigerante da boa sombra das árvores”, o autor compõe um retrato 

exuberante e sensual da cidade durante a estação mais quente do ano: 

 

Verão carioca. Praias formigantes de corpos que se revigoram no verde 
sanatório das ondas. Pela extensão arenosa e fofa o exótico jardim das 
grandes rosas multicores que são as sombrinhas. Sereias de “maillot” saindo 
das espumas branquíssimas. Tritões de colete de cortiça avançando 
corajosamente para o mar alto. (Para Todos, 04/02/1928, p. 15) 

 

 
Figura 59 – “O sol quando nasce será para todos?” 

 
Fonte: Revista Careta, 24/01/1920, p. 01. 
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Durante o verão do ano precedente, as temperaturas altas já não haviam mais 

sido tratadas pela imprensa como algo negativo. Na revista Para Todos, de 29 de 

janeiro de 1927, o calor de “40 graus ao sol” era anunciado com certo entusiasmo pela 

legenda de uma fotografia na qual uma jovem sorridente, deitada na beira da praia, 

com o corpo parcialmente coberto pela água do mar, transmitia prazer e bem-estar 

(Figura 60).  

 
Figura 60 – Banhista na Praia da Urca. 

 
Fonte: Revista Para Todos, 29/01/1927, p. 28. 
Legenda: “No balneário da Urca, domingo, de manhã, com 40 graus ao sol”. 

 

Logo abaixo, na mesma página, a Praia da Urca aparece densamente ocupada 

por banhistas, em sua grande maioria sem qualquer proteção ao sol a não ser pelas 

poucas sombrinhas, carregadas por mulheres que participavam daquele ambiente 

mesmo sem estarem em roupas de banho (Figura 61). A fotografia em questão, de 

autor não identificado, não tem a grandiosidade nem a sofisticação artística que Marc 

Ferrez imprimiu aos registros da cidade durante a belle époque, mas oferece um 

testemunho incontestável da intensa e diversificada utilização daquele espaço.  

A imagem mostra-se especialmente interessante por tornar visível a 

convivência de uma multidão em busca de diferentes tipos de divertimentos naquele 

trecho do litoral. À primeira vista, a sensação, potencializada pela imagem em preto e 

branco, é de uma massa humana homogênea, que ocupa toda a faixa de areia.  

 

 



178 
 

Figura 61 – Um domingo de sol na Praia da Urca. 

 
Legenda: A multidão que ocupa as areias da praia da Urca num domingo de sol enverga 
diferentes trajes em função da intenção de proximidade com o mar. 
Fonte: Revista Para Todos, 29/01/1927, p. 28. 
 

No entanto, se olharmos mais detidamente, é possível dividir essa massa em 

três porções: a primeira, em contato direto com a água do mar ou muito perto dela, é 

composta por pessoas em trajes de banho. Quase todas estão de frente para o oceano 

– o que demonstra tanto a atração que a paisagem exercia sobre elas quanto a 

atenção necessária para um divertimento seguro. É um espaço consagrado à diversão 

baseada, sobretudo, nos prazeres do corpo. A seguir, há uma faixa da areia ocupada 

tanto por pessoas em trajes de banho como por outras, em trajes de passeio. Algumas 

sombrinhas se destacam, assim como os chapéus masculinos de modelo palheta, e 

é possível distinguir a formação de pequenos grupos que conversam entre si, algumas 

vezes de costas para a paisagem marítima – o que nos leva a supor que as interações 

sociais eram tão importantes quanto os prazeres físicos que o ambiente 

proporcionava. Nem mesmo o desconforto causado por temperaturas elevadas 

afastava das praias aqueles que não estavam apropriadamente vestidos para o banho 

de mar. A terceira porção da multidão, a mais afastada do oceano, abriga-se do sol 

tanto dentro como sob a sacada do Hotel Balneário da Urca – o mesmo prédio que, 
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em 1933, seria transformado no famoso Cassino da Urca. Ali a concentração de 

chapéus é maior – o que significa que o traje masculino predominante é constituído 

por paletó e calças compridas, sendo reduzido o número de banhistas. É uma área 

menos esportiva, mais ligada ao movimento do próprio hotel, em cujas dependências 

nem todos estavam autorizados a circular.  

O mesmo espaço abrigava, portanto, diferentes intenções de lazer, que 

conviviam e se organizavam sem que fosse necessário compartimentá-lo 

formalmente. As possibilidades de divertimento iam de atividades físicas vigorosas à 

simples contemplação da paisagem e da multidão – uma multidão que se oferecia 

como espetáculo e que podia ser apreciada a relativa distância, da varanda do hotel, 

até mesmo por aqueles que pensavam não fazer parte dela. 

 

 

3.1.2 As praias “contaminam” a cidade 

 

 

Ao se firmarem como lugares de moda, as praias se tornaram um território 

marcado pela preocupação com a aparência, o que acabou alterando alguns 

princípios que haviam, até então, orientado sua utilização. Se até o século XIX as 

praias eram procuradas em função do bem-estar que poderiam proporcionar, 

ajudando na cura de males do corpo e do espírito, ao longo do século XX essa lógica, 

sem deixar de ser válida, passa por uma revisão e, de certo modo, inverte a relação 

entre causa e efeito: era preciso estar bem, poder exibir um corpo “em forma” para 

enfrentar com tranquilidade os olhares a ele dirigido.  

Em meados da década de vinte, “ir à praia” já tinha se tornado uma atividade 

que poderia durar muitas horas. Isso acarretou uma mudança de logística em relação 

à década anterior, sendo para tanto criados novos equipamentos, novas roupas e 

providências. O hábito da praia fez com que o guarda-roupa feminino – e, em menor 

escala, também o masculino – aumentasse e se diversificasse: além dos trajes de 

banho, dos quais ainda constavam toucas e sapatilhas próprias para o banho de mar, 

era preciso contar com peças de vestuário especificamente criadas para os 

deslocamentos entre a cidade e o litoral, como roupões, capas e quimonos. Com o 

aumento do tempo de permanência ao ar livre e, consequentemente, de maior 
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exposição ao sol, sombrinhas e guarda-sóis tornaram-se itens indispensáveis, assim 

como os chapéus, que adquiriram formatos próprios para a ocasião. 

Todos esses elementos produziram, em graus diferentes, interferências na 

paisagem da cidade. No caso dos guarda-sóis isso é mais evidente: assim como as 

sombrinhas japonesas, muito usadas durante toda a década, eles adicionavam cores 

vivas à homogênea neutralidade da areia. Junto a eles, os corpos, parcialmente 

desnudos, também davam sua contribuição para a construção daqueles cenários. A 

legenda, que acompanhava fotografias distribuídas em uma página da revista Para 

Todos, fazia referência ao novo visual que se instalava nas praias da cidade: 

 

Manhã de dezembro na praia cheia de sol. A festa das sombrinhas já foi58. 
Mas, no posto 3, no posto 4, no posto 6 e no 1, no 2, no 5, agora é sempre 
festa das sombrinhas. De seda, de papel, de carne. (Para Todos, 08/12/1928, 
p. 19) 

 

Os corpos, nos diz Alain Mons (2013, p. 171), colorem os espaços urbanos: a 

superposição de superfícies de pele humana que se oferece publicamente e o 

envelope material de equipamentos diversos (entre eles a própria roupa) atuam sobre 

um tipo de percepção visual e sensível que afeta toda a cidade. O desvelamento dos 

corpos nas praias da Zona Sul “contaminou” grande parte da cidade e tornou possível 

a adoção de trajes reveladores mesmo em ambientes tradicionalmente mais formais. 

A fotografia captada em 1927, na saída da missa no Largo do Machado, e publicada 

na revista Para Todos em janeiro daquele ano, é um exemplo do estilo despojado e 

descontraído das personagens, cujos trajes de domingo se mostravam esteticamente 

muito próximos dos modelos para praia, publicados dois anos antes na seção 

“Elegância e arte” da mesma revista. 

Vestidos curtos e leves, que a moda propunha e as altas temperaturas 

incentivavam a usar, desvelavam corpos bronzeados e faziam com que o ambiente 

praiano se fizesse presente em diferentes locais e momentos do cotidiano da cidade. 

Ao longo dos anos vinte, o modelo parisiense da garçonne, de comportamento boêmio 

e olheiras fundas, tão admirado pelas jovens modernas do Rio de Janeiro no início da 

década, daria lugar a um perfil mais esportivo e “ensolarado”, coadunando-se ao 

                                                           
58 A “Festa das Sombrinhas” era uma espécie de concurso de beleza, promovido pelo Praia Club de 

Copacabana. Jovens desfilavam sobre uma passarela portando o acessório, que ganhava versões 
inusitadas e criativas. Os três mais belos conjuntos, constituídos pelas jovens, suas vestes e 
sombrinhas, ganhavam prêmios e destaque na imprensa. 
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imaginário de metrópole-balneário que começava a ser construído. As imagens da 

“nympha carioca”59 ou das “sereias de maillot”60 passaram a ser parte imprescindível 

da paisagem da cidade, que agora voltava sua atenção para as praias da Zona Sul, 

onde eram criados os modismos mais admirados pela juventude carioca. Para analisar 

os efeitos da expansão da cidade na direção das praias da Zona Sul, um olhar mais 

detido sobre os corpos que as povoavam torna-se, portanto, igualmente 

imprescindível. 

 

Figura 62 – Roupas de passeio guardam semelhanças com trajes de banho. 

 
Fonte: Revista Para Todos, 22/01/1927, p. 25 e 07/02/1925, p. 47. 
 

 

3.1.2.1 Corpos de verão o ano todo 

 

 

O conceito “corpos de verão” – “corps d’été” –, que o historiador Christophe 

Granger desenvolve ao longo do livro do mesmo nome, é usado para analisar o 

nascimento de uma ordem sazonal do corpo na sociedade francesa do século XX. O 

verão marcaria, assim, uma descontinuidade (GRANGER, 2009, p.  12), uma quebra 

no ritmo geral dos comportamentos, proporcionando a oportunidade de um relativo 

relaxamento das normas estritas que a moral burguesa havia construído desde o 

século anterior.  

                                                           
59 Expressão utilizada como legenda para a capa da revista Fon-Fon de 08 de março de 1913, que 

trazia a ilustração de uma banhista. 
 
60 Expressão utilizada no texto “Verão carioca”, publicado pela revista Para Todos de 04 de fevereiro 

de 1928. 
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Em seu estudo, Granger destaca dois princípios sobre os quais os “corpos de 

verão” seriam construídos. O primeiro se relaciona à autenticidade: os “corpos de 

verão” seriam o receptáculo da “verdadeira vida”, escolhida para ser vivida de acordo 

com a escolha de cada um, longe das imposições habituais do cotidiano (GRANGER, 

2009, p. 118). O verão se torna, assim, tempo de descanso, de diversão: tempo de 

reduzir as tensões e de se mostrar atento a toda uma “política estival de sensações” 

que estabelece como principal diretriz uma atenção especial ao corpo – um corpo 

revelador, que se desvela para tornar perceptível a autenticidade física e psíquica do 

indivíduo. 

O segundo princípio indicado por Granger diz respeito à moral do prazer 

propagada pelo verão: para os franceses, a estação em questão se configura como 

um período de suspensão das convenções sociais e morais que dirigem os 

comportamentos no resto do ano. A liberação de tantos constrangimentos lhes 

permitiria buscar, descobrir e vivenciar novas experiências – afetivas, sensoriais e 

sexuais: o verão, como um tempo de férias, de despojamento e liberdade, foi tomando 

ares francamente libidinosos, estabelecendo identificações e afinidades com as 

pulsações amorosas do corpo (GRANGER, 2009, p. 119). 

Mesmo que o estudo de Christophe Granger tome por base os hábitos de uma 

sociedade muito diferente da que é o objeto do presente estudo, alguns pontos por 

ele levantados podem alimentar as reflexões sobre os rumos que a cidade do Rio de 

Janeiro tomou depois que o hábito da praia – ou que a moda da praia – se instalou 

como atividade ao mesmo tempo acessível e distintiva.  

A diferença mais evidente se dá em relação ao clima. Embora existam, no Rio 

de Janeiro, variações de temperatura e de volume de chuvas ao longo do ano, são 

relativamente curtos os períodos em que as condições climáticas tornam impossível 

a frequência às praias. A lógica exposta por Granger, que faz do verão francês um 

momento de exceção, não se aplica, portanto, à realidade carioca: desde os anos 

vinte as praias ditam regras para o ano inteiro. As revistas ilustradas continuam 

publicando fotografias de banhistas no Flamengo e em Copacabana mesmo durante 

os meses de maio, junho e julho – os de temperaturas mais baixas na cidade. Sob as 

fotos, legendas como “Banho de inverno” (Careta, 07/07/1928, p. 16), “Faz frio?... Não 

diga...” (Para Todos, 04/06/1927, p. 17) ou “Banhistas de inverno” (Careta, 

28/05/1927) realçam o que parece ser uma novidade: o lazer em trajes de banho para 
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além dos meses de verão. Em agosto de 1929, a ilustração de capa da revista Para 

Todos foi composta por uma figura feminina, envergando um pulôver sobre um vestido 

curto e um chapéu de abas largas (Figura 63). O cenário – uma praia de areias claras, 

com o céu azul e um veleiro sobre as ondas – e a personagem, sorridente, em pose 

descontraída, sugeriam que as praias poderiam proporcionar experiências prazerosas 

também no inverno.  

 

Figura 63 – A praia durante o inverno 
carioca. 

 
Fonte: Revista Para Todos, 29/08/1929, p. 01. 

 

Uma segunda diferença diz respeito aos padrões de beleza, que parecem ter 

se flexibilizado mais rapidamente no Brasil do que na França. Da mesma forma que 

as férias de verão, na França, proporcionavam um cancelamento temporário das 

normas que regulavam o cotidiano, a aparência dos corpos de verão também se 

construíam segundo parâmetros muitas vezes opostos aos do resto do ano. Assim, 

se, durante as temporadas de verão nos balneários da Côte d’Azur, da Bretanha ou 

da Normandia, as mulheres francesas poderiam se deixar bronzear ao desfrutarem as 

atividades ao ar livre que tais ambientes proporcionavam – e até mesmo investir parte 

de seu tempo e energia para se tornarem um pouco mais morenas – quando voltavam 

para suas cidades de origem, os esforços se davam no sentido contrário: era preciso 
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branquear novamente a pele, apagar o bronzeado e voltar a prender os cabelos: um 

ar exageradamente “natural” não era bem visto no ambiente citadino, como constata 

Pascal Ory, que define tal desejo de mutação como “quase esquizofrênico” (ORY, 

2008, p. 37). 

No Rio de Janeiro, como vimos no capítulo anterior, a pele branca ainda dividiu 

as preferências com a pele bronzeada até o final dos anos vinte (e, provavelmente, 

até mesmo nas décadas seguintes). Mesmo que algumas revistas contivessem 

anúncios de produtos que prometiam atuar sobre a pele de forma a deixá-la mais 

clara, este procedimento não estava sujeito a uma ordem sazonal, mas se ligava a 

uma escolha pessoal, tanto quanto isso fosse possível em uma população em grande 

parte mestiça. Assim, ao aconselhar o uso do “Creme Neve” para o “branqueamento 

da cútis queimada pelo sol”, a responsável pela coluna “Consultório de Mulher” da 

Revista da Semana de 28 de outubro de 1922 não está, provavelmente, atendendo 

ao apelo de uma leitora que exagerou no tempo de exposição ao sol durante uma 

longa temporada em algum balneário da moda. Se o descuido aconteceu, isso teria 

se passado durante um domingo de sol em uma das praias da cidade. No entanto, 

como a data é anterior ao início do verão, e ainda no início da década, é bastante 

possível que o tratamento, indicado a uma leitora em particular, tenha sido publicado 

para poder ser seguido também por aquelas que já evitavam o sol, mas ainda não se 

sentiam satisfeitas com a cor que haviam adquirido ao longo dos anos ou, talvez, 

desde o nascimento. Essa hipótese é reforçada pela publicação, em outras edições 

da mesma coluna, de conselhos para “branquear a pele”, nos quais a colunista 

recomendava, após a limpeza do rosto, a aplicação de “Pó de Arroz Higiênico” 

(Revista da Semana, 28/01/1922, p. 34) ou de “Pó Higiênico Branco” (Revista da 

Semana, 26/11/1921, p. 35), produtos que, sim, deixavam a pele do rosto mais clara, 

mas agindo apenas como maquiagem. 

As duas diferenças listadas acima estavam, também, diretamente ligadas a 

uma questão geográfica. Para a maioria dos franceses que viviam em grandes 

cidades, a ida à praia implicava um deslocamento importante, ou seja, uma viagem 

de carro ou de trem, e a permanência de, no mínimo, alguns dias nas cidades-

balneário. Uma charge publicada nas páginas centrais da revista La vie parisienne, 

em 12 de agosto de 1922, retrata, com humor, a falta de intimidade da parisiense com 

o ambiente tranquilo das pequenas cidades litorâneas. Uma sequência de ilustrações 
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acompanha o percurso de uma jovem mulher durante suas férias de verão e revela 

que, mesmo que aguardados com ansiedade, os dias de vilegiatura à beira-mar nem 

sempre conseguiam manter o interesse das veranistas, acostumadas ao ritmo intenso 

da vida metropolitana (Figura 64). Nos primeiros dias, a jovem, cheia de planos, 

experimenta os banhos de mar, ocupa-se com atividades ao ar livre e passeia pelos 

arredores, mas no sexto dia uma nostalgia a invade. No sétimo, é tomada por um tédio 

insuportável que a faz voltar antes do previsto para sua cidade de origem. 

 

Figura 64 – Uma visão francesa das férias à beira-mar. 

 
Fonte: Revista La vie parisienne, 12/08/1922, p. 10-11. 
Legenda: Primeiro dia: Chegada alegre, muitos projetos. Segundo dia: Banho, sol, a vida 
ao ar livre. Terceiro dia: Pesca e distrações variadas. Quarto dia: Arrumações, instalação. 
Quinto dia: Excursões para conhecer os costumes locais. Sexto dia: Nostalgia repentina. 
Sétimo dia: Tédio extremo. Oitavo dia: Partida antecipada.61 
 

Era pouco provável que isso acontecesse no Rio de Janeiro, onde os hábitos 

balneários se desenvolveram sob outras condições. Após a construção, em 1892, do 

Túnel Alaor Prata (hoje mais conhecido como Túnel Velho) e a abertura da Avenida 

Beira-mar no início do século XX, as praias cariocas da Zona Sul foram incorporadas 

à malha urbana e tornaram-se mais acessíveis. Em crônica da Gazeta de Notícias de 

24 de outubro 1909, João do Rio já definia Copacabana como “um prolongamento da 

Real Grandeza, que é um prolongamento de Botafogo, que o é do Catete, cidade, 

                                                           
61 Tradução da autora. 
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enfim”. Mesmo sendo “cidade” – ou fazendo parte dela – as praias proporcionavam 

experiências sensoriais semelhantes às buscadas pelos europeus nos balneários 

distantes das metrópoles de vida estressante. A grande diferença é que, mesmo com 

problemas no transporte público, a proximidade de praias com condições favoráveis 

ao banho permitia que tais experiências se configurassem como uma possibilidade de 

lazer regularmente disponível e para a qual não eram necessários grandes 

investimentos – um lazer baseado nas sensações que o corpo extraía da natureza e 

do compartilhamento dessas sensações com uma multidão festiva, que passou a 

ocupar as areias do litoral. 

 

 

3.2 As novas sensibilidades que emergem das praias 

 

 

As praias da Zona Sul do Rio de Janeiro, esparsamente povoadas e pouco 

frequentadas até o início do século XX, passaram a concorrer, a partir dos anos vinte, 

com os principais pontos elegantes da cidade como lugar de encontro, de visibilidade 

e de sociabilidade. Mas, entre as praias e os espaços tradicionais do Centro da cidade, 

pode-se enumerar uma série de diferenças – as mais facilmente perceptíveis dizem 

respeito à aparência pessoal: o agenciamento cuidadoso dos numerosos itens que 

compunham a indumentária de passeio era desconstruído para que, nos cenários 

junto ao mar, o corpo pudesse vir à tona e desempenhar o papel de protagonista.  

Uma gama diversificada de novas sensações foi sendo descoberta a partir da 

interação frequente dos corpos com os ambientes marítimos, mobilizando todos os 

sentidos, que experienciavam, muitas vezes pela primeira vez, as águas geladas e a 

areia fina, o calor do sol, o cheiro de maresia, o gosto da água do mar, o barulho das 

ondas e a visão dos corpos seminus em uma paisagem de natureza exuberante. A 

imprensa disseminava imagens de sorridentes banhistas à beira-mar, deixando claro 

que aqueles eram momentos de descontração e prazer. Os possíveis desconfortos, 

causados pelas temperaturas excessivamente altas sob o sol dos trópicos ou pela 

fricção da areia com a pele, deveriam ser relevados, neutralizados, naturalizados e, 

de certa forma, anestesiados para que não se constituíssem como empecilhos aos 

momentos de diversão e alegria. 
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Uma espécie de regulagem dos sentidos se fazia, portanto, necessária. Algo 

parecido com o episódio narrado por Carlos Drummond de Andrade no conto “O 

sorvete”, no qual dois meninos experimentam sorvete pela primeira vez, em 1915. A 

experiência, tão aguardada e idealizada, deságua em grande decepção e sofrimento 

decorrentes da falta de conhecimento dos protagonistas sobre as características 

próprias da iguaria e de como ela deveria ser consumida: 

 

A carga de simpatia e sensualidade com que me atirei – nos atiramos – às 
meias esferas trazia talvez em si o germe da decepção que logo nos assaltou. 
O sorvete era detestável, de um frio doloroso, do qual se excluía toda 
lembrança do abacaxi para só ficar com a ideia de uma coisa ao mesmo 
tempo pétrea e frágil, agressiva aos dentes, e, mais para além deles, a uma 
região íntima do ser em que está o núcleo da personalidade, sua mais 
profunda capacidade de gozar e sofrer. Era uma dor universal o que ele 
espalhava, e tão rápida e difundida como se invadisse no mesmo segundo, 
por mil filamentos, toda a rede nervosa... Lágrimas subiram-me aos olhos. No 
rosto de Joel, também o sofrimento se desenhava. (DRUMMOND DE 
ANDRADE, 2001, p.16) 

 

O aprendizado que o sorvete demandava era de várias ordens, tanto físico 

como sensorial e o sofrimento se inscrevia em círculos mais amplos, que atingiam a 

esfera psicológica: os meninos sofriam com sua própria ignorância e pela 

possibilidade de que ela transparecesse aos olhos dos outros, desmoralizando-os 

publicamente: 

 

Então reatacamos o sorvete, mas ele continuava intragável. A verdade é que, 
sem noção alguma de como ingeri-lo, nós pretendíamos absorvê-lo a 
dentadas, em grandes porções que levavam consigo o pânico de um motor 
de dentista. O céu da boca era um teto fulgurante de dor: e o pior é que, eu 
bem o sentia, essa dor era ridícula. (DRUMMOND DE ANDRADE, 2001, p. 
17) 

 

Nos anos vinte, “ir à praia” era, como o sorvete para os dois meninos, algo 

ainda muito novo e a grande maioria da população não estava a par dos cuidados a 

serem tomados para que os momentos de lazer não se transformassem em pesadelo. 

Assim como a ingestão lenta e pausada teria permitido aos dois garotos descobrir o 

gosto e o prazer do sorvete, evitando o desconforto que a temperatura inesperada 

lhes havia causado, aos banhistas era necessário conhecer como desfrutar de forma 

prazerosa e segura o que as praias da cidade lhes ofereciam e dominar os códigos 

de comportamento que estavam sendo criados naquele momento.  
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A imprensa cumpria um papel educador, publicando artigos que incentivavam 

os banhos de sol como um procedimento saudável, mas também alertavam para os 

riscos que poderiam advir de exageros. No jornal Beira-Mar, o assunto era 

frequentemente abordado, tanto em colunas de aconselhamento médico ou de 

resposta a leitores, como em artigos mais longos. Na seção “Correspondência do 

Beira-Mar” de 06 de novembro de 1927, o colunista respondia de forma categórica a 

uma leitora que parecia hesitar em adotar os novos hábitos: 

 

A luz do sol, minha afável amiguinha, não prejudica ninguém. É a saúde 
difundida no éter, é a própria essência da vida. Não tema os raios solares, 
ainda que com o sacrifício da sua macia pele de seda. Banhe-se na radiação 
do sol matutino, que renova os tecidos e dá mais força aos corações. (Beira-
Mar, 06/11/1927, p. 14) 

 

Dois anos depois, no mesmo jornal, o conselho vinha no sentido contrário. O 

responsável pela página “Caixinha de surpresas” alertava uma leitora: “Banhos de sol 

em demasia podem ofender a sua delicada cútis. Não se exponha a perder o seu mais 

belo ornamento” (Beira-Mar, 21/10/1928, p. 35). Os artigos mais longos davam espaço 

a uma discussão mais equilibrada: na edição de 29 de setembro de 1929, um texto na 

primeira página, intitulado “A eficácia dos banhos de sol”, comparava a “cor 

bronzeada” a “um diploma obtido em um curso de saúde” e enumerava os benefícios 

que os raios solares produziam no organismo humano. Às vésperas do verão, o jornal 

publicava um método – que consistia em ir aumentando paulatinamente a duração 

dos banhos de sol – para que fosse possível permanecer nas praias “longo tempo 

sem nenhum perigo para o sistema nervoso nem para a pele” (Beira-Mar, 29/09/1929, 

p. 01).  

O texto era acompanhado pela fotografia de cinco jovens mulheres que, 

deitadas de bruços, voltavam o rosto sorridente para o fotógrafo (Figura 65). A legenda 

– “De costas para o sol, essas cinco tentadoras criaturinhas recebem a saudável 

carícia de seus raios” – não informa se a fotografia foi tirada em alguma praia carioca, 

mas é bastante possível que não o tenha sido: o tipo de traje e a descontração com 

que as jovens se deixam fotografar seminuas faz pensar em material publicitário do 

cinema americano. Tendo apenas os quadris cobertos pelo traje de banho, exibiam 

costas e pernas em uma composição que, décadas mais tarde, iria se tornar 

intensamente utilizada nos cartões postais da cidade. No artigo “O corpo como 

imaginário da cidade”, que analisa postais de praias do Rio de Janeiro da década de 
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1980, Denise Siqueira e Euler Siqueira entendem que “a ênfase no corpo desnudo, 

como representação das praias da cidade, busca mostrar o Rio de Janeiro como um 

local hospitaleiro, quente e nitidamente sensual” (SIQUEIRA; SIQUEIRA, 2011, p. 

672). De acordo com os autores, 

 

Nos cartões postais de mulheres nas praias da orla carioca, as fotografias 
expostas mostram imagens construídas, produzidas, profissionalmente, para 
parecerem espontâneas, “naturais”. Mostram cotidianos arrumados, como 
nos retratos da fase pré-fotografia quando a pintura tinha obrigação de 
retratar o “real" – mas um real sempre em sua melhor forma, conivente com 
um determinado ponto de vista. (SIQUEIRA; SIQUEIRA, 2011, p. 663) 

 

Figura 65 – Corpos seminus em banho de sol 

 
Fonte: Jornal Beira-Mar, 29/09/1929, p. 01. 

 

Assim como nos postais estudados por Siqueira e Siqueira, nos quais nem 

sempre era possível identificar a praia em que a cena tinha sido registrada, pouco 

importa que a fotografia publicada na primeira página do jornal Beira-Mar – um jornal 

criado, impresso e distribuído para os bairros da Zona Sul do Rio de Janeiro – não 

tenha sido capturada em algum recanto de Copacabana, Leme, Ipanema ou Leblon. 

A imagem, ao ilustrar um artigo que anunciava a chegada da “temporada propícia aos 

banhos de sol”, posicionada ao lado de outro, que festejava a chegada da primavera 

na cidade (Beira-Mar, 29/09/1929, p. 01), ilustra com propriedade a temática por eles 

abordada. A pose das jovens, cuidadosamente construída, dava a entender que elas 

haviam sido flagradas em um momento de intimidade, contribuindo para a formação 
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de um imaginário marcadamente sensualizado que começava a ser construído e que 

fez com que os corpos femininos seminus, expostos ao sol, se confundissem com a 

própria paisagem da cidade. 

Imagens e textos relacionados aos ambientes praianos produziam e alteravam 

sentidos relacionados ao corpo e à cidade e contribuíam para a disseminação de 

valores ligados ao ideário moderno que, naquele momento, tomava como modelo de 

civilização não apenas a Europa, mas também os Estados Unidos. Os hábitos e 

modismos criados nas praias iriam, também, implicar em descobertas sensoriais e 

transformar sensibilidades com desdobramentos morais e estéticos, forçando o recuo 

do pudor, naturalizando o desnudamento e impingindo às praias e, por extensão, à 

toda a cidade, um clima próprio, advindo das características estivais elencadas por 

Christophe Granger: autenticidade, descontração e prazer (GRANGER, 2009, p. 118-

119). 

 

 

3.2.1 Do banho de mar ao “banho de areia” 

 

 

A grande novidade das praias cariocas nos anos vinte foi o aumento do tempo 

de permanência naqueles espaços. Graças a uma mudança nos padrões de beleza, 

especialmente aos relacionados à cor da pele, as praias se tornaram o maior e mais 

democrático espaço de sociabilidade do Rio de Janeiro – mesmo com toda a 

segmentação criada a partir de códigos partilhados por determinadas camadas sociais 

que desejariam tomá-lo como um território exclusivo. 

Depois que a pele curtida pelo sol passou a ser aceitável e mesmo desejável, 

fazendo do bronzeado uma moda para diversos segmentos da sociedade carioca, a 

multidão que procurava as praias da Zona Sul nos finais de semana fez delas uma 

grande área de lazer e de encontros, onde permanecia por horas a fio. Os banhos de 

mar, em meados da década de 1920, já não eram mais, portanto, o principal motivo 

pelo qual centenas de pessoas se deslocavam até o litoral: as atrações se 

diversificaram, esportes surgiram, mas a maior diversão era simplesmente estar na 

praia, participar daquele ambiente festivo, onde se celebrava a alegria de viver e os 

prazeres corporais.  
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O fenômeno fez com que as coberturas jornalísticas que acompanhavam o 

movimento crescente nas praias da cidade mudassem a direção para onde 

apontavam suas lentes. Durante a década de 1910, o mar era um elemento 

fundamental na grande maioria das fotografias de tais reportagens, mas na década 

seguinte isso mudou radicalmente. O foco de interesse foi transferido para a areia, 

onde, em poses inspiradas pelas revistas e pelo cinema, jovens mulheres em trajes 

de banho tornaram-se as grandes protagonistas das cenas praianas. Ainda sem saber 

muito bem como tratar o novo hábito de permanecer na praia longe da água do mar, 

a revista Careta tentava emplacar um novo termo: “banho de areia”, usado, por 

exemplo, como legenda para a foto de uma banhista cercada de areia por todos os 

lados. Na foto em questão, o mar aparece apenas quase por descuido do fotógrafo, 

no canto superior direito da foto (Figura 66). 

 

Figura 66 – “Banho de areia” 

 
Fonte: Revista Careta, 21/01/1928, p. 18. 

 

Antes de veicularem imagens como esta, as revistas e jornais cariocas se 

empenhavam em transmitir ao leitor retratos de um lazer onde o contato com a água 

era a principal motivação para os grupos que procuravam o litoral. Foi com esse 

objetivo que, em 8 de janeiro de 1910, a revista Careta publicou uma página contendo 

quatro fotografias com cenas de banhistas na Praia de Santa Luzia (Figura 67).  
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Figura 67 – Praia de Santa Luzia. 

 
Fonte: Revista Careta, 08/01/1910, p. 10 

 

O nome pode soar estranho mesmo para os cariocas, mas o local, próximo ao 

Centro, era muito procurado para banhos de mar, embora hoje ele já não exista mais: 

a praia foi aterrada e sobre ela (e mais algumas outras) foi construído, em 1936, o 

Aeroporto Santos Dumont. Sob o título “As nossas praias”, a reportagem fotográfica 

nos mostra pessoas que se divertem em um mar de águas calmas. A legenda, 

“Banhistas na praia de Santa Luzia”, não nos informa muita coisa, mas indica o 
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objetivo prioritário daqueles que ali estavam: o banho de mar – o que explica, de certa 

forma, os ângulos escolhidos pelo fotógrafo, que compôs todas as imagens tendo o 

mar em primeiro plano. A opção fazia sentido: era ele, o mar, a razão pela qual todas 

aquelas pessoas estavam ali.  

As imagens nos permitem ver grupos de pessoas ora em círculos, ora nadando 

lado a lado, usufruindo de uma estrutura que, por meio das correntes que pendiam de 

um deck de madeira, davam maior segurança àqueles que ainda não se sentiam 

seguros dentro da água. Ao mesmo tempo, os trapiches providenciavam zonas de 

sombra, minimizando, assim, a exposição ao sol. 

Tais atividades estavam já distantes dos objetivos puramente medicinais ou 

terapêuticos do século anterior: elas se inscreviam no campo do lazer. O prazer de 

tais ações, que tinham o corpo como instrumento central, era ampliado por um estar-

junto que valorizava aquela vivência, transformando-a em experimentação coletiva. 

Mesmo não desenvolvendo contatos mais íntimos, os frequentadores daquela praia 

estavam unidos por partilharem o mesmo gosto – um gosto ainda pouco disseminado 

– do contato com o mar e pela proximidade que a atividade impunha. Os banhistas 

estavam, portanto, literalmente e metaforicamente, imersos em um meio ao mesmo 

tempo natural, cultural e social. O mar, nesse caso, aparece como um elemento de 

ligação tanto simbólico como físico: nas fotografias, os corpos parcialmente 

submersos parecem fundir-se com o oceano, formando uma única grande mancha, 

composta por vários tons de cinza, advindos do mar e das figuras humanas (Figura 

68). 

 

Figura 68 – Praia de Santa Luzia (detalhe). 

 
Fonte: Revista Careta, 08/01/1910, p. 10. 
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O mesmo pode ser observado em outra reportagem da mesma revista, duas 

semanas depois, que documenta a animação na Praia do Flamengo (Figura 69). Com 

poucas construções à volta, é possível ver a estreita faixa de areia, separada da rua 

por uma murada alta, onde se debruçam pessoas em trajes de passeio, apreciando o 

movimento dos banhistas.  

 

Figura 69 – Praia do Flamengo em 1910. 

 
Fonte: Revista Careta, 22/01/1910, p. 25. 
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A indumentária própria para banho, escura e pesada, que ainda cobria grande 

parte do corpo, pode parecer extensa demais, mas já deixa à mostra parcelas de 

braços e pernas normalmente encobertos pelas roupas do dia-a-dia, principalmente 

em lugares públicos. Certamente os corpos semidesnudos eram um motivo a mais 

para reunir a pequena multidão de homens e mulheres que participavam da cena, 

observando o que se passava na praia.  

A sensação é de movimento, tanto dentro como fora d’água: alguns nadam, 

outros sobem as escadas ainda em trajes de banho e na calçada, por trás da murada, 

o trânsito de pedestres é intenso. O espaço menos populoso é o da areia: os banhos 

de sol ainda não haviam se estabelecido como um hábito ou modismo a ser seguido. 

Não se veem guarda-sóis e, como não há qualquer área de sombra fornecida por 

algum tipo de cobertura, é de se imaginar que o tempo de permanência naquele 

ambiente não fosse muito longo.  

Mesmo assim, um clima festivo toma conta dos diversos ambientes retratados 

e é fácil imaginar o burburinho, as risadas e os gritos das crianças que provavelmente 

poderiam ser escutados naquele momento. A prova de que tal algazarra efetivamente 

acontecia é a portaria municipal de 1° de maio de 1917, que, além de regular os 

horários do banho, os locais onde estes eram permitidos e a roupa com que os 

banhistas deveriam se apresentar, estipulava em seu quinto parágrafo: “São 

expressamente proibidos quaisquer ruídos e vozerios na praia ou no mar, durante todo 

o período do banho” (O Paiz, 02/05/2017, p. 04). 

Menos de duas décadas mais tarde, fotografias publicadas na revista Para 

Todos nos mostram um panorama bastante diferente. A maioria das cenas retratadas 

nas praias se passa na areia, onde mocinhas aprendiam a fazer poses provocantes, 

expondo sem pudor as pernas ao sol e às câmeras que, com frequência, 

enquadravam esta parte da anatomia feminina em primeiro plano (Figura 70). Serviam 

de modelo – tanto às mocinhas quanto aos fotógrafos – as imagens das atrizes do 

cinema que, além de serem vistas nas telas, eram propagadas em revistas como a 

própria Para Todos, que dava destaque aos produtos culturais e à vida mundana que 

movimentavam a cidade.  

Como o jogo social que acontecia nas praias poderia durar por muitas horas 

sob sol forte, guarda-sóis e sombrinhas japonesas tornaram-se acessórios 

indispensáveis e, mais do que isso, elementos de moda. 
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Figura 70 – Ela de olho na lente, a lente “de olho” nas pernas. 

 
Fonte: Revista Para Todos, 28/01/1928, p. 23. 

 

Julia O’Donnell relata que, na década de 1920, os clubes sociais praianos 

promoviam festas e eventos como uma nova forma de usufruto da vida social à beira-

mar e cita como exemplos a “Festa da Sombrinha” e a “Festa da Ventarola” 

(O’DONNELL, 2013, p. 140). Uma atenção especial era dada a estes adereços ao 

longo de todo o ano e não somente durante os eventos que a eles davam destaque. 

Nas fotografias publicadas nas revistas ilustradas, pode-se constatar que tais 

acessórios estavam associados ao jogo de sedução encenado pelas banhistas mais 

atentas aos códigos da moda. Na ilustração da capa da revista Para Todos de 29 de 

janeiro de 1927, de autoria de J. Carlos, o guarda-sol estabelece uma moldura 

contratante com o fundo azul do céu e, assim, dá destaque à banhista estendida à 

sua frente, em uma pose que se repetia nas fotografias (Figura 71). 

Outra grande diferença entre as fotos de 1910 e as de 1928 é o enquadramento. 

Já foi citado aqui que o mar, antes soberano em primeiro plano, deixava até mesmo 

de aparecer em grande parte das fotografias dos anos vinte que tinham por objetivo 

registrar o lazer a beira-mar. Mas, além disso, e talvez mais importante ainda, é que 
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o assunto principal dessas fotografias passa a ser a paisagem humana: os indivíduos 

que frequentam as praias agora são a parte mais importante da cena. O plano 

escolhido é menos amplo e focaliza com nitidez não apenas as silhuetas, mas também 

rostos, sorrisos e olhares, o que não implica, necessariamente, a identificação nominal 

de tais personagens em legendas, como acontecia com os instantâneos da Avenida 

Central. Mesmo sem a aura chic dos espaços mais tradicionais, a praia começava a 

se estabelecer como a passarela de uma nova elegância, onde o despojamento era 

calculado não apenas para estar de acordo com a moda, mas também para não 

extrapolar as barreiras morais ainda vigentes, mesmo que muitas vezes forçassem os 

limites por elas definidos. 

 

Figura 71 – Lição de sedução. 

 
Fonte: Revista Para Todos, 29/01/1927, p. 01. 
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3.2.2 O impulso dado pela imprensa para a ocupação das praias 

 

 

A imprensa incentivou a instalação de uma vida elegante nas praias da Zona 

Sul desde que estas foram incorporadas à trama urbana da cidade. Em 1909, em uma 

crônica publicada na Gazeta de Noticias, João do Rio reclamava da falta de estrutura 

do litoral carioca, lastimando que ainda não houvesse grandes hotéis que 

proporcionassem conforto àqueles que desejavam “vilegiaturar nas praias” durante o 

verão: 

 

Apesar de sermos o país que tem mais costas e trechos e recantos de baias 
realmente encantadoras, nós não temos praias onde se vá veranear. 
[...] E ninguém se lembra de montar, de aproveitar uma praia, um conforto, 
um hotel, um casino! Para isso precisamos esperar ainda um século. Não 
estamos na França, nem na Inglaterra, em que praias da moda, citadas nos 
romances de Dickens já são hoje, como Brighton, arrabaldes de Londres. 
(Gazeta de Notícias, 24/10/1909, p. 01) 

 

Não foi preciso esperar tanto tempo: em 19 de agosto de 1923 foi inaugurado 

o Hotel Copacabana Palace, proporcionando todo o luxo e conforto que João do Rio 

desejava e do qual não pôde usufruir.  

Antes mesmo da inauguração do hotel que transformou a paisagem da Avenida 

Atlântica, a colunista “Iracema” já sugeria, em 31 de outubro de 1914, que as 

moradoras do Leme e de Copacabana promovessem manhãs elegantes nas praias 

junto àqueles bairros. A própria Revista da Semana havia anunciado, alguns números 

antes, a inauguração da seção “Cartas de Mulher”, que publicaria “uma série de 

artigos, sob forma epistolar, sobre assuntos femininos, e assinados com o 

pseudônimo de Iracema, em que discretamente procura ocultar-se uma das mais 

cultas e espirituosas senhoras da elite carioca” (Revista da Semana, 17/10/1914, p. 

32). Para a suposta grande dama Iracema, os banhos de mar seriam apenas um 

detalhe na ocupação que planejava para as praias. O mais importante era transformar 

Copacabana em uma “Ostende suburbana”, ou seja,  

 

Uma praia elegante, alegre, movimentada, como uma Trouville ou uma 
Biarritz, onde a carioca, das 8 às 10 da manhã, vá, de vestido claro, de 
sapatos brancos e de chapéu de palha, respirar as brisas oceânicas, flertar, 
concorrer com a sua presença para a fundação do mais encantador ponto de 
reunião que podia inventar-se nesta cidade dos prodígios, onde há de tudo, 
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montanhas, mar, praias, avenidas e florestas, civilização e natureza. (Revista 
da Semana, 31/10/1914, p. 12) 

 

Assim como João do Rio, Iracema entendia que, para atrair suas iguais para os 

ambientes à beira-mar, seria necessário, primeiro, instalar “grandes Casinos, as 

grandes orquestras, os grandes restaurantes, a grande concorrência”. Sem isso, dizia 

ela, “a formosa e lânguida carioca preferirá sempre tomar o seu chocolate na cama, 

ao meio-dia, a ir tomá-lo, cheia de sono, à praia do Leme” (Revista da Semana, 

31/10/1914, p. 12). 

A revista da Semana, adotava como estratégia para seduzir o leitor – ou as 

leitoras –, imagens de um paraíso burguês à beira mar para acompanhar as 

reportagens da série “A vida na praia”, escrita pela mesma Iracema. Um exemplo está 

na edição de 21 de novembro de 1914: as cenas, segundo a revista, seriam uma 

projeção de “o que seria de manhã, nas praias do Leme e Copacabana se elas fossem 

o que ‘Iracema’ idealiza, e se a Carioca quisesse associar-se à linda iniciativa...” 

(Revista da Semana, 21/11/1914, p. 14-15). A ilustração, que ocupava duas páginas 

inteiras daquele periódico, era povoada por mulheres e crianças em trajes que 

incluíam paletó e gravata para um menino e vestidos em estilo marinheiro com meias 

três quartos para meninas. Dentro da tenda armada sobre a areia era possível ver 

uma decoração cuidadosa, onde se destacavam uma grande poltrona de vime e uma 

mesa sobre a qual repousava um vaso de flores (Figura 72). 

O texto criticava a pouca atenção que os cariocas davam às praias, por não  

tratá-las – como já acontecia em outros lugares do mundo – como um espaço de 

“rendez-vous” da sociedade elegante: 

 

As nossas praias são desertas. É muito à pressa que todas e todos que 
tomam banho atravessam o areal, entram no mar e se vão embora. Há ainda 
quem tome banho, por conselho do médico, por prazer, por higiene ou por 
divertimento. Mas o que não há é quem ame a praia, quem frequente a praia, 
quem se demore na praia. (Revista da Semana, 21/11/1914, p. 14-15) 

 

Iracema ainda exaltava as vantagens que o espaço oferecia em relação a 

outros divertimentos e sugeria que grupos de famílias organizassem piqueniques 

(que, segundo ela, logo seriam imitados por outros grupos) e que o bar do Leme fosse 

um exemplo para os demais bares, substituindo as “incômodas e feias cadeirinhas de 

ferro, que lhe fornecem as fábricas de cerveja, por lindas e agradáveis cadeiras de 
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verga, como se veem nas praias platinas e europeias” (Revista da Semana, 

21/11/1914, p. 15). Apesar dos devaneios da “cruzada elegante de Iracema”62, a 

cronista tinha consciência de que havia um potencial a ser explorado nas praias e que 

este era um assunto que dizia respeito a toda a cidade, como deixa explícito no texto 

publicado na edição de 27 de fevereiro de 1915: 

 

É necessário fazer desse projeto uma questão da cidade e não de um jornal, 
interessando toda a imprensa, interessando toda a gente, a começar por 
quem manda nas avenidas e nas praias – e talvez nas nuvens e nas ondas: 
- o sr. Prefeito, que é um homem elegante e culto. (Revista da Semana, 
27/02/1915, p. 32) 

 

Figura 72 – Imagem idealizada pela cronista Iracema para as praias 
cariocas 

 
Fonte: Revista da Semana, 21/11/1914, p. 14. 
Legenda: Abaixo da ilustração a legenda: “O que se veria de manhã, nas praias do Leme 
e Copacabana, se elas fossem o que Iracema idealiza, e se a Carioca quisesse associar-
se à sua linda iniciativa...” 

 

Mais de uma década mais tarde, o responsável pela coluna Um sorriso para 

todas... da revista Careta, que assinava sob o pseudônimo de Peregrino, reclamava 

que “o banho de mar, no Rio, mesmo em Copacabana” era ainda “apenas paisagem” 

e pedia empenho às instituições ali alocadas para que tal quadro fosse alterado: 

                                                           
62 Expressão usada na coluna “O momento elegante” da Revista da Semana, assinada por Paulo de 

Gardenia na edição de 12 de dezembro de 1914 (p. 33). 
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Estamos muito longe ainda da alegria, do movimento, da elegância das 
grandes praias da Europa e dos Estados Unidos. E os dois clubes que temos 
em Copacabana – o Praia Club e o Atlântico Club – não compreenderam 
ainda a inadiável necessidade de transformar aquela maravilhosa paisagem 
da Avenida Atlântica numa linda moldura para as festas da alegria e da 
elegância. Quando teremos aqui uma praia elegante e confortável? (Careta, 
01/12/1928, p. 27) 

 

Todos esses cronistas sonhavam com um modelo de balneário que havia se 

desenvolvido na Europa e nos Estados Unidos desde o final do século XIX, com 

espaços ordenados, controlados e administrados para acolher um turismo – em 

grande parte interno – que crescia com rapidez.  

Na Europa, a partir da metade do século XIX, os hotéis junto ao mar, 

concebidos para abrigar, em centenas de quartos, uma clientela exigente, que 

buscava divertimentos que iam muito além de um simples banho de mar, foram 

construídos longe dos centros urbanos. Segundo Rafael Pic (2004, p. 113), os 

grandes hotéis obedeciam a um mesmo modelo, que tinha no térreo um “espaço de 

representação”, composto por um imenso hall e uma escada teatral, por onde 

desfilavam as mais elegantes e escandalosas criaturas que compunham “um vasto 

aquário, contendo todo tipo de peixes e moluscos curiosos” (PIC, 2004, p. 121). A 

seguir chegava-se ao salão de baile, com lustres cintilantes, e uma série de outros 

espaços de sociabilidade, tais como um fumoir para os homens, uma sala de bilhar e 

um salão de leitura. No exterior, as fachadas brancas, de frente para o mar, onde se 

enfileiravam numerosas janelas, poderiam se estender por centenas de metros. Pic 

cita vários exemplos desses hotéis-palácios hipertrofiados, entre os quais o Excelsior 

Régina de Cimiez, em Nice, que em 1895, ano de sua inauguração, contava com 450 

quartos, e o Normandy, construído em 1912, que, com seus quatrocentos quartos e 

imensos salões transformou a pequena Deauville num dos destinos preferidos pelos 

parisienses durante o verão (PIC, 2004, p. 120). 

No Rio de Janeiro, o Hotel Glória, inaugurado em agosto de 1922, foi o primeiro 

grande estabelecimento hoteleiro dentro desses moldes. Com 250 apartamentos, e 

implantado em uma elevação da Praia do Russel – o que dava ao edifício ainda mais 

imponência – o hotel foi construído para abrigar autoridades, convidados e turistas 

que chegavam à cidade para as comemorações dos cem anos da Independência do 

país. Na descrição de uma festa nos salões do hotel, publicada na revista Para Todos, 
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de 04 de novembro de 1922, observa-se o cuidado em seguir o modelo de um Grand 

Hôtel europeu: 

 

No andar térreo, a orquestra preludiava o programa e o vasto hall, povoado 
de silhuetas femininas e de fardas vistosas de diplomatas e militares, numa 
principesca recepção, evocava as grandes noites de festa da Riviera. (Para 
Todos, 04/11/1922, p. 25) 

 

O Hotel Glória, no entanto, se manteve muito mais ligado – por sua própria 

localização – ao Centro da cidade do que às praias, mesmo tendo sido construído em 

frente ao mar. O Copacabana Palace, projetado pelo mesmo arquiteto e inaugurado 

um ano depois do Hotel Glória, iria, segundo reportagem da Gazeta de Notícias, 

preencher “uma sensível lacuna” na “vida praiana” da cidade. O texto, publicado antes 

mesmo da inauguração do novo hotel, explicava que várias tentativas de instalar 

balneários como os que já existiam “pelo mundo estrangeiro” haviam fracassado, e 

concluía com a certeza de que, com o Copacabana Palace, tal demanda seria, enfim, 

atendida: 

 

O Copacabana Palace vai resolver o assunto, pois é pensamento dos seus 
dirigentes – o que podemos traduzir por fato já realizado até – estabelecer, 
na parte térrea do seu grande edifício, um balneário, sob o rigor de todo o 
aparelhamento moderno, do que melhor se conheça no gênero, não só para 
uso dos seus hóspedes, como para o do público em geral, que queira gozar 
dos benefícios das águas de Copacabana. (Gazeta de Notícias, 08/08/1923, 
p. 03) 

 

O “público em geral”, mencionado na reportagem, ficava, na realidade, restrito 

às camadas da sociedade que podiam pagar pelo uso das cabines para troca de roupa 

– equipamentos que o hotel disponibilizava a preços pouco acessíveis. Isso não 

impediu, no entanto, que nos anos seguintes a praia fosse sendo ocupada por um 

contingente cada vez mais diversificado, embora ainda formado, em grande parte, 

como já vimos anteriormente, por moradores daquele bairro, que podiam chegar à 

praia a pé, ou de bairros vizinhos ou mesmo mais distantes, que contavam com meios 

próprios de transporte. 

Além de modificar a paisagem, o Copacabana Palace também teve influência 

sobre a dinâmica do bairro. Para o colunista que assinava como “João da Praia” no 

jornal Beira-Mar, o novo hotel representava uma esperança para que “o habitante 

pacato de Copacabana” não precisasse mais se deslocar para “a cidade” nos 
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momentos de lazer para ir “ao clube, ao teatro, ao cinema” (Beira-Mar, 02/09/1923, p. 

2). Mais do que isto, com a inauguração do cassino que passou a funcionar nas 

instalações daquele hotel em 20 de janeiro de 1924, Copacabana se firmava, segundo 

o mesmo cronista do jornal Beira-Mar, como um “centro de reuniões mundanas da 

sociedade carioca” (Beira-Mar, 03/02/1924, p. 06).  

Quase dez anos antes, “O Binóculo” de Figueiredo Pimentel – a mais famosa 

coluna de mundanidades do início do século, publicada na Gazeta de Notícias – havia 

anunciado sua adesão à campanha liderada pela colunista Iracema, da Revista da 

Semana, no sentido de tornar “elegantes as nossas praias balneárias, a exemplo do 

que se faz na Europa”. E concluía exteriorizando seu desejo para que não demorasse 

muito a se concretizar o projeto que pretendia “Ostendizar” Copacabana” (Gazeta de 

Noticias, 19/02/1915, p. 04). Ostende, na Bélgica, abrigava um dos mais suntuosos 

hotéis-cassinos da Europa, e havia se tornado um modelo de estabelecimento onde 

além dos jogos de azar, era possível desfrutar de banhos – terapêuticos ou de lazer 

−, teatro, concertos e mais uma grande variedade de divertimentos mundanos. O 

Copacabana Palace parece ter cumprido, ao menos por algum tempo, a mesma 

agenda, tornando realidade parte dos sonhos dos colunistas da década anterior. 

 

 

3.2.3 Bangalôs e baratinhas 

 

 

As residências em estilo “bangalô”, que se tornaram moda nos bairros 

litorâneos do Rio de Janeiro durante a década de 1920, tinham, também, uma ligação 

com os balneários europeus. Nas praias francesas, desde o século XIX, construções 

decorrentes de ideais românticos misturavam elementos de épocas e lugares 

diferentes. Projetar uma residência secundária, confortável e de uso familiar junto ao 

mar tornou-se um desafio para os arquitetos que tentavam encontrar soluções para 

as novas demandas de seus clientes seguindo a estética do Romantismo, que, além 

de revisitar o passado, também valorizava regionalismos. Isso deu origem, segundo 

Rafael Pic (2004, p. 140), a estilos que passaram a ser chamados, por exemplo, de 

neo-basco e neo-normando. O mesmo acontecia na Inglaterra, onde as construções 

à beira-mar frequentemente evocavam uma arquitetura medieval estilizada.  
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Uma outra vertente, também no continente europeu, buscava inspiração nos 

chalés suíços – um tipo de arquitetura já relacionada aos momentos de lazer –, mas 

adaptados para as necessidades específicas das casas de veraneio. Com telhados 

fortemente inclinados e fachadas revestidas de madeira, os chalés se multiplicaram, 

por exemplo, pelo litoral francês da Normandia. Uma das razões era a facilidade com 

que podiam ser construídos, o que não implicava em ausência de luxo: o estilo, 

fortemente marcado por elementos decorativos, servia de instrumento distintivo à rica 

burguesia que podia construir sua segunda casa de frente para o mar. 

No Rio de Janeiro, os bangalôs se tornaram a arquitetura típica das praias da 

Zona Sul, mas mais do que uma simples escolha estética, eles simbolizavam um estilo 

de vida, do qual também faziam parte, segundo texto do jornal Beira-Mar (06/10/1929, 

p. 02), o cinema, a “baratinha”63, o “flirt” e os cigarros – elementos que, na época, 

eram indissociáveis do que se entendia por moderno e inspiravam crônicas, chistes e 

charges na imprensa escrita. Na revista Para Todos, que dedicava páginas seguidas 

ao cinema, inclusive à transcrição de resumos do roteiro dos filmes em cartaz na 

cidade, o bangalô aparece tanto como cenário de obras de ficção como residência de 

atores e atrizes hollywoodianos, o que demonstra sua larga adoção também na 

América do Norte. Na edição de 05 de janeiro de 1924, uma crônica destaca a 

influência do cinema americano sobre a arquitetura da cidade: 

 

Há alguns anos todos os amigos da arte lamentaram o predomínio carrança 
do mestre de obras em nossa arquitetura urbana, Eram as eternas casas de 
platibanda com uma guarnição de compoteiras. Disso não havia de sair, 
baldados todos os esforços da gente de gosto. 
Pois bem, o cinema desbancou o mestre de obras. Com o cinema vieram o 
cottage, o bungalow, casas, é verdade, próprias do campo ou senão das 
áreas arborizadas e que hoje se ostentam nas ruas mais estreitas como nas 
largas avenidas. 
[...] Aparados os excessos, os arrebiques, as incongruências, (e para isso 
parece que a Prefeitura possui uma Diretoria de Obras) ficará a evolução 
arquitetural como uma conquista. E essa, deve-se confessar, terá sido à 
influência do cinema. (Para Todos, 05/01/1924, p. 26) 

 

As revistas ilustradas divulgavam representações que insistiam na 

preocupação feminina com a moda, com charges e historietas que costumavam 

exagerar a frivolidade imputada às melindrosas, supondo que estas desejavam uma 

casa no estilo bangalô da mesma forma que desejavam outros itens de moda, como 

                                                           
63 Eram chamados de “baratinhas” os carros de modelo esportivo, conversíveis e de duas portas, que, 

por serem mais aerodinâmicos, eram usados em corridas de automóveis durante a década de 1920. 
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o carro modelo “baratinha” ou vestidos vindos de Paris. Um exemplo é o texto de 

“Peregrino”, publicado na coluna “Um sorriso para todas...” da revista Careta, que, 

entre elogios e ironias, começava descrevendo uma personagem feminina como 

“dona de um corpo lindo”, “d’uma sinceridade física que dispensa[va] cintas e 

soutiens”, para, a seguir, defini-la como “o tipo da menina romântica do nosso tempo”: 

 

Ao mesmo tempo sentimental e utilitária. Quer casar com um Príncipe 
Encantado que jogue “football”, dance o “charleston” e tenha um “bungalow” 
e uma baratinha. Como veem, é pouca coisa o que ela quer... (Careta, 
11/07/1931, p. 37) 

 

 Na edição de 01 de maio de 1926, a mesma revista publica uma charge em 

que uma jovem com um vestido de corte reto, cabelos curtos e pose afetada (uma das 

mãos cai à frente enquanto a outra segura a bolsa) pede ao suposto marido que lhe 

compre um bangalô (Figura 73). A resposta do bem vestido cavalheiro que a 

acompanha – “Caíram de moda. Se quiseres te darei bengalá...das!” –, inconcebível 

como frase de humor para os dias de hoje, expõe, assim como o texto mais acima, da 

revista Careta, uma configuração ainda bastante conservadora dos papéis de cada 

gênero, apesar dos inegáveis avanços conquistados pelas mulheres em relação, por 

exemplo, à participação no espaço público e ao gerenciamento do próprio corpo. 

 

Figura 73 – O bangalô e a moda. 

 
Legenda: “Ela: - Porque não me compras um bangalô igual a este? 
                Ele: - Caíram de moda. Se quiseres, te darei bengalá...das!” 
Fonte: Revista Careta, 01/05/1926, p. 38. 
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Apesar de o diálogo despertar questões sobre a posição dominante do homem 

na relação do casal, é interessante notar que o argumento para não comprar a casa 

é que aquele tipo de arquitetura não estava mais na moda (mas, ao que parece, as 

bengaladas, sim). Talvez os bangalôs já estivessem em decadência em 1926, mas o 

estilo ainda se manteve por alguns anos como signo de distinção. Em 1931, uma 

crônica na revista Careta, assinada por Berilo Neves, ainda inclui o bangalô entre os 

itens que compunham a situação de plena felicidade de um jovem casal sem 

problemas financeiros: “Eram felizes... Mocidade, dinheiro, um bungalow na rua 

Barata Ribeiro, um automóvel tipo limousine... A vida corria-lhes suave como um fio 

d’água entre folhas amáveis” (Careta, 21/02/1931, p. 36). 

Na década de 1940, o jornal Beira-Mar publicava uma coluna intitulada 

“Novidades e curiosidades da língua”, na qual explicava rapidamente a origem das 

casas do tipo bangalô. Segundo o artigo, a palavra, “bangalô” já constava da Grande 

Enciclopédia Portuguesa e Brasileira e se referia a habitações indianas, não fazendo 

sentido, portanto, que se mantivesse a grafia inglesa. Baseado naquela obra, o autor 

do texto enumerava outras características do tipo de construção que, teoricamente, 

havia servido de inspiração para o estilo que proliferava na cidade: 

 

O bangalô é casa de habitação com acomodações de feitoria comercial e 
condições de pequeno fortim, quase sempre de madeira ou materiais leves, 
que os colonos brancos, em especial os ingleses, adotaram quase 
unanimemente como tipo de moradia isolada na selva. (Beira-Mar, 
22/06/1940, p. 02) 

 

Apesar da origem sem luxos, a construção de um bangalô implicava um 

investimento considerável. Detalhes como pedras entalhadas na fachada, painéis de 

madeira e grandes janelas de vidro contribuíam para o alto custo das chiques 

choupanas urbanas. A revista Fon-Fon publicava, com certa frequência, fotografias 

de alguns deles, mencionando o proprietário e a empresa construtora. É o que 

acontece, por exemplo, na edição de 05 de junho de 1926: sob a fotografia de uma 

residência onde podem ser vistos todos os elementos que faziam dela um bangalô 

(telhados à vista, fachada revestida de pedras, algumas vigas de madeira aparente, 

chaminé e bay-windows), a legenda informava o nome do proprietário e, como em um 

anúncio, nome, endereço e telefone dos construtores (Figura 74):  
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Um lindo bungalow, de propriedade do sr. Mario de Carvalho, à rua dos 
Bandeirantes, 57. Foi projetado e construído pela firma FREIRE & SODRÉ, 
engenheiros e construtores, com escritório à rua do Rosário, 85. (Fon-Fon, 
05/07/1926, p. 60) 

 

Figura 74 – Fotografia de bangalô. 

 
Fonte: Revista Fon-Fon, 05/07/1926, p. 60. 

 

O bangalô foi, portanto, mais uma moda vinda do exterior que, após ser adotada 

nas praias da Zona Sul, se espalhou por outros bairros da cidade, mesmo os distantes 

do mar. Ter um “bungalow” ou morar em um significava estar alinhado com o que 

havia de mais moderno – e o que havia de mais moderno, naquela época, parecia 

estar em Copacabana. As formas arquitetônicas consolidadas pelas casas de 

veraneio nas praias europeias e norte-americanas, foram adotadas, no Rio de Janeiro, 

para residências urbanas e familiares, estabelecendo paralelos entre o ambiente de 

férias e o estilo de vida carioca, que partia de Copacabana, se espraiava pelos bairros 

litorâneos e, aos poucos, ia sendo absorvido também por bairros distantes do mar. O 

fenômeno da proliferação de bangalôs na cidade deriva da identificação desta com o 

ambiente dos balneários europeus, cuja arquitetura se desenvolveu em contraste com 

a das grandes cidades. Assim, tanto em relação aos espaços construídos como aos 

corpos, igualmente construídos, o que, em determinado contexto, tem caráter efêmero 

pode transformar-se em bússola – ou âncora – na produção do imaginário da cidade. 

Par constante do bangalô nos artigos que o mencionavam como desejo de 

consumo, a “baratinha” – e, por algum motivo, especialmente a de cor amarela – havia 

se tornado, igualmente, um símbolo de distinção e modernidade. Mesmo já contando 
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com alguns automóveis no final do século XIX, o Rio de Janeiro só foi definitivamente 

afetado por eles depois de iniciado o século XX. A partir de então, ritmos e velocidades 

inéditos instalaram-se na cidade, com bondes elétricos e veículos automotores 

transformando sensibilidades tanto dos que estavam do lado de dentro como dos do 

lado de fora desses meios de transporte: a velocidade alterou a apreensão que 

motoristas e passageiros faziam da paisagem e passou a exigir dos pedestres maior 

atenção no seu caminhar. 

Nos anos vinte, possuir um automóvel ainda era um privilégio para poucos. No 

entanto, a distinção que uma baratinha garantia ia além do pertencimento a uma 

classe mais rica: as qualidades do ágil e arrojado veículo se confundiam com a 

personalidade de seu proprietário, estabelecendo uma sinergia ultramoderna entre 

homem e máquina, que o texto “Corridas” da coluna “Jazz-Diner”, da revista Careta, 

explora com humor: 

 

Para o páreo do amor-velocidade,  
Eu me inscrevi num landaulet-“Reynaud”. 
Ela sorriu da minha ingenuidade,  
Bateu as portinholas e... “avoou”. 
 
Ela... mas quem é essa audaciosa 
Que ri do meu austero “landaulet”? 
Ela? É uma baratinha cor-de-rosa, 
Baratinha-“Chevrolet”... (Careta, 13/03/1926, p. 17) 

 

“Landaulet” era um tipo de automóvel similar a uma limusine, de formas 

inspiradas nas carruagens puxadas por cavalos do início do século XIX, nas quais a 

capota era parcialmente conversível. Era, portanto, um modelo bem mais tradicional 

e volumoso que a “baratinha”, cujo design havia sido formulado a partir das 

especificidades de um veículo motorizado. A “baratinha” era mais aerodinâmica, tinha 

um desenho alongado e econômico, obedecendo à tendência dominante do art-déco, 

que, naquele momento, definia os mais diversos objetos, inclusive as vestimentas que 

passaram “a ser menos uma sucessão de volumes e muito mais um jogo de linhas 

sobre um espaço plano” (SANT’ANNA, 2001, p. 44).  

Nas ilustrações veiculadas pelas revistas, os bangalôs e as baratinhas 

aparecem com frequência na composição dos cenários que têm melindrosas e 

almofadinhas como protagonistas. A capa da edição de 28 de janeiro da revista Para 

Todos, criada por J. Carlos, reúne os quatro elementos em uma situação que transmite 
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a sensação de desequilíbrio trazida pela vida moderna (Figura 75). A imagem sugere 

que o acidente ali retratado aconteceu em função da busca pelas novas sensações 

que a velocidade proporcionava – e os potentes motores das baratinhas tornavam 

possíveis –, mas à qual nem mesmo os personagens mais modernos estavam 

suficientemente habituados a ponto de saber controlá-la.  

 

Figura 75 – A melindrosa, o almofadinha, o 
bangalô e a baratinha. 

 
Fonte: Revista Para Todos, 28/01/1928, p. 01. 

 

Os acidentes provocados por automóveis, noticiados nos jornais da época, 

revelam os excessos cometidos pelos “chauffeurs” e o despreparo dos mesmos para 

lidar com a potência das máquinas que dirigiam e o quanto isso afetava toda a cidade. 

Em quase todas as edições da Gazeta de Notícias da década de 1920 existem 

registros de atropelamentos de pedestres por automóveis, cuja velocidade geralmente 

é descrita como abusiva.  
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Tantos acidentes se deviam ao crescimento expressivo de automóveis na 

cidade e a dificuldade em controlá-los. Apesar de já existirem leis que limitavam a 

velocidade – em 1911, segundo a revista Fon-Fon, a velocidade máxima permitida era 

de 15 km por hora (Fon-Fon, 14/01/1911, p. 23) – elas ainda careciam de instrumentos 

mais efetivos para que as sanções fossem aplicadas. Com a certeza de que 

dificilmente seriam punidos, os motoristas não hesitavam em ultrapassar as normas 

vigentes e, com isso, transformavam ruas e avenidas em áreas de risco para 

pedestres pouco habituados a velocidades maiores do que as dos veículos de tração 

animal.  

Segundo a Gazeta de Noticias (20/05/1926, p. 07), em meados de 1926, a 

cidade contava com 10.112 automóveis matriculados. Embora o número pareça 

irrisório para os padrões de hoje, ele compunha um quadro muito diferente do que foi 

descrito por Raimundo de Menezes para o período da belle époque no Rio de Janeiro: 

 

Em vez de sete automóveis particulares, licenciados em 1904, a estatística 
municipal registra doze no ano seguinte e trinta e cinco em 1906. Nesse ano, 
trafegam os primeiros automóveis a frete e acessíveis a todas as bolsas. Não 
são mais de trinta e um. Mediante a taxa de 5$000 dão pequeno giro pelas 
ruas centrais. Estacionam em frente ao café Jeremias, na Avenida Central. 
(MENEZES64 apud SUSSEKIND, 1987, p. 50). 

 

Por serem pouco numerosos, os automóveis que rodavam pela cidade na 

primeira década do século ainda não haviam tomado conta da paisagem, mas a 

remodelação por que passaram as áreas centrais, naquela época, já haviam sido 

planejadas em função das demandas que se formariam com um trânsito mais intenso, 

tomando por base o que acontecia em Londres ou em Paris.  

Em 1910, um artigo publicado na revista Fon-Fon, classificava como 

“detestável” o hábito de alguns cariocas andarem pelo meio da rua. O autor, com 

pressa de ver a cidade transformada em uma metrópole semelhante às capitais 

europeias, insistia para que os pedestres utilizassem somente as calçadas, antes 

mesmo que isso fosse uma questão essencial de segurança. A preocupação do autor 

não era com a prevenção de acidentes e atropelamentos, mas com a extinção de 

costumes pouco condizentes com o ideal de civilização e cosmopolitismo que se 

desejava implantar no Rio de Janeiro:  

                                                           
64 Em nota do livro Cinematógrafo de letras, de Flora Sussekind, a referência completa aparece como: 

Menezes, Raimundo de. Bastos Tigre e ‘La Belle Époque’. São Paulo, Edart, 1966, p. 232-3. 
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Reparem só! Temos a Avenida Central em que as calçadas são larguíssimas 
e cômodas. Pois bem, não é raro encontrar magotes de gente a passear pelo 
meio da rua. Ora, isto, além de perigoso, atendendo ao movimento de 
veículos e à impassibilidade elegante dos inspetores dos mesmos, empresta-
nos uma expressão de embasbacamento já imprópria da nossa basófia de 
civilização. 
E é mesmo. O provinciano anda pelo meio da rua porque não tem o hábito 
da calçada e só costuma andar em estradas sem calçamento. Demais para 
ele o meio da rua é um ponto... estratégico para suas contemplações 
basbaques... Nele ainda se pode admitir esse hábito atrasado. 
Mas nós, com a nossa civilização, com o nosso smartismo65? Não acham 
detestável? 
Pois eu acho. (Fon-Fon, 01/01/1910, p. 11) 

 

O cronista parecia sentir-se incomodado – talvez envergonhado – pela 

população que ainda não havia se acostumado à imponência da Avenida, nem 

incorporado o ritmo veloz da grande cidade e, o que é pior: os “provincianos” 

manifestavam seu deslumbramento publicamente. Faltava a eles a “atitude blasé”, 

cultuada por todos aqueles que se julgavam ou desejavam ser vistos como modernos. 

Simmel (1973, p. 11-25) entende a “atitude blasé” como um fenômeno psíquico 

“incondicionalmente reservado à metrópole”, resultado dos “estímulos contrastantes 

que, em rápidas mudanças e compressão concentrada, são impostos aos nervos”. A 

incapacidade de reagir a novas sensações propiciava a adaptação do indivíduo à 

situação de intensa estimulação do sistema nervoso produzida nas grandes cidades.  

Nos anos vinte, andar pelas calçadas que ladeavam as grandes avenidas do 

Rio de Janeiro tornou-se, definitivamente, uma necessidade. Os atropelamentos 

passaram a fazer parte da rotina da cidade, assim como os acidentes que envolviam 

automóveis particulares com bondes, ônibus, carroças ou com outros automóveis. 

Nos primeiros anos do jornal Beira-mar, quando ele ainda circulava apenas duas 

vezes por mês, a coluna “Quinzena Policial” se encarregava, entre outras coisas, das 

notícias referentes aos acidentes envolvendo automóveis. Em 18 de novembro de 

1922, o texto ali publicado dava a entender que o que havia de mais violento no bairro 

era mesmo os atropelamentos: 

 

Para o noticiarista, ávido de sensações fortes e violentas, é Copacabana um 
campo árido... 

                                                           
65 O termo “smartismo” era usado no início do século XX para definir um comportamento ao mesmo 

tempo elegante e moderno. O adjetivo “smart” era predominantemente aplicado “ao comportamento 
e à aparência dos cavalheiros que davam atenção especial à moda” (FEIJÃO, 2011, p. 24). 
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Enquanto em outros bairros, e mesmo no centro desta bela e encantadora 
Sebastianópolis, registraram-se durante a quinzena última, os mais bárbaros 
crimes e audaciosos assaltos à propriedade, em Copacabana fato algum, 
digno de nota, se verificou. 
A polícia teve apenas que intervir, neste espaço de tempo, em “modestos” 
assaltos de ... galinheiros, em lutas corporais, sem graves consequências, 
entre indivíduos que rendem culto permanente ao Deus Baccho, e diversos 
atropelamentos por automóveis, e... nada mais. (Beira-mar, 18/11/1922, p. 
02) 

 

Ao que parece, o cronista preferia construir uma imagem paradisíaca para o 

bairro, dando pouca ênfase aos acidentes que por lá aconteciam – que o próprio texto 

tratou como “diversos atropelamentos”. No entanto, as pacatas, pouco habitadas e, 

também, pouco fiscalizadas avenidas dos bairros à beira-mar, se apresentavam como 

o ambiente perfeito para a experimentação da velocidade, o que, inevitavelmente, 

acabava resultando em algumas tragédias.  

Com o passar dos anos, as pequenas notas de choques entre veículos 

acabaram ganhando mais espaço. Eventos de maior repercussão eram tratados como 

matéria autônoma, desvinculada da coluna policial, com direito a manchete e, por 

vezes, cobertura fotográfica. Em tais reportagens misturavam-se dados dos veículos, 

dos motoristas, das vítimas e até dos policiais com a descrição de ferimentos e 

inúmeros adjetivos sensacionalistas. As narrativas expunham de forma muito objetiva 

a primazia dada aos automóveis, cujos motoristas pareciam pouco sensíveis aos 

danos causados por suas imprudências ao volante, já que em grande parte dos relatos 

o responsável pelo acidente foge sem dar socorro às vítimas. Um exemplo é a 

reportagem intitulada “Automóvel diabólico – Depois de fazer duas vítimas, foi 

espatifar-se de encontro a um poste”, parcialmente reproduzida a seguir: 

 

Conduzindo o auto particular número 10.499, corria excessiva velocidade por 
aquela avenida, o motorista Francisco Teixeira. 
Quando o carro, rápido como um raio, atingiu o ponto acima citado, o guarda 
municipal Manoel Luiz Alves, indo atravessar a rua sem o ver, pôs-se à sua 
frente. 
Num relâmpago, o veículo o alcançou e o arremessou para longe. 
Apercebendo-se do desastre e pretendendo evitá-lo, o chauffeur tentou 
refrear o auto e lhe desviou a direção. 
Devido, porém, à grande velocidade em que ia, perdeu a rota e foi precipitar-
se, num choque brutal, de encontro a um poste de iluminação que atirou por 
terra, tendo antes atropelado também, embora produzindo-lhe ferimentos 
ligeiros, Jonas Coelho, que, no momento, passava pelo local. 
Com o embate violentíssimo, o auto ficou inteiramente danificado. (Beira-Mar, 
08/05/1927, p. 05) 
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A história ainda se estendia por mais alguns parágrafos, informando que o 

motorista havia “fugido à ação da polícia” e que o “infeliz guarda”, vítima fatal “da 

inconsciência ou da imperícia do motorista”, teve sua vida roubada “no instante em 

que regressava ao seu lar, onde o aguardavam a esposa e quatro filhos menores”. 

Termos como “rápido como um raio”, “num relâmpago”, “choque brutal” e “embate 

violentíssimo” contribuíam para entreter o leitor, formando imagens semelhantes a 

uma cena cinematográfica, ao mesmo tempo em que acentuavam o sentimento de 

“vulnerabilidade física no ambiente moderno” e uma “sensação palpável de exposição 

ao perigo” (SINGER, 2004, p.106).  

A ilustração de capa da revista Careta ainda no início do ano de 1920 não deixa 

dúvidas quanto à incapacidade de os “inspetores de veículos” – denominação para os 

guardas de trânsito da época – controlarem o caos em que o trânsito e a própria cidade 

haviam se transformado (Figura 76). A proliferação dos atropelamentos alertou as 

autoridades para a necessidade de uma campanha de educação do pedestre: em 

1925 a revista Para Todos publica “os seis mandamentos do pedestre” que a 

Prefeitura de Paris havia elaborado (Para Todos, 14/02/1925, p. 26). Em 1927 é a vez 

do jornal Beira-Mar transcrever uma série de dez conselhos “já publicados algures” 

como “os dez mandamentos dos pedestres”. O primeiro deles sugeria algo pelo qual 

seu colega da revista Fon-Fon (01/01/1910, p. 11) havia clamado, dezesseis anos 

antes: “transitai pelos passeios exclusivamente” (Beira-Mar, 23/10/1927, p. 19).  

Mas nem tudo era tragédia na relação entre as máquinas, a cidade e seus 

habitantes – que agora se dividiam em “chauffeurs”, passageiros e pedestres. A 

velocidade foi envolvida por uma aura de glamour, tornou-se mais um elemento de 

moda que imprimia distinção àqueles que tinham meios para experimentá-la. As 

viagens em trens e bondes já haviam permitido uma percepção do mundo 

completamente diferente da que se fazia a bordo dos meios de transporte existentes 

até o surgimento de tais máquinas. A novidade do automóvel era a liberdade com que 

se podia desfrutar de tais sensações, escolhendo os próprios percursos e 

companhias. Além disso, os novos veículos incentivavam a descoberta da cidade, já 

que propiciavam o deslocamento até locais e em horários ainda não servidos pelo 

transporte público.  

Segundo Flora Sussekind (1987, p. 51), “ver o mundo passar de dentro de um 

carro” confirmava “as mudanças nas formas de percepção incentivadas pela difusão 
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da fotografia e do cinematógrafo”. Os passeios de automóvel podiam ter como cenário 

as avenidas da cidade, a Floresta da Tijuca ou as praias da Zona Sul e faziam do 

motorista e eventuais passageiros, personagens de filmes criados por eles mesmos. 

O roteiro, o figurino e a atuação eram inspirados pelo cinema, que, nas salas da 

cidade, exibiam cenas de ação e de romance nas quais os veículos apareciam como 

elementos fundamentais. 

 

Figura 76 – O caos do trânsito em 1920 

 
Legenda: “A revanche – O Guarda: Devagar! Devagar! Um de cada 
vez! Assim não se pode abrir inquérito. ” 
Fonte: Revista Careta, 17/01/1920, p. 01. 
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3.2.4 “Um bom lugar para encontrar: Copacabana” 

 

 

A frase escolhida para nomear este subcapítulo faz parte de uma canção 

lançada em 1955 por Dorival Caymmi, mas ela poderia ter sido formulada três décadas 

antes. Durante os anos vinte, o bairro já havia se transformado em lugar de moda, e 

atraía um contingente expressivo de pessoas que atravessavam a rua – ou a cidade 

– para um banho de mar e se bronzear na companhia de amigos, participar do footing 

na Avenida Atlântica e buscar diversão noturna nos cassinos, bares e restaurantes 

que ofereciam serviços para diferentes clientelas. 

O desenvolvimento dos bairros ao longo do litoral sul foi impulsionado, em 

grande parte, pela vocação da região para o lazer. Mesmo que seja possível entender, 

hoje, tal vocação como óbvia em função das excepcionais condições naturais daquele 

sítio, não se pode menosprezar a intervenção direta do Estado sobre a região, que 

desde a administração de Pereira Passos, a privilegiou com recursos municipais, em 

detrimento dos bairros proletários. Maurício Abreu (2008, p. 73) destaca que “o Estado 

veio a acelerar o processo de estratificação espacial que já era característico da 

cidade desde o século XIX” e ilustra a sua afirmação com exemplos de investimentos 

feitos por seguidas administrações, que, desde 1909, com Serzedelo Correa, 

sanearam os bairros litorâneos, calçaram ruas, e “criaram e/ou aprimoraram as 

condições de arborização e lazer das praças situadas na ‘área nobre’ da cidade” 

(ABREU, 2008, p. 73). 

Sem os melhoramentos que, por duas vezes reconstruíram a Avenida Atlântica 

quando esta foi parcialmente destruída pela força do mar, o elegante footing que 

acontecia aos domingos no Flamengo não teria se deslocado para Copacabana, 

transformando as calçadas do bairro em uma grande passarela onde se desfilava uma 

elegância diferente da exibida nos passeios pela Avenida Rio Branco. Embora em 

ambas as avenidas – Atlântica e Rio Branco – houvesse a mesma preocupação em 

compor a aparência de acordo com a moda, havia certas diferenças entre o que era 

visto – e fotografado – em uma e em outra. Observa-se uma postura mais 

descontraída nas jovens que caminhavam ao longo da praia, com os cabelos ao vento, 

vestidas de forma a confundir as fronteiras entre trajes de passeio e de banho (Figura 

77). O que se pode depreender das fotografias veiculadas pelas revistas ilustradas é 
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que o passeio em espaços urbanos próximos às praias tornava-se aceitável em trajes 

de banho, ao menos em certas horas do dia, se a estes fossem adicionados alguns 

complementos. E esses complementos adotavam formas cada vez mais parecidas 

com o vestuário do dia a dia.  

 

 
Figura 77 – Trajes de banho para passeio. 

 
Fonte: Revista Careta, 08/01/1927, p. 22. 
Legenda: “A caminho do Posto 4”.  

 

Sem vitrines para dividir os olhares dos que participavam dos passeios à beira-

mar, a atenção se concentrava nos encontros e “flirts” que a atividade propiciava. Além 

disso, o embaçamento das fronteiras entre cidade/lugar de trabalho e natureza/lugar 

de lazer, própria dos bairros litorâneos, propiciava a flexibilização de hábitos já 

consolidados, ao mesmo tempo em que fazia daqueles espaços um campo de 

experimentação de novas formas de estar e interagir nos ambientes urbanos. 
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 Justamente por ainda não existirem tradições bem estabelecidas para o 

comportamento à beira-mar, ali experimentava-se o novo com mais liberdade. E esse 

“novo”, ao encontrar respaldo na imprensa e ser adotado por personalidades de 

destaque na vida da cidade, que haviam escolhido os bairros litorâneos como 

moradia, configurava-se como moda: mesmo sem contar com sofisticados 

estabelecimentos comerciais ou cabeleireiros de renome, os bairros litorâneos se 

afirmaram como um lugar cujos modos de vestir e de se comportar eram admirados 

por todos os que tinham algum interesse no assunto.  

Copacabana foi o primeiro dos bairros do litoral Sul a ser identificado como um 

lugar de moda, que transmitia distinção àqueles que frequentavam suas praias – e 

sabiam se portar e se vestir de acordo com os códigos ali criados e aplicados. Em 

1926, a coluna “Um sorriso para todas...” da revista Careta já comentava casos 

contados “nas rodas elegantes de Copacabana e adjacências” (Careta, 31/07/1926, 

p. 14) e, na mesma edição, como que a reforçar a nobreza da região, a crônica 

“Corridas e doenças”, assinada por “I. Grego”, dissertava sobre a aura de distinção 

obtida por aqueles que lá moravam: 

 

O caminho de Botafogo, com os seus recentes acréscimos de Copacabana e 
Leblon, é uma espécie de estrada áurea. Os pacatos moradores de aquém-
montanhas, mesmo os da Tijuca, nutrem um secreto desejo de ir residir nas 
plagas opulentas. 
Quando alguém diz: 
− Fulano mudou-se para Copacabana... 
É como se dissesse: 
− Fulano ficou rico... 
Há na roda um breve silêncio admirativo, senão invejoso. (Careta, 
31/07/1926, p. 20) 

 

Com a inauguração do Hotel Copacabana Palace, em 1923, em cujos salões 

tinham lugar algumas das festas mais luxuosas da cidade, o trânsito noturno para a 

Zona Sul se intensificou, trazendo para o bairro autoridades oficiais, artistas de 

renome e “toda a elegância carioca” (Para todos, 08/09/1928, p. 31). Antes disso, 

porém, o bairro já atraía a “nata letrada e boêmia do Rio” (CASTRO, 2015, p.15) que, 

desde 1907, se aventurava até uma quase deserta Copacabana para participar das 

noitadas animadas do cabaré Mère Louise. Segundo Ruy Castro, o estabelecimento 

era dirigido por Louise Chabas, uma senhora francesa de meia idade que, por alguns 

anos, também desempenhou a função de atração principal no palco da casa, 

“cantando tangos vestida de baiana” (CASTRO, 2015, p. 15). 
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Talvez a imagem composta por Ruy Castro seja um pouco fantasiosa, mas seu 

relato é precioso por abordar uma parte pouco conhecida da história de Copacabana 

e, consequentemente, da cidade do Rio de Janeiro. Em A noite do meu bem: a história 

e as histórias do samba-canção, Castro descreve o interior do Mère Louise como 

concebido no “estilo de um saloon do Oeste americano, com varanda, portas em 

vaivém dando para o salão, piano, balcão e mesas” e sugere que a casa também 

providenciava “discretos aposentos nos fundos para quem precisasse ‘repousar’” 

(CASTRO, 2015, p. 15).  

As citações na imprensa sobre o estabelecimento pioneiro da vida noturna de 

Copacabana não são muito numerosas, especialmente depois que Louise Castro 

resolvey vender o cabaré. A notícia da venda e o fim eminente do “barulhento 

restaurante noturno de Madame Chabat” (Fon-Fon, 03/05/1913, p. 24) foram 

noticiados pela revista Fon-Fon em duas matérias diferentes na edição de 03 de maio 

de 1913.  Na coluna “Diário das ruas”, o cronista expõe seu temor de que o novo 

proprietário fizesse com que “o ponto de predileção para os exageros das farras e as 

estroinices da gente alegre” perdesse “seu jeito airoso de casa francesa para passar 

à circunspecção característica de bar germânico” (Fon-Fon, 03/05/1913, p. 35). No 

entanto, não parece ter sido isso o que aconteceu: mesmo depois de mudar de mãos, 

o cabaré, vizinho ao Forte de Copacabana, continuou a ser chamado pelo nome 

original de “Mère Louise” e se manteve ativo até 1931, quando foi fechado pela polícia, 

acusado de imoralidade (CASTRO, 2015, p. 17).  

“Mère Louise” se tornou tão famoso e cultuado que chegou a aparecer em 

poesias publicadas em revistas elitistas como a Fon-Fon66. Não faltaram escândalos, 

crimes e desgraças na história da casa que sobreviveu por quase três décadas, o que 

fez com que o nome do restaurante aparecesse com certa frequência nas colunas 

policiais, sob manchetes que davam destaque às confusões armadas por seus 

frequentadores, tais como “Chauffeurs farristas promovem grave conflito no Bar Mère 

Louise” (Beira-Mar, 19/02/1923, p. 02) ou “Um grupo de farristas alarma Copacabana” 

(Beira-Mar, 19/02/1923, 18/07/1926, p. 02). 

                                                           
66 “Junto ao mar, naquela curva/ entre o Leme e “Mère Louise”/ a vida é tão agradável / que ninguém 

pensa na crise/ Ninguém pensa em “vida cara”, / Pois, por mais que o câmbio caia,/ quando, em 
casa, falta açúcar,/ busca-se a areia da praia...”: trecho de “Poesia feira-livre”, assinada por “Frack” 
e publicada na revista Fon-Fon de 26 de abril de 1924, p. 29. 
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Outros bares e restaurantes ficaram famosos e movimentaram as ruas dos 

bairros da Zona Sul com um tipo de clientela diferente da que costumava frequentar o 

Mère Louise. Com o passar dos anos, multiplicaram-se os lugares de encontro que 

atraíam moradores daqueles e de outros bairros, mesmo que fosse preciso enfrentar 

”ruas cheias de buraco”, “em estado de abandono” (Beira-Mar, 04/04/1926, p. 5). O 

“Bar do Leme” era um dos mais conhecidos e promovia várias modalidades de reunião 

– banquetes, piqueniques, chás dançantes, bailes de carnaval e até partidas de 

futebol – no amplo espaço de que dispunha tanto internamente quanto ao ar livre, de 

frente para o mar. Em 1929 uma reportagem no jornal Beira-Mar informa a reabertura 

da casa, “depois de passar por reformas gerais, tornando-se por esse motivo, um 

ponto chic e de refinada elegância para as famílias da nossa melhor sociedade” (Beira-

Mar, 25/08/1929, p. 05): 

 

O salão do restaurante está alegre nas suas cores claras. O bar, que todos 
os cariocas conhecem, além do palco a um canto, e suas mesinhas bem 
distribuídas em toda a sua vasta extensão, oferece ao inimigo da canícula, 
um ponto verdadeiramente pitoresco, com o marulhar constante das ondas 
que se digladiam, ao lado, na praia, e a multidão de senhoras e senhorinhas 
que os bondes despejam do outro. (Beira-Mar, 25/08/1929, p. 05) 

 

A reportagem informava, ainda, que o restaurante estava pronto para acolher 

“a vasta clientela” que para lá se dirigia “todas as noites e aos domingos à tarde” 

(Beira-Mar, 25/08/1929, p. 05), o que faz supor que o bairro já apresentava demanda 

para manter tais serviços durante toda a semana. Outros pontos de encontro 

semelhantes foram se estabelecendo ao longo da Avenida Atlântica, como o 

Restaurante Lido – “situado em um dos mais belos pontos de Copacabana” (Beira-

Mar, 18/03/1923, p. 02) - e o Café e Restaurante Sport, especializado em “iscas e 

camarões”, cuja inauguração o Beira-Mar anunciou em 07 de fevereiro de 1926 (Beira-

Mar, 18/03/1923, p. 06). 

Clubes e hotéis, que contavam com seus próprios restaurantes e salões de 

festa, eram os ambientes mais sofisticados. Para garantir que fossem frequentados 

exclusivamente pelas classes mais altas, cada estabelecimento formulava suas 

próprias regras. Um exemplo são os jantares dançantes que aconteciam todas as 

noites no Copacabana Palace: o anúncio publicitário avisava, com letras em caixa 

alta: “aos sábados, só é permitida a entrada no restaurante de smoking ou casaca e 

às pessoas que tiverem mesas reservadas” (Beira-Mar, 07/11/1926, p. 07).  
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Alguns clubes se mostravam mais abertos ao promoverem festas que se 

expandiam pelas areias das praias. Não é o caso do Country Club, instalado na Praia 

de Ipanema em 1916, que, desde a sua fundação, se manteve afastado das grandes 

concentrações populares, mas clubes como o Atlântico e o Praia Clube, ambos em 

Copacabana, costumavam gerar eventos que reuniam grandes multidões, como se 

pode ver pela fotografia publicada na revista Careta, da Festa da Sombrinhas, 

promovida pelo Praia Club no início de cada verão, desde meados da década (Figura 

78). 

 

Figura 78 – Festa das Sombrinhas em frente ao Praia Club de Copacabana. 

 
Fonte: Revista Careta, 01/12/1928, p. 21. 

 
Bares, restaurantes, cassinos, clubes, hotéis, cinemas, teatros: a diversidade 

de estabelecimentos ligados ao lazer contribuiu para que os bairros litorâneos da Zona 

Sul do Rio de Janeiro se configurassem como lugares de moda, alimentando um 

ambiente festivo, cuja efervescência atraía moradores e visitantes para espaços 

públicos capazes de proporcionar diferentes tipos de diversão. Isso tudo só se tornou 

possível a partir do desenvolvimento da praia como um grande terreno de lazer ao ar 

livre: um território capaz de promover, nos corpos e na cidade, as metamorfoses 

propostas pela moda.  
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CONCLUSÃO 

 

 

A imprensa dos anos vinte constituiu uma fonte privilegiada para esta pesquisa 

por estar ligada ao cotidiano das pessoas que vivenciaram a época e que já não nos 

era mais possível entrevistar. Revistas e jornais nos possibilitaram conhecer – e 

imaginar – alguns usos e costumes das camadas mais envolvidas com os processos 

de moda, ou seja, das camadas médias e altas, mas também fazer suposições sobre 

a disseminação de tais hábitos em outros extratos da população carioca. Ao 

examinarmos as revistas que um dia foram folheadas por seres do passado, neles 

despertando a admiração, o riso ou diferentes tipos de desejo, impossível não nos 

surpreendermos com as representações e os valores por elas veiculados. O 

estranhamento se deu tanto pelo choque com os princípios que regem nossa conduta 

na época atual, quanto pelo conflito que as ideias ali apresentadas estabelecem com 

o imaginário já construído sobre a época estudada.  

Assim, foi possível entender, por exemplo, que a silhueta tubular, típica dos 

anos vinte e associada a um corpo liberto das aflições que o espartilho havia imposto 

às mulheres desde o século XIX, representava, sem dúvida, um avanço no sentido da 

mobilidade, mas que, nem por isso, este corpo estava livre de artefatos e processos 

opressores: os numerosos anúncios de cintas modeladoras indicam que certos 

atributos, próprios do corpo feminino, continuaram a ser valorizados, embora os novos 

trajes os revelassem de uma forma diferente da que foi exibida durante o período 

romântico. Além disso, a mesma liberdade que desnudava os corpos, fazendo recuar 

os limites do pudor, impunha, a cada indivíduo, a responsabilidade de controlar as 

formas de seu próprio corpo – e seus próprios instintos –, de modo a corresponder 

aos padrões vigentes.  

Informações contraditórias sobre a adoção de certas práticas que se tornavam 

moda, como o bronzeamento e as atividades esportivas femininas, revelam a 

hesitação – e não somente por parte das mulheres – em quebrar tradições, enfrentar 

preconceitos e mandar às favas os preceitos da moral e do pudor que restringiam a 

atuação das mulheres em espaços públicos e insistiam em mantê-las como frágeis e 

imaculados bibelôs do ambiente doméstico. Os anos vinte, no Rio de Janeiro, 

marcaram, efetivamente, uma virada no sentido de maiores liberdades para as 
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mulheres, reforçando um processo iniciado nos primeiros anos do século. As primeiras 

conquistas femininas podem parecer meras frivolidades, mas ao conseguirem 

gerenciar a própria aparência, enfrentando a autoridade que sobre elas tinham pais e 

maridos, as mulheres deram o primeiro passo para que seus anseios ganhassem 

visibilidade – ou para que elas próprias ganhassem visibilidade como seres ativos e 

pensantes, capazes de tomar decisões sobre os mais diversos assuntos, inclusive 

sobre a vida política do país ao obterem o direito de voto nos primeiros anos da década 

seguinte. 

Cortar os cabelos à la garçonne, subir a bainha das saias (e, com isso, adquirir 

uma imagem articulada e de maior mobilidade), desenvolver a força e a capacidade 

aeróbica, desfrutar as sensações que o corpo oferecia com as danças, os esportes, 

os banhos de mar ou simplesmente caminhar sem preocupação pela cidade, como a 

Colombina de Alvaro Moreyra:  a descrição de hábitos como estes, que faziam parte 

do dia-a-dia dos cariocas, tornaram possível a construção de uma narrativa sobre as 

interações entre a cidade e seus habitantes a partir das novas formas que tanto a 

primeira quanto os segundos adquiriam. O levantamento do repertório de trajes, 

gestos e comportamentos, permitiu que fossem checadas as hipóteses sobre as 

relações entre a superfícies dos espaços urbanos e a aparência dos que por eles 

circulavam, entre o clima dos ambientes e a disposição ou o humor com que eram 

animados. Confirmou-se, assim, a ação decisiva da moda sobre os diferentes 

aspectos do dia a dia na cidade e a relevância dos anos vinte como um período 

durante o qual transformações importantes, que poderiam ser qualificadas como 

revolucionárias, atingiram tanto a esfera privada como a pública, com consequências 

que impactaram a economia (tanto a produção como o consumo), a política e a 

organização espacial da cidade, com desdobramentos culturais, morais e estéticos. 

A expansão da malha urbana no sentido do litoral Sul, criando condições de 

acesso aos bairros junto às praias, foi elencada como um dos principais fatores para 

que o imaginário da cidade passasse por alterações substanciais. As relações sociais 

e as atividades de lazer desenvolvidas junto ao mar construíram, a partir de então, 

uma nova imagem para o Rio de Janeiro.   

Apesar de a Avenida Central ter se mantido, durante a década estudada, como 

um dos lugares mais movimentados da cidade, as praias foram, aos poucos, 

ganhando prioridade como locais de encontro e criando códigos próprios que definiam 
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a elegância a partir de critérios muito diferentes dos que haviam sido cultuados 

durante os primeiros anos do século. As novas possibilidades de lazer, a expectativa 

de experimentações sensoriais inéditas e prazerosas e a oportunidade de interação 

social em um ambiente festivo, atraiu um contingente que, impulsionado pelos hábitos 

balneários desenvolvidos na Europa e nos Estados Unidos, deu novos sentidos ao 

verão carioca e fez das praias “lugares de moda”. 

O termo “lugares de moda”, pensado a partir do conceito “lugares de memória”, 

criado pelo historiador Pierre Nora, destaca o potencial transformador do fenômeno 

da moda para além das questões puramente estéticas. Fundados pelo desejo de 

celebrar o presente e o prazer das sensações extraídas na experimentação do novo, 

os “lugares de moda” só se configuram como tal se houver a presença de uma força 

coletiva que os sustente, de forma a torná-los espaços de encontro, mesmo que 

efêmeros. As praias da Zona Sul, que se tornaram “lugares de moda” ao longo dos 

anos vinte, permanecem como tal até hoje, pela capacidade constantemente 

renovada de promover experiências sensoriais ligadas ao “mundo imediato, mundo 

dos sentidos e dos meios”, o mundo que inspirou grandes historiadores a se debruçar 

sobre a história do corpo67. 

Os trajes, os hábitos e usos próprios do período, registrados pela imprensa, se 

configuram, portanto, como rastros do passado que nos permitem imaginar os 

personagens em ação, suas preocupações, suas emoções, suas sensações. A 

imaginação criadora68, necessária a todos aqueles que se dispõem a analisar 

experiências de um outro tempo, a partir dos atos de comunicação que subsistiram e 

permaneceram como vestígios até o presente, só pode ser ativada se nos 

propusermos a uma leitura despojada de a prioris, que deixe emergir sentidos dos 

documentos mais banais69.  

                                                           
67 A citação, já utilizada neste trabalho, se refere a Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine e Georges 

Vigarello. 
 
68 A imaginação criadora nos estudos de história foi um dos temas explorados pela Prof. Marialva 

Barbosa na aula inaugural do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UERJ, no dia 
06/05/2015. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=TaI3gfLrVT8>, acesso em 
21/08/2016. 

 
69 Cf. CORBIN, Alain. Prefácio. In:______. O Território do vazio: a praia e o imaginário ocidental, São 

Paulo, Cia das Letras, 1989. GRANGER, Cristophe. Retour sur la méthode. In: Vingtième Siècle:  
Revue d’histoire. (Spécial: Histoire des sensibilités au 20e siècle). Paris, p. 173-191, n. 123, julho-
setembro/2014.  
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As representações produzidas sobre o cotidiano do Rio de Janeiro durante os 

anos vinte, só podem ser entendidas se levarmos em consideração os processos 

comunicacionais que constituíam e a atravessavam a cidade. A moda é, aqui, 

entendida como um desses processos, capaz de impingir transformações aos valores 

que determinam as escolhas cotidianas daqueles que transitam por ruas, praças, 

praias ou avenidas, com reflexos diretos tanto na aparência de cada um – nos seus 

trajes e nos seus corpos – como no uso que fazem dos espaços que preenchem com 

sua presença.  

Mesmo que a pesquisa tenha focado, em grande parte, nos hábitos adotados 

por uma camada restrita da população – aquela com meios financeiros para desfrutar 

os sofisticados ambientes de hotéis, cassinos, clubes, surgidos nos bairros litorâneos, 

é possível intuir, a partir das fotografias que mostram praias lotadas por uma multidão 

heterogênea, que alguns destes hábitos foram sendo incorporados por um 

contingente que ultrapassava as limitações de classe.  

As praias da Zona Sul, mesmo que de difícil acesso para os moradores dos 

bairros mais distantes, apresentava-se como um território possível de ser ocupado por 

todos os que ali chegavam. O caminho podia ser longo e, por vezes, difícil, mas, tendo 

chegado ao destino, o sol e o mar se ofereciam igualmente a todos, misturando os 

que vinham a pé com os que chegavam de automóvel ou de bonde. Eram homens, 

mulheres e crianças em busca de algumas horas de lazer junto à natureza: momentos 

que podiam ser destinados à contemplação ou à confraternização. Ao flirt, à “farra”, 

às experimentações sensoriais. Ao prazer de viver. E ao de conviver.  

Tendo abordado um grande número de manifestações culturais, nem sempre 

foi possível dar a atenção merecida a cada uma delas. Assim, algumas lacunas podem 

ser preenchidas por pesquisas posteriores, que se disponham a estudar, por exemplo, 

de que forma o Rio de Janeiro se tornou uma referência mundial em moda-praia, 

analisando tanto o mercado dos trajes de banho como o dos cuidados dispensados 

ao corpo como uma marca da cidade. 

Embora indicada aqui, a influência norte-americana sobre os hábitos cotidianos 

do carioca, especialmente aqueles ligados aos ambientes praianos, mereceria um 

estudo mais aprofundado, que poderia ser empreendido a partir de revistas de moda 

publicadas nos Estados Unidos, como Vogue e Harper’s Bazar, tão procuradas, no 

Rio de Janeiro, como a revista Fémina. 



225 
 

Para essas e mais uma infinidade de questões que envolvem a moda, o corpo 

e a cidade é possível criar hipóteses e narrativas que podem não apenas “fazer furor 

no mundo intelectual”70, mas nos ajudar a entender o nosso lugar no mundo e a forma 

pela qual construímos o mundo para que possamos chamá-lo de “nosso lugar”.  

  

                                                           
70 Expressão usada por Lipovetsky em O Império do efêmero, já citada neste trabalho. 
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POST SCRIPTUM 

 

 

 
 

Quando recebi esta fotografia, a tese já estava quase toda escrita. 

A personagem retratada é minha avó, Carolina, filha de imigrantes italianos que 

se instalaram no interior do Rio Grande do Sul para viver e trabalhar nas colônias 

agrícolas, no começo do século XX. Minha avó nasceu no Brasil, se casou com meu 

avô Simão, também descendente de italianos da colônia, e viveu a maior parte da vida 

em Porto União, uma pequena cidade do interior de Santa Catarina.  
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Na fotografia, tirada nos primeiros anos da década de 1930, ela tem dezenove 

anos, segundo informações da família. Já está casada (a aliança é visível na mão 

esquerda) e grávida (de minha mãe). A precariedade do meio em que vivia é visível 

sobretudo pelo fundo da imagem. Mesmo assim, os trajes que porta, a sombrinha de 

tecido transparente e a bolsa, que ela segura com suas mãos fortes (das quais eu me 

lembro muito bem), se apresentam de acordo com a moda da época. Especialmente 

a saia, de corte reto, fechada por botões forrados de tecido: a moda das saias na 

altura do joelho durou boa parte dos anos vinte, mas, a partir de 1930, as bainhas 

voltam a ficar mais próximas do chão. 

 Fico imaginando e tentando entender como é que a Vó Carolina escolhia e 

comprava suas roupas, no interior do interior do Brasil, para se vestir segundo os 

mesmos preceitos da moda parisiense de seu tempo. 

E eu, que pensava ter exaurido minhas forças para terminar esta tese, me vejo, 

agora, com vontade de começar tudo de novo. 
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