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RESUMO 
 
 
 
 
 
Esta tese aposta na potência da roupa e da moda para pensar as sociedades, seus conflitos, 
hierarquias, rupturas e permanências. Na contramão de uma história historicista da moda, 
investiga de que maneira a roupa nos permite analisar o tempo e a sua aceleração nos anos 
1960, as revoluções nos costumes, na sexualidade, nas relações de gênero, mas, também as 
tensões e as imposições de gostos.  
Tendo como foco o Rio de Janeiro, trata das mutações do vestuário da década de 1960 por 
meio do processo de figuração do “sujeito da moda” articulando pose, roupa, corpo e gênero. 
Para tanto, são mobilizadas as fotografias produzidas pelo jornal carioca Correio da Manhã 
entre 1960 e 1970. 
A tese investiga também em que medida situações e temas evidenciados nas fotografias de 
moda se relacionam à comportamentos amplamente aceitos. Cotejando estas imagens com 
aquelas do fotojornalismo, examina como as fotografias organizam a experiência temporal, se 
haveria nelas uma contemporaneidade imaginada. Outra questão abordada se refere aos 
sujeitos construídos por aquele gênero fotográfico: quem eram então seus protagonistas e 
quem estava excluído daquela comunidade? 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Moda. Indumentária. Gênero. Fotografia. História. Juventude. Rio de Janeiro. 
 
 



ABSTRACT 
 
 
 
 
This thesis bets on the power of clothing and fashion to think societies, their conflicts, 

hierarchies, ruptures and continuities. Contrary to a historicist history of fashion, it 

investigates how the clothing allows us to analyze the time and its acceleration in the 1960s, 

revolutions in morals, sexuality, gender relations, but also the tensions and impositions of 

tastes. 

Focusing on Rio de Janeiro, the thesis adresses the changes in clothing from the 1960s 

through the process of depiction of the "subject of fashion" articulating pose, clothing, body 

and gender. To do so, are mobilized, specifically, the photographs produced by the newspaper 

Correio da Manhã between 1960 and 1970. 

The thesis investigates also the extent to which situations and themes evident in fashion 

photographs relate to the widely accepted behavior. Comparing these images with those of 

photojournalism, examines how the photographs organize temporal experience, if there was 

an imagined contemporary. Another question refers to the subject constructed by that genre of 

photo: who were the protagonists then and who was excluded from that community? 

 
 
Keywords: Fashion. Dressing. Gender. Photography. History. Youth. Rio de Janeiro. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A MODA COMO CAMPO DE ESTUDOS DO HISTORIADOR 

 
se (...) o campo da moda está em plena consolidação em várias dimensões, o mesmo 
não ocorre na questão da construção do campo da moda enquanto campo do saber. 
A julgar pela pequena produção científica brasileira neste setor (e inclusive das 
próprias faculdades de moda), observamos uma carência teórico-metodológica 
centrada na especificidade da moda contemporânea e ainda na sistematização de 
todos estes novos dados que mostram o seu impacto na sociedade.1 
 

O comentário da cientista social Solange Wajnman, escrevendo em 2002, é ratificado 

pelo historiador Adilson José de Almeida em artigo publicado no ano seguinte, no qual faz 

um balanço da produção acadêmica em moda e indumentária.2 Ao analisar as dissertações e 

teses produzidas entre a década de 1980 e 2003, em São Paulo e no Rio de Janeiro, Almeida 

chama a atenção para o fato de a moda, até aquele momento, não ser ainda sistematicamente 

pesquisada nas universidades brasileiras, embora reconheça a existência de alguns trabalhos 

relevantes.3 

Referindo-se especificamente à produção dos historiadores, o sociólogo Frédéric 

Monneyron, observa que a História demorou a focar a moda: “uma disciplina tão antiga (...) 

que, quase por definição, trabalha sobre a longa duração e deve, conseqüentemente, estar 

atenta aos ciclos, esteve, durante longos anos, esquecida de se concentrar sobre a vestimenta e 

a moda.”4 Contudo, segundo o autor, deve-se admitir que a partir de meados dos anos 1980 a 

                                                
1 WAJNMAN, Solange. Moda e Campo de Saber. In: Moda, comunicação e cultura: um olhar acadêmico, 
Solange Wajnman e Adílson Jose de Almeida (orgs.), São Paulo: Arte e Ciência, 2002, p. 130. 
2 ALMEIDA, Adilson José de. A pesquisa acadêmica de moda no Brasil. In: Revista Fashion Theory, vol. 2, nº 
2, 2003. 
3 Em trabalho anterior, Almeida apresenta uma bibliografia comentada sobre indumentária e moda disponível em 
português (trabalhos originais ou traduzidos). O autor observa a hegemonia dos estudos dedicados ao vestuário 
da moda em detrimento daqueles que abordam aspectos relacionados à indumentária, como os uniformes. 
ALMEIDA, Adilson José de. Indumentária e moda: seleção bibliográfica em português. Anais do Museu 
Paulista, São Paulo, vol. 3, p. 251-296, jan-dez, 1995. 
4 MONNEYRON, Frédéric, La sociologie de la mode, Paris: PUF, 2006, p. 4. 
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situação mudou com a publicação dos trabalhos apaixonados de Philippe Perrot e Daniel 

Roche, os mais originais estudos sobre a temática que a disciplina produziu. 

Elizabeth Wilson e Joanne Entwistle lembram que também na Filosofia e na 

Sociologia a moda, por muito tempo, “foi negligenciada ou considerada assunto frívolo, não 

merecedor de análises sérias;”5 no entanto, graças à interdisciplinaridade, os estudos focados 

na indumentária e na moda foram retirados de um lugar marginal na Academia. 

Se, no início da década de 1990, ao desenvolver a pesquisa que deu origem à minha 

dissertação de mestrado6 em História era possível contar nos dedos os livros publicados em 

língua portuguesa sobre a temática e, se a única obra integralmente dedicada à moda 

produzida no país, era a recém-publicada tese de doutorado em Ciências Sociais de Gilda de 

Mello e Souza,7 defendida em 1950, na USP, pode-se dizer que hoje o “acerto de contas” das 

Ciências Humanas com o tema já está feito. Isso é evidenciado na extensa produção oriunda 

de países como França, Inglaterra e Estados Unidos, mas, também pode ser percebido mais 

recentemente no Brasil conforme vêm apontando alguns autores.8 

Deve-se acrescentar entre as iniciativas que sinalizam a expansão do campo a criação 

de grupos de pesquisa,9 o lançamento da edição brasileira da revista Fashion Theory,10 a 

realização, desde 2004, do Colóquio de Moda, evento anual que reúne pesquisadores 

brasileiros e estrangeiros que atuam em universidades, centros de pesquisa e documentação e 

jornalistas, entre outros profissionais de áreas diversas.  

A produção editorial brasileira, considerando-se aqui traduções de obras de autores 

relevantes para os estudos acadêmicos da moda, como os textos de Daniel Roche, Roland 

Barthes, Pierre Bourdieu, Malcolm Barnard, Georges Vigarello, entre outros; a publicação de 

                                                
5 WILSON, Elizabeth e ENTWISTLE, Joanne. Body Dessing, Oxford: Berg, 2001, p. 1. 
6 Representações da roupa e da moda no Rio de Janeiro do século XIX, desenvolvida no Programa de Pós-
Graduação em História da Puc-Rio, sob a orientação do Prof. Dr. Francisco Falcon. Publicada com o título de A 
cidade e a moda: novas pretensões, novas distinções – Rio de Janeiro, século XIX. Brasília: Editora UnB, 2002. 
7 MELLO e SOUZA, Gilda de. O espírito das roupas: a moda no século XIX. São Paulo: Cia. das Letras, 1987.  
8 Ver, entre outros, o trabalho de ANDRADE, Rita Morais de. Notas sobre roupas na bibliografia. In: Boué 
Soeurs RG 7091: a biografia cultural de um vestido. Tese (Doutorado em História), Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, 2008, p. 136-158, no qual a autora faz um acurado balanço da produção do campo da 
moda no Brasil e no exterior. 
9 O Núcleo Interdisciplinar de Estudos da Moda (NIDEM), da Universidade Paulista, criado em 1998, foi o 
primeiro a reunir pesquisadores de áreas diversas das Ciências Humanas em torno da moda e da indumentária. 
Em 1/08/2005, a historiadora Maria Claudia Bonadio localizou nove grupos de pesquisa em indumentária e 
moda no Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil do CNPQ. A mesma pesquisa realizada por mim, em 
fevereiro de 2011, identificou quarenta e cinco grupos. Ver: < http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/>. 
10 A edição brasileira da revista norte-americana Fashion Theory – the journal of dress, body and culture, criada 
em 1997, circulou de 2002 a 2005. Publicada no formato de dossiê temático, reunia artigos de pesquisadores 
estrangeiros e, a cada edição, um ou dois textos de autores brasileiros. O periódico colaborou para fomentar o 
debate acadêmico e para difundir novas abordagens e métodos de pesquisa, preenchendo uma lacuna: a 
divulgação de trabalhos internacionais de ponta que careciam aqui de tradução. 
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dissertações e teses produzidas, sobretudo, nas áreas de Comunicação e História e de 

coletâneas de textos que emergem dos grupos de pesquisa, além de obras de referência como 

dicionários e “histórias da indumentária e da moda” e a criação de revistas como Moda 

Palavra, IARA e Dobras, conformam um quadro cujo saldo é bastante profícuo. 

Um dos focos dos historiadores brasileiros tem sido a indumentária e as práticas 

vestimentares do Brasil colônia e império, desde a obra pioneira de Maria Beatriz Nizza, 

Cultura e sociedade no Rio de Janeiro (1808-1821), de 1977. O trabalho de Adílson José de 

Almeida, Uniformes da guarda nacional: 1831-1852 - a indumentária na organização e 

funcionamento de uma associação armada, de 1999, se destaca nesse universo por inaugurar 

uma linhagem – diga-se de passagem, ainda, incipiente – de trabalhos de historiadores da 

indumentária na perspectiva da cultura material. Almeida observa, com propriedade, que 

estudar a cultura material não é estudar artefatos, mas, por intermédio deles, estudar as 

sociedades. Essa também é a intenção de Camila Borges da Silva, na dissertação O símbolo 

indumentário: distinção e prestígio no Rio de Janeiro (1808-1821), publicada em 2010, na 

qual analisa as imbricações entre as práticas vestimentares na Corte do Rio de Janeiro e as 

esferas do político, do cultural e do social de modo a perceber os movimentos e as tensões que 

permaneciam encobertos naquela sociedade. 

A produção e o comércio do vestuário, sobretudo em São Paulo, têm merecido olhares 

acurados.11 A questão da mão-de-obra feminina envolvida nesse processo é o tema de Wanda 

Maleronka, no livro Fazer roupa virou moda - um figurino de ocupação da mulher (São Paulo 

1920-1950), de 2007, que examina a indústria da costura em São Paulo, a partir de registros 

sobre o trabalho de modistas, costureiras, bordadeiras e floristas. Nele, a autora discute as 

condições instáveis e precárias de trabalho das mulheres, muitas delas imigrantes, as técnicas 

envolvidas na aprendizagem do ofício, o saber transmitido entre gerações e, ainda, a relação 

entre a criação do vestuário e o universo mais amplo de crescimento da indústria na cidade. 

O comércio da moda em São Paulo na virada do século XIX até a primeira metade do 

século XX é o tema central de trabalhos de Anthoula Fyskatoris12 e Maria Claudia Bonadio. A 

primeira discute as características do varejo da moda e do universo das vestimentas dos 

paulistanos, integrando comércio, urbanização e industrialização como eventos inseparáveis 

no processo de desenvolvimento da cidade na virada do século XIX até 1940. Fyskatoris 
                                                
11 O trabalho da cientista social Alice Abreu O avesso da moda: Trabalho industrial a domicílio na indústria de 
confecção, São Paulo: Hucitec, 1986, foi o primeiro a abordar a questão da mão-de-obra feminina no segmento 
da moda.  
12Ver O varejo de moda na cidade de São Paulo (1910-1940): a democratização da moda e a inserção do 
consumo de baixa renda. Dissertação (Mestrado em História), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 
2006. 
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examina especialmente o papel dos estabelecimentos comerciais na transformação de São 

Paulo em metrópole e na modificação dos padrões de consumo da crescente população 

paulistana.  

Bonadio em Moda e sociabilidade. Mulheres e consumo na São Paulo dos anos 

1920,13 publicado em 2007, estuda as correlações entre o crescimento do consumo de luxo e 

as transformações urbanas por que passou a cidade nas décadas iniciais do século XX. 

Voltando sua análise para o Mappin Stores, primeira loja de departamentos a se instalar na 

capital paulista, em 1913, examina os novos padrões de consumo e de sociabilidade que se 

instauraram então para as mulheres das camadas privilegiadas.14 

Outros trabalhos de historiadores têm recortado espaços e tempos diversos, como a 

tese de doutorado de Mara Rúbia Sant’Anna Poder e aparência: novas sociabilidades urbanas 

em Florianópolis de 1950 a 1970, que analisa as estratégias de poder e a construção de uma 

nova elite na capital catarinense, por meio da aparência. 

Destacam-se ainda as pesquisas de Maria Cristina Volpi enfocando a moda das 

camadas médias no Rio de Janeiro na primeira metade do século XX, sobretudo a sua tese de 

doutorado, Estilo urbano; um estudo das formas vestimentares das camadas médias urbanas, 

no Rio de Janeiro, na primeira metade do século XX, defendida em 2000. O trabalho, que 

segue a abordagem histórico-semiótica desenvolvida por Ana Mauad, orientadora de Volpi, 

tem como objeto de estudo os padrões de vestimenta da família Pereira das Neves, no período 

compreendido entre 1890-1955, examinados a partir de um conjunto de cento e quarenta e 

nove fotografias. Fugindo de recortes cronológicos totalizadores e arbitrários, a autora 

investiga as permanências e as mudanças (e suas acelerações) nos estilos de vestimenta das 

elites cariocas na primeira metade do século XX articulando a materialidade da roupa às 

relações sociais. Na trilha do que Mauad havia feito em sua tese de doutorado, na qual analisa 

o caráter das representações sociais e dos comportamentos da classe dominante no Rio de 

Janeiro durante a primeira metade do século XX,15 Volpi, centrada exclusivamente nas 

vestimentas e na moda, aponta para a potência das fontes visuais para conhecer não o registro 

                                                
13 Originalmente Moda: Costurando mulher e espaço público. Estudo sobre a sociabilidade femina na cidade de 
São Paulo 1913-1929. Dissertação (Mestrado em História), Unicamp, 2001. 
14 Marisa Midori Deaecto no livro Comércio e vida urbana na cidade de São Paulo (1889-1930), publicado em 
2001, originalmente sua dissertação de mestrado em História Econômica, ao analisar os processos urbanos que 
tiveram lugar na cidade, com o novo surto cafeeiro, também dedica atenção às práticas vestimentares, hábitos de 
consumo, importação de modas europeias. 
15 MAUAD, Ana Maria. Sob o signo da imagem: a produção da fotografia e o controle dos códigos de 
representação da classe dominante, no Rio de Janeiro, na primeira metade do século XX. Tese (Doutorado em 
História). Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal Fluminense – UFF, Niterói, 1990. 
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objetivo da sociedade que as produziu e consumiu, mas, uma versão dessa realidade 

construída em injunções históricas específicas. 

Mais recentemente duas teses de doutorado trouxeram importantes contribuições à 

história e à historiografia da moda no Brasil: O fio sintético é um show! Moda, política e 

publicidade; Rhodia S.A. 1960-1970, de Maria Claudia Bonadio, defendida na Unicamp, em 

2005, e Boué Soeurs RG 7091: a biografia cultural de um vestido, de Rita Morais de Andrade, 

defendida na Puc-SP, em 2008.  

Bonadio examina as políticas de publicidade da empresa Rhodia entre 1960-1970, cujo 

objetivo era ativar, nos brasileiros, o gosto pelo fio sintético, popularizando o seu uso. A 

estratégia da empresa baseou-se na produção de editoriais de moda para revistas e a promoção 

de desfiles, os quais conjugavam elementos da cultura nacional (música, arte e pintura), com a 

finalidade de associar o produto da multinacional à criação de uma “moda brasileira”. 

Trabalhando com uma vasta gama de fontes que incluem depoimentos orais, matérias de 

moda publicadas em diferentes revistas e jornais brasileiros, folhetos, plantas, materiais de 

divulgação da empresa, a autora foge de uma perspectiva descritiva, comum a trabalhos do 

gênero, e oferece uma consistente contribuição à história da moda brasileira. 

Rita Andrade, numa abordagem vinculada à cultura material, examina a trajetória de 

um vestido da alta-costura, desde a sua aquisição em Paris, nos anos 1920, até o 

armazenamento na Reserva Técnica do Museu Paulista, em 1993. Ao investir na historicidade 

da circulação da peça, explorando todos os significados envolvidos na transformação do 

vestido em objeto histórico e documento histórico, a autora sinaliza como aquela roupa, longe 

de estar congelada no passado, segue viva, mobilizando sujeitos, espaços, trajetórias. 

 
Seria a moda algo mais que uma atividade frívola que evolui ao ritmo das coleções? 
Além de uma mudança contínua – que, até a Segunda Guerra Mundial, afeta 
essencialmente o guarda-roupa das elites e da qual enfatizamos, sobretudo o aspecto 
feminino – não teria ela outra significação, cujas raízes estariam no contexto social? 
Em que medida pode a moda oferecer um campo de estudos para o historiador? É 
uma pergunta que vale a pena ser colocada e que merece reflexão.16 

 

Ao abrir assim o livro Moda e guerra, a historiadora Dominique Veillon nos lembra 

que a roupa e a moda podem configurar um tecido de ligação, um elemento potente para se 

refletir sobre os sujeitos, seu tempo e lugar. 

O vestuário fala de muitas coisas ao mesmo tempo, seja pelo seu conjunto ou por um 

pormenor; “traço que separa o homem do animal”, conforme Condorcet, aponta para uma 

                                                
16 VEILLON, Dominique. Moda e guerra: um retrato da França ocupada. Rio de Janeiro: Zahar, 2004, p. 7. 
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descontinuidade entre natureza e cultura, distingue os sujeitos individuais e coletivos. Para 

alguns, o vestuário não apenas acompanha a história, mas a precede: “talvez seja nos trapos 

que começa qualquer mudança de importância”.17 Sistema formal organizado, normativo, 

consagrado pela sociedade, o vestuário fala também da posição social – e, conseqüentemente, 

sobre formas de distinção, conforme Veblen, Simmel e Bourdieu.18 

Pierre Bourdieu reconhece no consumo um espaço decisivo para a constituição das 

classes e a organização das suas diferenças; para ele as classes se diferenciam pela sua relação 

com a produção, pela propriedade de certos bens, e ainda pelo aspecto simbólico do consumo, 

ou seja, pela maneira de usar os bens, transformando-os em signos.19 Longe de um consumo 

passivo, o consumo de roupas revela não apenas classe social, mas aponta para vários outros 

tipos de identidade: de gênero, faixa etária, étnica, religiosa, entre outros. Constitui, assim, 

uma forma privilegiada de dar sentido ao mundo. 

A roupa é um dos mais importantes produtos da moda, seu domínio arquetípico, e 

encarna mais ostensivamente o ritmo de suas mudanças. Quanto à moda, com seus 

movimentos, suas tendências e em sua freqüente renovação, constrói uma teia que combina 

tecnologia e mudanças culturais, políticas e econômicas, desvelando comportamentos 

individuais, mas, sobretudo, comportamentos dos sujeitos coletivos e as estruturas sociais. 

Nesse sentido, tomar a roupa e a moda como objeto de estudo impõe que se ultrapasse 

a descrição das mudanças nas maneiras de vestir das camadas mais altas, buscando 

compreender mais amplamente como as práticas vestimentares se encadeiam, num todo 

cultural, com as outras práticas da sociedade. Exige que não se perca de vista a perspectiva do 

consumo, o mundo da produção e dos produtores, mas, sobretudo, aquele do mercado e da 

demanda. Mais ainda, obriga a articular práticas e representações, fugindo de uma história da 

indumentária que se limite à crônica descritiva ou ao julgamento estético, que evita abordar o 

terreno dos gestos, da anatomia, da sexualidade, da higiene, da economia, do signo, dos ritos, 

da religião, da moral ou do direito.20 

Finalmente, nos impõe conectar roupa, moda e corpo, pois com suas mudanças de 

estilo e constante inovação, a moda está sempre reinventando o corpo, achando novas formas 

                                                
17 MONNEYRON, Frédéric. La frivolité essentielle. Paris: PUF, 2001, p. 91. 
18 VEBLEN, Thorstein. A teoria da classe ociosa. In: ________. Os pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1985. 
SIMMEL, Georg, La mode. In: ________. La tragédie de la culture et autres essais. Marselha: Rivages, 1988. 
BOURDIEU, Pierre. A distinção: crítica social do julgamento. Porto Alegre: Zouk, 2008. 
19 CANCLINI, Nestor Garcia. Diferentes, desiguais e desconectados: mapas da interculturalidade. Rio de 
Janeiro: Editora UFRJ, 2007, p. 73. 
20 Ver, entre outros, PERROT, Philippe. Le dessus et le dessous de la bourgeoisie. Paris: Fayard, 1981 e 
ROCHE, Daniel. A cultura das aparências: uma história da indumentária (séculos XVII-XVIII). São Paulo: 
Senac-SP, 2007.  
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de encobri-lo ou revelá-lo, deixando-o visível e interessante de ser visto. Além disso, a roupa 

e a moda demarcam tipos específicos de corpos, desenhando distinções em termos de classe e 

status, gênero, idade e filiações subculturais que, de outra maneira, não ficariam tão visíveis 

ou significantes, sinalizando que o corpo é moldado pela cultura e torna-se assim 

expressivo.21 

Ao tratar da operação historiográfica sob a perspectiva da cultura material, Ulpiano 

Bezerra de Meneses afirma que o historiador está  

 
acostumado a lidar com (...) contextos sociais de produção, circulação e consumo de 
bens materiais de qualquer tipo, quer se trate de açúcar, tijolos, aço, utensílios, 
máquinas ou obras de arte. Mas não se interessou ainda suficientemente por 
examinar a ação e a capacidade instituinte e de geração de efeitos desses bens, 
capacidade que os sociólogos chama de agency para designar não propriamente o 
que motiva a ação num determinado sentido, mas o contexto e a forma como a ação 
é executada e o que dela advém.22 

 

Acreditando que os bens produzem sentidos, o presente trabalho investiga a potência 

da roupa e da moda para pensar as sociedades, seus conflitos, hierarquias, rupturas e 

permanências. Tendo como foco a revolução do vestuário dos anos 1960, analisa o processo 

de figuração do “sujeito da moda” articulando roupa, corpo e gênero. Para tanto, são 

mobilizadas imagens visuais, especialmente as fotografias produzidas pelo jornal carioca 

Correio da Manhã entre 1960 e 1970. 

 

QUANTAS DÉCADAS CABEM NUMA DÉCADA? 

 

No instigante texto Este século tinha sessenta anos: a França dos sixties revisitada, 

Jean-François Sirinelli afirma que são os objetos da história cultural que permitem pensar, na 

sua integralidade, os processos de circulação dos fatos não materiais numa dada sociedade. 

Repelindo a idéia de que a história cultural seja apenas a “roupagem nova da história dita das 

mentalidades”, entende que aquela, ao se preocupar em investigar as representações coletivas, 

se interessa igualmente pelos suportes de difusão e de transmissão destas representações. 

Esta característica da história cultural adquire uma importância particular para a 

História da segunda metade do século XX, quando há uma ampliação do desenvolvimento de 

uma cultura de massa, para a qual os anos 1960 constituem um momento-chave e uma fase de 

                                                
21 ENTWISTLE, Joanne e WILSON, Elizabeth (orgs.). Body dressing. Oxford: Berg, 2001, p.1-9. 
22 MENESES, Ulpiano Bezerra de. Prefácio. In: CARVALHO, Vânia Carneiro de. Gênero e Artefato: o sistema 
doméstico na perspectiva da cultura material – São Paulo, 1870-1920. São Paulo: Edusp-Fapesp, 2008, p. 12. 
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aceleração. Para o autor seria, portanto, em grande parte, graças à história cultural, 

preocupada com as práticas e representações, que os estudos sobre aquela década ganham 

fôlego, desde o início do século XXI. 

Mas, a despeito da densidade que deve ser conferida à década de 1960 e às 

possibilidades que ela oferece tanto à História como a outras disciplinas, para pensar a 

sociedade atual, Sirinelli aponta a necessidade de se observar algumas precauções 

metodológicas. A primeira teria a ver com uma possível armadilha para os historiadores da 

geração “baby boom” que correm o risco de tomar a “cultura jovem” de então não como 

objeto de estudo, mas, como uma forma, consciente ou inconsciente, de reencontrar o paraíso 

adolescente. Outra precaução a ser observada, segundo o historiador, refere-se à uma 

vigilância metodológica visando desconfiar do próprio objeto: “a agitação sociocultural dos 

anos 1960 é um fenômeno significativo ou ampliado – e, portanto, superestimado – por uma 

excessiva reverberação?”23 

Olhares geracionais potencialmente diferentes contribuem para dar ainda mais 

densidade à década de 1960: “anos despreocupados ou desenvoltos”; “anos cruciais de 

aprendizagem política” ou ainda, “anos efervescentes e contestatórios”, são perspectivas 

cruzadas ou distintas que, para o autor, auxiliam a uma melhor periodização do século XX 

como um todo. “Isto porque é com relação ao século inteiro que convém situar esta década 

(...) para além do muito falado 1968,” posto que, para a história da França os anos 1960 

seriam ao mesmo tempo, a “fermata dos Trinta Gloriosos” em 1962, e o ponto de partida dos 

“Vinte Decisivos”, em 1965, que nascem no seu seio e depois os prolongam, apesar da 

mudança de contexto econômico. 24 

Além dos cuidados no estabelecimento de marcos se exige também, para Sirinelli, 

estudar aquela década sob o ângulo das representações coletivas ou, em outros termos, como 

aquela geração levou consigo seus laços comuns e suas imagens estabelecidas. E, ainda, como 

as gerações seguintes receberam estas representações – e seus estereótipos – ou as criaram 

elas próprias. 

O comportamento, ou mais explicitamente, a sexualidade dos adolescentes é uma 

dessas armadilhas que o período em questão coloca: para além da dificuldade imposta por um 

tema que envolve a intimidade e noções complexas como pudor, tabu ou norma, cabe um 

cuidado com o uso da palavra “revolução” ou mais claramente “revolução sexual”, termo que 

                                                
23 SIRINELLI, Jean-François. Este século tinha sessenta anos: a França dos sixties revisitada. Revista Tempo, 
Rio de Janeiro, n. 16, 2004, p. 20. 
24 Ibidem, p. 22. 
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os contemporâneos por vezes utilizaram. “Deveria o historiador ratificar um tal uso? Questão 

que, de resto, se desdobra por força das coisas: teria a expressão realmente um sentido para 

esta década? E, supondo-se que fosse este o caso, teria sido a geração do “baby boom” a atriz 

principal desta presumida revolução?”25  

Com estas precauções assinaladas por Sirinelli, chegamos ao Brasil e a algumas 

questões. Quantas décadas cabem nos nossos anos 1960? Que representações aquela geração 

nos legou? E dentre essas representações quais foram recebidas e de que modo? No que se 

refere especificamente à moda e à roupa, podemos mesmo falar numa “revolução”? Em caso 

afirmativo, importa identificar que forças foram responsáveis por esta “revolução” e de que 

maneira e em que medida a roupa e a moda nos permitem pensar o tempo e sua aceleração. 

Podemos estabelecer cortes cronológicos para a década de 1960 no Brasil sob diversas 

perspectivas: se optarmos pelos aspectos econômicos e políticos, o primeiro marco 

compreenderia o período de 1960 a 1964 e seria resumido em palavras como nacionalismo, 

desenvolvimentismo, altas taxas inflacionárias, populismo, reformas e significativas 

mobilizações de diferentes segmentos, desembocando no golpe militar em março de 1964. 

Período democrático, que começa sob a égide do otimismo dos anos dourados de JK, do 

Plano de Metas, “dos cinqüenta anos de progresso em cinco de governo”, que lega ao governo 

de Jânio Quadros, altos índices inflacionários. E que, após a tumultuada passagem de Jânio 

pelo poder, em 1961, termina com a deposição de João Goulart em meio às tensões sociais, 

dívida externa, inflação.  

O golpe de 1964 certamente é outro marco na década de 1960 e, se pensarmos no que 

representou, sobretudo, em termos políticos, se estenderia, num primeiro momento, até 1968, 

ano do “golpe dentro do golpe”. Começando com o governo de Castelo Branco, marcado pela 

criação de um aparato legal que procurou legitimar o progressivo endurecimento do regime,26 

o segundo marco chegaria ao fim em dezembro de 1968, no curso da gestão Costa e Silva, 

num ano de intensas manifestações e passeatas, sobretudo dos estudantes, que contam com a 

participação de amplos setores da sociedade.27 

                                                
25 Londres, Carnaby Street e o mito da “inglesinha” povoando o imaginário dos adolescentes franceses; a 
ambivalência em relação aos Estados Unidos – convivendo a crítica ao “imperialismo americano” e o fascínio 
pelas imagens e sons vindos de lá – são alguns dos estereótipos apontados por Sirinelli. 
26 Graças, entre outras medidas, à edição dos Atos-Institucionais, a Lei de Segurança Nacional, a Lei de 
Imprensa e a promulgação de uma nova Constituição em 1967. Face às manifestações de oposição ao governo, a 
resposta é a intervenção em sindicatos, extinção de entidades de representação estudantis, invasão de 
universidades, detenções e prisões. Na área econômica, a tônica foi a tentativa de conter a inflação, a retomada 
do crescimento econômico e a normalização do crédito. 
27 A promulgação do AI-5, a suspensão dos direitos políticos e garantias constitucionais, a intervenção federal 
em estados e municípios, a demissão e aposentadoria de funcionários públicos e o fechamento do Congresso com 
a cassação de diversos parlamentares também são marcas desse período que, em termos econômicos, 
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1968: o “ano que não terminou”, aquele que encerrou a década, ou a síntese dos anos 

1960, a partir de então, o País enfrentou o recrudescimento da repressão política, a censura 

aos meios de comunicação e a tortura aos presos políticos. A esquerda aumentou sua ação, 

com várias organizações optando pela luta armada; por parte do governo, houve, entre outras 

medidas, o combate aos focos de guerrilha. Na área econômica, numa conjuntura 

internacional favorável, observou-se o chamado “milagre brasileiro”, com grande expansão da 

economia, expressa no crescimento do PIB, estabilização dos índices inflacionários, aumento 

dos níveis de emprego e do mercado interno, além de investimentos industriais e o 

estabelecimento de programas prevendo, entre outras medidas, a construção de rodovias. Este 

marco, que se inicia no final de 1968, poderia ser estendido até a gestão de Ernesto Geisel 

(1974-1979) se consideramos o seu governo como o da distensão “lenta, gradual e segura”, 

mas, se consideramos, de fato, o retorno à democracia, com a realização da primeira eleição 

para presidente – mesmo que indireta – a baliza iria até 1985. 

Se a política e a economia permitem dividir os anos 1960 em pelo menos três tempos 

bem demarcados – tempos que, de todo modo, se cruzam e se interpõem – a roupa e a moda 

também possibilitam perceber, naquela década, dois momentos que comportam tempos e 

velocidades bastante distintos. 

Confesso que sempre me chamou a atenção nos livros de história da indumentária a 

ênfase nas alterações da aparência, da moda e dos padrões corporais ocorridos na segunda 

metade da década de 1960. Da minissaia ao estilo unissex, do uso de calças compridas pelas 

mulheres às propostas futuristas de Courrèges e Paco Rabane, da estética hippie ao uso do 

biquíni, a moda dos anos 1960 é, em geral, reduzida às roupas produzidas a partir de 1965, 

que ajudaram a “congelar” uma imagem daquela década como a da grande ruptura dos 

padrões vestimentares, uma época realmente revolucionária. Mas, ruptura em relação a quê? 

O que se vestia até então para que essas mudanças tivessem efeito? Como essa revolução se 

articula com outras revoluções em curso, inclusive à mencionada “revolução sexual” e, de 

modo geral, o que se convencionou chamar de “cultura jovem”? No que se refere à moda será 

que teríamos o efeito de reverberação comentado por Sirinelli ou, em outras palavras, uma 

representação devedora da herança que aquela geração nos deixou? Isto não diminui ou nos 

faz desqualificar o impacto das rupturas, ao contrário, ao tentar localizá-las no tempo e 

articulá-las com o horizonte de expectativas, confrontando-as com uma imposição de gostos 

                                                                                                                                                   
caracterizou-se pelo crescimento, conciliando expansão industrial, facilidade de crédito e controle da inflação em 
torno de 23% ao ano. 
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ainda em curso na primeira metade da década de 1960, se reforça ainda mais o rompimento 

trazido por aquelas novas propostas estéticas. 

 

DÉCADA DE 1960: UMA REVOLUÇÃO NO VESTUÁRIO? 

 

Embora mudança seja a essência da moda, como aponta Gumbrecht “nem toda 

mudança nos hábitos ligados à vestimenta de uma sociedade ou setor da sociedade alcança as 

dimensões da moda.”28 As mutações promovidas por ela têm impactos diferentes, consoante 

as condições de produção dessas novas roupas, a divulgação e o alcance que elas adquirem, os 

consumidores a que se destinam e as expectativas desses consumidores. 

Algumas vezes, a indumentária está no centro das revoluções, como na Inglaterra do 

século XVII, na qual cabelos cortados curtos, os chamados roundhead, denominavam os 

parlamentaristas partidários de Oliver Cromwell que se opunham à monarquia absolutista em 

seus longos cabelos cacheados. Do mesmo modo, na Revolução Francesa, artesãos e 

pequenos proprietários vestidos de calças compridas, os sans-culottes, expressavam seu 

repúdio aos calções curtos, gibões e saltos altos do Antigo Regime; aqui a vestimenta adquire 

um sentido ideológico, “fala mais claramente por aquele que a utiliza e se torna símbolo de 

uma dignidade política.”29 

Quanto à moda, grosso modo, tanto pode responder a um desejo por conformismo e 

apaziguamento, visível, por exemplo, nas vestimentas femininas surgidas após o fim da 

Segunda Guerra, sintetizadas no New Look, de Christian Dior, como pode apontar para 

anseios de mudança e quebra nos padrões de comportamento como entendo que tenha 

ocorrido nos anos 1960. 

Acredito que a idéia de revolução no vestuário para ser aplicada àquele período, deve 

começar por ser colocada nos seguintes termos: na década de 1960, especificamente em sua 

segunda metade, a moda apresentou, de fato, o novo. As formas, o corte e o comprimento das 

saias foram alterados radicalmente, desembocando na emergência da minissaia; calças 

compridas tornaram-se propostas efetivas para as mulheres e os jeans, que durante décadas, 

foram indumentária de trabalho, viraram uniforme da juventude, apontando para uma 

casualidade e uma quebra na rigidez das roupas; camisas em cores vivas integraram o guarda-

roupa masculino, acompanhadas, por vezes, de cabelos longos; os trajes de banho passaram a 
                                                
28 GUMBRECHT, Hans Ulrich. A dialética das passarelas. Caderno Mais! Folha de São Paulo, São Paulo, 5 de 
maio de 2002, p. 6. 
29 ROCHE, Daniel. Apparences révolutionnaires ou revolution des apparences. In: PELLEGRIN, Nicole. Les 
vêtements de la liberté. Paris: Alinea, 1989, p. 200. 
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incluir o biquíni, criado em 1946, mas, até então usado como duas-peças em dimensões bem 

maiores; até o topless, sob a forma do monoquíni, é apresentado em 1964. Estes novos 

conteúdos da moda promovem uma ampla exibição do corpo e padrões de beleza que 

valorizam mulheres magras, jovens e menos artificiais e homens que cuidam sem culpa da 

aparência. Deve-se destacar ainda os novos agentes da moda, os chamados criadores, que 

disputam o espaço dos costureiros tradicionais. A produção em escala industrial de artigos da 

moda se intensifica, é a consagração do prêt-à-porter. 

Enquanto a roupa de confecção – comercializada desde o século XIX pelos grandes 

magazines – apresentava cortes defeituosos, pouca criatividade, acabamentos e tecidos ruins e 

reprodução demorada dos modelos da alta-costura, o prêt-à-porter30 revolucionou a indústria 

de vestimentas, apostando na novidade, na estética, na rapidez e na qualidade, aliadas a preços 

acessíveis se comparados aos cobrados pela alta-costura; ele será um dos responsáveis por 

viabilizar a emergência dos jovens criadores. 

A partir do início dos anos 1950 os grandes magazines franceses introduzem o serviço 

de conselheiras e orientadoras de moda com o objetivo de nortear os fabricantes e levar aos 

consumidores produtos mais modernos. Os industriais, aos poucos, se associam aos estilistas, 

seguindo uma lógica já comum nos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, passam a recorrer 

aos escritórios de estilo, com consultores que prospectam as tendências, cartelas de cores e 

tecidos a serem utilizados a cada coleção.  Deve-se destacar ainda o papel das revistas 

femininas para sacramentar a nova forma de produção do vestuário, em especial, a Elle que, 

em 1952, publica um dossiê prêt-à-porter com seis páginas e meia e, em 1956, dedica a ele 

um número integral. 

Ao longo dos anos 1960 as formas de comercialização das roupas ganham novos 

canais; pequenas e grandes butiques seduzem consumidores; estilos advindos das ruas, 

popularizados por artistas de cinema e cantores, competem com as criações dos laboratórios 

da alta-costura. Paris perde espaço para Londres na difusão da moda. Esta se amplia com o 

surgimento de revistas especializadas, voltadas, em grande parte, ao público feminino; os 

jornais diários investem em editoriais e colunas específicas nos quais fotografias e textos 

acompanham a linguagem das roupas. 

Gilles Lipovetsky observa que a moda atenderia, após a Segunda Guerra, a um “novo 

estado da demanda”, tornou-se um fenômeno geral comum a todas as camadas da sociedade. 
                                                
30 O termo prêt-à-porter surgiu nos Estados Unidos com o nome de ready-to-wear e foi rebatizado, em 1949, 
pelo empresário do ramo de confecção Albert Lempereur após missão de negócios àquele País para estudo das 
manufaturas locais.  



 13 

Para o autor, na raiz do prêt-à-porter, estaria a democratização dos gostos da moda trazida 

pelos ideais individualistas, pela multiplicação das revistas femininas e pelo cinema, mas 

também pela vontade de viver o presente, estimulada pela cultura de massa. Os signos 

efêmeros deixaram de aparecer para os estratos sociais mais baixos, como um fenômeno 

inacessível, reservado aos outros; tornaram-se exigência de uma sociedade que sacraliza a 

mudança, o prazer, as novidades. “A era do prêt-à-porter coincide com a emergência de uma 

sociedade cada vez mais voltada para o presente, euforizada pelo novo e pelo consumo.”31 

Tratando especificamente do Brasil, João Manuel Cardoso de Mello e Fernando 

Novais assinalam que, num período relativamente curto de cinqüenta anos, de 1930 até o 

início dos anos 1980, e, mais aceleradamente, nos trinta anos que vão de 1950 ao final da 

década de 1970, o país foi capaz de construir uma economia moderna, “incorporando os 

padrões de produção e de consumo próprios aos países desenvolvidos.”32 Uma série de 

transformações econômicas e de mutações na sociabilidade resultantes de um processo de 

industrialização que teve como característica a “instalação de setores tecnologicamente mais 

avançados, que exigiam investimentos de grande porte; as migrações internas e a urbanização 

ganham um ritmo muito acelerado”.33 Esse processo se caracteriza, ainda segundo os autores, 

pela ampliação das indústrias de base, produtoras de matéria-prima para “quase tudo”, em 

especial o aço e o petróleo; pelos avanços na comercialização com o surgimento de 

supermercados, shopping centers, revendedoras de carros e redes de lojas de 

eletrodomésticos, tudo concorrendo para a massificação do consumo de novos produtos, dos 

alimentos enlatados aos detergentes, passando pelos absorventes íntimos e, por fim, a 

“revolução do vestuário”, caracterizada pela introdução dos tecidos sintéticos que barateiam 

significativamente o custo das roupas agora produzidas em massa. Os autores descrevem 

assim as mudanças mais significativas nos padrões de vestimentas masculinas: 

 
o uso do terno e da gravata ficou muito mais restrito (...). Desapareceu o 
suspensório, a abotoadura, a barbatana da camisa social, o pregador de gravata, o 
lenço de pano, e definitivamente, o chapéu. A camisa social (...) passou a exibir 
outras cores, mais vivas. Generalizou-se o uso da camisa esporte, de fio sintético ou 
de tecido nobre (...); também o uso da bermuda e do short. Mas a grande mudança 
talvez tenha sido a da calça jeans – que era chamada, no começo, de calça americana 
ou de calça far west –, e a da camiseta de todas as cores ou estampada. A cueca 
samba-canção (...) foi substituída pela cueca sem pernas, algumas coloridas ou 
“trabalhadas”. As meias (...) são agora de fibra sintética e ganham outros coloridos. 

                                                
31 LIPOVETSKY, Gilles. O império do efêmero. São Paulo: Cia. das Letras, 1989, p. 115. 
32 MELLO, João Manuel Cardoso de e NOVAIS, Fernando A. Capitalismo tardio e sociabilidade moderna. In: 
SCHWARCZ, Lilia Moritz (org.), História da vida privada no Brasil. São Paulo: Cia. das Letras, 1998, vol. 4, p. 
562. 
33 Ibidem, p. 560. 
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No pé, a grande revolução foi o uso do tênis substituindo o sapato. Mas, também, 
apareceu o sapato aberto, o mocassim, o dock side, as alpargatas, a primeira a 
“Alpargata Roda, está na moda”, a sandália “havaiana”, que substituiu os 
tamancos.34  

 

Quanto às mulheres, 

 
talvez o fato mais significativo tenha sido a incorporação da roupa masculina no 
início dos anos 60, especialmente da calça comprida (...) mas, também, da camiseta, 
do tênis, do paletó, da alpargata, da havaiana. Outro fato que provocou a reprovação 
dos caturras: mulheres fumando, fumando em público! A meia de seda com liga ou 
cinta-liga foi substituída pela meia de nylon e pela meia-calça, também de nylon. 
Desapareceram, ainda, a cinta, a anágua, e depois praticamente a combinação. O 
sutiã perde a armação, fica mole: resultado, inclusive, da diminuição dos seios, as 
mulheres, agora, muito mais magras. Os calçolões são substituídos pela calça-
biquíni. (...) Vem o “duas peças”, depois o biquíni, culminando no fio-dental.35  

 

Para além destas mudanças que envolvem comportamento, política, economia, há que 

se destacar outra característica marcante da moda, melhor dizendo, dos agentes da moda nos 

anos 1960, aquilo que Pierre Bourdieu reconhece ao tratar do costureiro Courrèges, “a 

capacidade de sincronizar uma necessidade interna com algo que se passa fora, no universo 

que o engloba”.36 Conforme o autor, embora cada campo tenha suas próprias formas de 

revolução e sua própria periodização, e as rupturas dos diferentes campos não sejam 

necessariamente sincronizadas, as revoluções específicas têm uma certa relação com as 

mudanças externas. No que tange à produção da moda na década de 1960, a revolução se 

daria, segundo Bourdieu, na medida em que o discurso transcende amplamente a moda; para o 

autor, Courrèges, por exemplo, não falava mais de moda “mas, da mulher moderna, que deve 

ser livre, descontraída, esportiva, à vontade. (Ele) faz uma revolução específica num campo 

específico porque a lógica das distinções internas levou-o encontrar algo que já existia fora do 

próprio campo.”37 

Entendo que as rupturas promovidas pela moda nos anos 1960 estão diretamente 

relacionadas a uma aceleração do tempo em curso então; aceleração da qual a moda é parte 

integrante e um dos mais visíveis vetores. Nesse sentido, pretendo desenvolver a hipótese de 

que é naquela década que mais concretamente se configura a capacidade de antecipação social 

da moda. 

                                                
34 Ibidem, p. 570-571. 
35 Ibidem, p. 571-572. 
36 BOURDIEU, Pierre. O costureiro e sua griffe. In: ________. A produção da crença: contribuição para uma 
economia dos bens simbólicos, São Paulo: Zouk, 2002, p. 170. 
37 BOURDIEU, Pierre. A metamorfose dos gostos. In: ________. Questões de sociologia. Rio de Janeiro: Marco 
Zero, 1983, p. 157. 
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A moda é uma primorosa metáfora do contemporâneo: roupas podem conformar 

desejos e inquietações, expectativas e tensões; tanto dão a ver evasão quanto a quebra de 

certezas e paradigmas. Isso não significa dizer que ela é expressão do espírito do tempo, do 

zeitgeist. Essa interpretação, ainda bastante comum, permeia trabalhos ao longo de décadas, 

sobretudo as histórias da indumentária, que atrelam mudanças nas roupas a um “contexto”, 

como se a moda todo o tempo confirmasse ou reiterasse temas de ordem econômica, social, 

política, cultural. 

Roland Barthes, escrevendo no final dos anos 1950, foi um dos autores que criticou as 

histórias da indumentária por produzirem “histórias historicistas”, que ainda guardavam 

distância da “revolução historiográfica empreendida por Lucien Febvre”, falhando por não 

abordar as relações entre vestuário e fatos de sensibilidade.38 Devedoras de uma tradição que 

remontava ao Romantismo, produzidas para informar pintores ou teatrólogos, as histórias da 

indumentária insistiam, para Barthes, na busca por uma equivalência entre as formas das 

vestimentas e o “espírito geral” de um tempo ou de um lugar: volksgeist, zeitgeist, spirit of the 

time, caráter moral, ambiência, estilo, época ou jeito de uma civilização são os termos 

comumente empregados conforme lista o autor.39 

É fácil encontrar num determinado estilo “reflexos” de um conjunto de idéias e pautas 

de uma época; contudo, uma leitura da moda impregnada pelo zeitgeist acaba por tratá-la 

como reflexo passivo de questões encontradas em outro lugar – que não a moda mesma. 

Como aponta Alison Gill, a leitura do ponto de vista do zeitgeist contem a crença numa 

essência ou força singular que produz um paralelismo entre as manifestações culturais e o 

momento histórico; os conceitos de semelhança, similaridade, ou para usar uma palavra 

comum à moda, o “ajuste” entre causa e efeito seriam as bases desse paralelismo.40 

Articular moda e tempo deve, portanto, ultrapassar uma tentativa de estabelecer 

vínculos entre formas, cores e modelagens das roupas e uma determinada época, bem como se 

afastar de uma correspondência entre a criação da moda e os estilos artísticos; perspectiva 

                                                
38 BARTHES, Roland. História e sociologia do vestuário. In: ________. Inéditos, vol. 3 – Imagem e moda. São 
Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 258-259. 
39 Barthes assinala que as histórias da indumentária acabaram imprensadas entre o recenseamento das diferenças 
internas ao próprio sistema indumentário (mudanças de silhueta) e as mudanças externas (época, país, classes 
sociais), sem se preocupar em definir o que poderia ser, num determinado momento, o conjunto axiológico que 
constitui o sistema indumentário (imposições, proibições, tolerâncias, aberrações, transgressões, caprichos, 
congruências e exclusões). Conforme o autor nem a história, tampouco a psicologia ou a sociologia, 
conseguiram apresentar a indumentária realmente como um sistema, ou seja, como uma estrutura cujos 
elementos nunca têm valor próprio, mas são significantes por estarem interligados por um conjunto de normas 
coletivas. Ibidem, p. 258. 
40 GILL, Alison. Deconstructing fashion: the making of unfinished, decomposing and re-assembled clothes. In: 
BARNARD, Malcolm (ed.) Fashion reader. London/New York: Routledge, 2007, p. 496. 
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reducionista e que esvazia a força criativa da moda.41 Esta é proporcional à capacidade de 

seus agentes de perceber o desejo que os sujeitos coletivos têm de romper com o passado, ou 

mesmo de romper com o presente. Aqui reside o poder antecipatório da moda, o qual vem 

atraindo a atenção de diversos autores desde o início do século XX, começando pelo filósofo 

alemão Georg Simmel. 

No texto A moda, cuja primeira versão data de 1895, Simmel observa que nas roupas 

começariam todas as mudanças sociais de importância: “o andar, o tempo, o ritmo dos gestos 

são sem dúvida determinados essencialmente pelas roupas, pois pessoas vestidas igualmente 

se comportam relativamente da mesma maneira.”42 

Já Patrice Bollon, em A moral da máscara, observa que os movimentos de estilo 

sempre vêm acompanhados da produção de um discurso, mas este surge apenas depois, como 

uma espécie de explicação. Tratando dos incroyables e românticos, afirma que foi primeiro na 

indumentária – e num sentido geral em todos os sinais e nas aparências – que esses dois 

movimentos expressaram o que podemos chamar, a posteriori, suas “ideologias”. Para 

Bollon,  

 
o traje não se contenta em reagir a uma situação exterior, em se colocar em relação 
a ela: ele antecipa um estado de coisas ainda por acontecer, ele faz como se este já 
existisse, e testa nele um comportamento de resposta: ele simula nele uma 
organização alternativa e social e “prova” sua viabilidade. (...) Resumindo, ele se 
comporta como um desses “modelos” lógicos usados para a previsão econômica ou 
política: o traje – e em geral a aparência – se apresenta aqui como uma espécie de 
representação simbólica simplificada, e em redução, do social, que permite 
experimentar “em branco” as configurações possíveis.43  

 

Ao analisar a emergência da cultura jovem nos anos 1960 e como esta se tornou a 

matriz da revolução cultural num sentido mais amplo de uma revolução nos modos e 

costumes, nos meios de gozar o lazer e nas artes comerciais, o historiador Eric Hobsbawm 

também ressalta a capacidade de antecipação da moda, que ele sintetiza em uma frase: “A 
                                                
41 Com relação às tentativas de analisar a produção artística associando-as ao zeitgeist, Malcolm Barnard ressalta 
os pontos de contato entre essa perspectiva e a filosofia idealista de Hegel. Conforme o autor, os historiadores da 
arte e do design que se vinculam à essa abordagem – em contraposição àquela do materialismo histórico – 
entendem que, a partir das características formais das obras, suas configurações, cores e estilos próprios, é 
possível ler o clima, a atmosfera ou todo um período histórico. Barnard inclui entre estes autores H. Wölfflin e E. 
Gombrich. Este, em seu livro História da Arte, inicia cada capítulo com uma espécie de resumo do espírito da 
época o qual é depois exemplificado nas pinturas e esculturas. Para Barnard, as tentativas de trabalhar a cultura 
visual em termos do zeitgeist são sempre circulares e partem do pressuposto de que existiria apenas um espírito 
ou visão presente a cada uma das épocas, geralmente ativa e energicamente oposta à uma outra época. 
BARNARD, Malcolm. Art, design and visual culture: an introduction. New York: St. Martin’s Press, 1998., p. 
35-37  
42 SIMMEL, Georg. A moda. IARA – Revista de Moda, Cultura e Arte, vol. 1, n.1, abr.-ago 2008, p. 170.  
43 BOLLON, Patrice. A moral da máscara: merveilleux, zazous, dândis, punks, etc. Rio de Janeiro: Rocco, 1993, 
p. 94. 
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moda é muitas vezes profética, ninguém sabe como”.44 O historiador destaca a importância da 

apropriação de peças como o jeans pela juventude de ambos os sexos e o fato do “mercado da 

moda para os jovens plebeus” ter estabelecido uma independência, começando a dar o tom 

para o “mercado grã-fino”, como alguns dos sinais dessa revolução que a moda mais do que 

captar, teria antevisto. 

Embora não tenha produzido nenhum texto especialmente dedicado ao tema, em 

vários trabalhos e, em especial, em sua inacabada Passagens (1927-1940),45 Walter Benjamin 

faz da moda a medida moderna do tempo. Entre os muitos insights legados por ele nesta obra, 

ressalto suas observações quanto a capacidade da moda de trazer o passado à tona, dando o 

salto do tigre, além do seu poder antecipatório. Apoiado em boa parte nos escritos de Simmel, 

Benjamin, nas Passagens, coleta algumas centenas de entradas que se relacionam à moda 

como costura, códigos de vestimenta, além da arte, literatura, filosofia e sociologia da roupa. 

Conforme aponta Ulrich Lehmann, a abordagem de Benjamin aponta para a centralidade da 

moda como acontecimento histórico, como uma força que, por meio de sua constante auto-

referência e citação, quebra o “continuum” histórico e ativa as ocorrências do passado 

trazendo-as para o presente.46 A moda seria, para Benjamin, um meio de marcar posição 

contra o historicismo e uma idéia linear de progresso o que é explicitado na 14ª tese sobre o 

conceito de história. 

 
A Revolução Francesa se via como uma Roma ressureta. Ela citava a Roma antiga 
como a moda cita um vestuário antigo. A moda tem um faro para o atual, onde quer 
que ele esteja na folhagem do antigamente. Ela é um salto de tigre em direção ao 
passado. Somente, ele se dá numa arena comandada pela classe dominante. O 

                                                
44 HOBSBWAM, Eric. A era dos extremos: o breve século XX, 1914-1991. São Paulo: Cia. das Letras, 1997, p. 
325. 
45 Conjunto de fragmentos, citações, excertos, aforismos e observações sociopolíticas, nos quais Benjamin 
oferece um amplo panorama de Paris no século XIX a partir das passagens, espaços que estão na origem das 
modernas galerias comerciais. São estas passagens e tudo o que está ao redor delas - das roupas aos flanêurs, da 
fotografia aos souvenirs, entre tantos outros temas que falam da experiência da modernidade - que servem de 
mote para o seu projeto de uma filosofia materialista da história. Uma das abordagens mais instigantes das 
Passagens foi proposta por Susan Buck-Morss que analisa a dialética do olhar desenvolvida pelo filósofo alemão 
num trabalho que se propõe a ser um livro de filosofia com ilustrações. Conforme Buck-Morss, Benjamin não 
nos permitiu simplesmente escrever sobre esta obra como um produto literário isolado, antes, faz de nós 
“detetives históricos” mesmo contra a nossa vontade, nos forçando a nos tornar ativamente envolvidos na sua 
reconstrução. BUCK-MORSS, Susan. The dialectics of seeing: Walter Benjamin and the Arcades Project. 
Cambridge, Massachusetts; London, England: MIT, 1995. 
46 LEHMANN, Ulrich. Walter Benjamin. In: STEELE, Valerie. The Berg companion to fashion. Oxford/New 
York: Berg, 2010, p. 68-70. Passagens é um texto significativo ao assinalar, na moda, uma possibilidade de 
“leitura das coisas” como observa Georg Otte. Ver: OTTE, Georg. A questão da legibilidade do mundo na “Obra 
das Passagens” de Walter Benjamin. Ipotesi, Juiz de Fora, v. 8, n. 1 e n. 2, p. 25-38, jan/jun e jul/dez 2004. 
Disponível em <http://www.letras.ufmg.br/poslit>. 
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mesmo salto, sob o livre céu da história, é o salto dialético da revolução, como o 
concebeu Marx.47  

 

Nesse sentido, a moda também se articularia com o futuro, antecipando-o: 

 
para o filósofo, o aspecto mais interessante da moda é a sua extraordinária 
capacidade de antecipação. (...) Cada estação da moda traz em suas mais novas 
criações alguns sinais secretos das coisas vindouras. Quem os soubesse ler, saberia 
antecipadamente não só quais seriam as novas tendências da arte, mas também a 
respeito de novas legislações, guerras e revoluções. – Aqui, sem dúvida, reside o 
maior encanto da moda, mas também a dificuldade de torná-lo frutífero.48  

 

A historiadora da arte Caroline Evans, em uma obra seminal – em que trabalha os 

conceitos de Benjamin de imagem dialética e salto do tigre para justapor a explosão do 

consumo no século XIX àquela da moda do final do século XX – ressalta o modo como o 

passado pode ecoar no presente para articular as ansiedades e experiências modernas. 

Operando com as referências de Benjamin ao espaço urbano e tempo, Evans desenvolve a 

metáfora da história como labirinto. Segundo ela, aquilo que os designers retiram de períodos 

particulares no passado nos fala sobre nossas inquietações no presente, por isso, o salto do 

tigre e a imagem dialética são ferramentas para mapear a modernidade, mais do que 

esquadrinhar o passado.49 

Ao escrever um denso ensaio sobre a obra de Simmel, no qual dedica especial atenção à 

moda, Kracauer adiciona um ponto interessante acerca da relação moda-tempo lembrando que 

toda moda se comporta como se lhe fosse dada vida eterna, não obstante ser destinada 

invariavelmente a perecer. E acrescenta: 

 
Isto se explica, segundo Simmel, pelo fato de que a moda como conceito universal é 
certamente imortal, pois permite aos instintos primários uma forma de encarná-los. 
As modas mudam, mas a moda permanece, e este elevar-se sobre o tempo atinge 
sempre os seus conteúdos fugazes, manifestamente, a exigência de durar no tempo. 50 

 

O tempo da moda nunca é linear, homogêneo, mas, um tempo que se faz de 

acelerações, recuos, de citações e reatualizações, de rupturas e quebras. A moda institui uma 

relação particular com o tempo, ou como afirma o filósofo Giorgio Agamben, com os “outros 

tempos” – não apenas com o passado, mas também com o futuro. Contem ela própria várias 

                                                
47 BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito da história. In: ________. Magia e técnica, arte e política: ensaios 
sobre literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 1994, p. 230. 
48 BENJAMIN, Walter. Passagens. São Paulo: Imprensa Oficial, 2007, p. 102-103.  
49 EVANS, Caroline. Fashion at the edge. New Haven e Londres: Yale University Press, 2003, p. 10.  
50 KRACAUER, Siegfried. Georg Simmel. In: ________. O ornamento da massa. São Paulo: Cosac Naify, 
2009, p. 269.  
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temporalidades: vive no presente, muitas vezes se apóia no passado – trazido de volta à vida 

mesmo tendo sido decretado morto  – e se projeta no futuro, não apenas por propor estilos que 

por vezes estão à frente do tempo mas porque a moda de hoje pode gerar a de amanhã e a de 

depois de amanhã. 

A moda é uma “especial experiência do tempo”, nas palavras de Agamben que, assim 

como Simmel e Benjamin, aponta as diferentes temporalidades que ela contempla e as 

relações que estabelece entre passado, presente e futuro. Nos textos destes autores a moda 

teria uma potência que nos permite propor uma epistemologia do tempo. 

Conforme Simmel, no tempo “impaciente” da vida moderna, a moda, “sempre no 

limite entre as águas do passado e do futuro”, promoveria um sentimento tão forte de presente 

como poucos outros fenômenos poderiam fazer. Simmel sinaliza para o fato de a moda ganhar 

mais espaço na medida em que as “grandes, duradouras e inquestionáveis convicções” perdem 

força. “A ruptura com o passado, que a cultura da humanidade se esforça continuamente em 

realizar, aguça mais e mais a consciência que temos do presente.”51 Benjamin, por sua vez, 

assinala que quanto mais efêmera é uma época, tanto mais ela se orienta pela moda.52 

Estas observações dos dois autores são especialmente ricas para refletirmos sobre as 

rupturas introduzidas pelos criadores da moda nos anos 1960. Na primeira metade daquela 

década propostas ousadas, com formas e comprimentos mais curtos, convivem com uma 

estética advinda de outras épocas: estão presentes o final dos anos 1940 e o século XIX, no 

qual a moda do New Look se inspirou, assim como o futuro, expresso em formas mais ousadas 

que começam a ser apresentadas e dão a ver uma tensão. Na segunda metade dos anos 1960 

passado, presente e futuro dialogam ainda mais fortemente; há o rompimento com os padrões 

vigentes, a adoção de peças que há décadas se tentava disseminar – caso das calças compridas 

para mulheres – uma diluição das fronteiras de gênero, com a retomada pelo homem do poder 

de sedução, do uso da moda como forma de expressão, e, sobretudo, há o corte com as formas 

utilizadas até então, com a minissaia fazendo a sua inserção e estabelecendo um marco nas 

linhas das roupas femininas. O diálogo com o futurismo, a moda espacial, as propostas de 

criadores como Courrèges e Gernreich para vestir a mulher do ano 2000, apontam para o 

futuro – e para o poder de antecipação da moda. Tempos fragmentados, não lineares, 

acelerados, tempos tensionados são dados a ver nas escolhas vestimentares dos sujeitos da 

moda. 

                                                
51 SIMMEL, Georg, op. cit., p. 173. 
52 BENJAMIN, Walter, op. cit., p. 118. 
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Entendo que a maior consciência do presente – e o desejo de experimentá-lo 

intensamente – e, sobretudo, o mais profundo desejo de romper com o passado, ajudariam a 

explicar o sucesso das propostas mais ousadas dos anos 1960: seguir a moda significava não 

apenas reagir contra os padrões de vestimenta em uso até então, mas adotar peças que 

inscreviam o seu portador no tempo presente, com a dor e a delícia que a sua adoção poderia 

proporcionar. Retomando Benjamin, ser contemporânea de todo mundo – “eis a satisfação 

mais apaixonada e mais secreta que a moda oferece à mulher”53 ao que acrescento: nos anos 

1960, esse era também o desejo dos homens. 

Nesse sentido, podemos afirmar que na década em questão os criadores de moda 

encarnariam o que Giorgio Agamben denominou de contemporâneo, que  

 
não é somente aquele que, percebendo o escuro do presente, capta a sua luz 
invendável; é alguém que, dividindo e interpolando o tempo, está em condições de o 
transformar e de o por em relação com os outros tempos, de ler de modo inédito a 
sua história, de a “citar” segundo uma necessidade que não provém de modo algum 
do seu arbítrio, mas de uma exigência à qual ele não pode responder.54 

 

Agamben acredita que a moda é um bom exemplo do que chamamos 

contemporaneidade, “ao introduzir no tempo uma descontinuidade peculiar, que o divide 

segundo a sua atualidade ou inatualidade”. Mas, a moda traria embutida nela um 

anacronismo. Para ele o tempo da moda é constitutivamente “um tempo que se antecipa a si 

próprio e, precisamente por isso, está também sempre atrasado, tem sempre a forma de um 

limiar incaptável entre um “ainda não” e um “já não”. O autor adverte quanto à dificuldade de 

se estabelecer o “agora” da moda ao afirmar que o instante em que ela chega a ser não é 

identificável por meio de cronômetro nenhum e pergunta: o que é o “agora”? O momento em 

que o estilista concebe a roupa? O cambiante que definirá o novo molde da peça? A entrega 

ao desenhista e depois ao ateliê de costura que definirá o protótipo? Ou, finalmente, o desfile 

de modas, no qual se vêem as “únicas pessoas que estão sempre e só na moda, as modelos 

que, no entanto, precisamente por isso, nunca o estão deveras”? Por que, ainda segundo ele, 

“em última instância, o estar na moda do “molde” ou da “linha” dependerá do fato das 

pessoas de carne e osso, diferente das modelos – essas vítimas sacrificiais de um deus sem 

rosto – o reconhecerem como tal e dele fazerem a roupa que vestem.” 55 

As “pessoas de carne e osso”, a que se refere Agamben, ou seja, os sujeitos da moda, o 

que os qualifica como tal, quem concede a eles essa autoridade são alguns dos pontos que 
                                                
53 Idem. Passagens, op. cit., p. 105. 
54  AGAMBEN, Giorgio. O que é o contemporâneo. In: ________. Nudez. Lisboa: Relógio d’ Água, 2010, p. 26. 
55 Ibidem, p. 25. 
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iremos discutir. Mais ainda: como essa autoridade e esses sujeitos se distinguem nos anos 

1960, sobretudo em sua segunda metade, quando a hegemonia da alta-costura é contestada? 

Se há uma espécie de luta de classes, opondo costureiros consagrados e os criadores do prêt-

à-porter, há também um conflito de gerações que ocorre no seio da alta-costura, como o 

“duelo Chanel x Courrèges”. Esses embates promovem questionamentos quanto à capacidade 

de criação e produção da moda pela alta-costura. Não apenas o conteúdo da moda é outro, são 

outros os criadores a quem os sujeitos da moda darão crédito – pelo menos num determinado 

momento até que a própria alta-costura se renda aos desejos desses consumidores.  

Mudam também os sujeitos da moda – aqueles que vão validar o que de fato deve estar 

em uso. O conflito de gerações que atinge os criadores faz eco à uma nova demarcação das 

faixas etárias que a moda contribui para evidenciar; ao vestir preferencialmente a juventude 

seus agentes apontam para uma potência que se dava a ver também em outros campos, 

sobretudo, na música. Nesse sentido, entendo que a capacidade de antecipação da moda reside 

numa percepção por parte dos seus criadores daquilo que os sujeitos coletivos querem 

consumir, dos produtos que irão diretamente ao encontro dos seus desejos e demandas e, 

sobretudo, nos anos 1960, a noção de que a roupa deveria ter como destino, pessoas entre 

dezoito e vinte e cinco anos. 

Acreditando que moda configura uma chave potente para analisar as temporalidades e 

a idéia mesma da aceleração do tempo, tomo de empréstimo de Koselleck as categorias 

espaço de experiência e horizonte de expectativa visando entender como passado e futuro se 

entrelaçam. A experiência, de acordo com Koselleck, é o passado atual, aquele no qual 

acontecimentos foram incorporados e podem ser lembrados. Na experiência se fundem tanto a 

elaboração racional quanto as formas inconscientes de comportamento, que não estão mais, 

ou que não precisam mais estar presentes no conhecimento. A expectativa se realiza 

igualmente no hoje, é futuro presente, voltado para o ainda-não, para o não experimentado, 

para o que apenas pode ser previsto. “Esperança e medo, desejo e vontade, a inquietude, mas 

também a análise racional, a visão receptiva ou a curiosidade fazem parte da expectativa e a 

constituem.”56 

A partir de Koselleck observo que, que na chamada revolução do vestuário dos anos 

1960, não há uma novidade absoluta que surge num deserto ou num vazio de idéias. Uma 

série de sinais, de desejos, de intenções e de tensões – claramente manifestos ou não – aponta 

para uma predisposição para a mudança nas roupas desde o início da década. Mas, ao 

                                                
56 KOSELLECK, Reinhart. Futuro Passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: 
Contraponto/Puc, 2006, p. 309-311. 
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contrário do senso comum, que nos dá a impressão de dez anos de muita intensidade e 

rupturas, a moda contribui para um corte cronológico na segunda metade dos anos 1960; ela é 

um dos elementos constitutivos de um tempo de revoluções que se acelera e que se afirma 

concretamente nos eventos ocorridos em 1968 em locais como Paris, Rio de Janeiro, Cidade 

do México, entre outros. 

De todo modo e, a despeito da densidade das rupturas operadas naquela década que, é 

claro, vão além do campo da moda, é preciso, conforme nos adverte Fredric Jameson, evocar 

os anos 1960 não como “um certo estilo de vida compartilhado, onipresente e uniforme ou 

como um modo de pensar ou atuar mas, como uma situação objetiva a respeito da qual são 

possíveis uma enorme gama de respostas e inovações criativas mas sempre dentro dos limites 

estruturais dessa situação.”57 

Retomando as observações de Meneses, proponho, então, examinar as roupas criadas 

na década de 1960 como geradoras de sentido, analisando os efeitos do seu uso e a potência 

mesma desses bens como elemento de ruptura, com o objetivo de investigar quem eram então 

os sujeitos e os agentes da moda; os meios de produção, difusão e o consumo dos produtos 

vestimentares; a moda e as relações de gênero; a construção dos modelos de feminilidade; os 

padrões corporais e os investimentos em beleza; a “pedagogia” da moda; a figuração da 

categoria “jovem”; a “democratização” da moda. 

 

A FOTOGRAFIA DE MODA COMO UM MAPA... 

 

Ao olhar para uma fotografia um dos aspectos que mais me atraem são as roupas dos 

retratados: sejam crianças vestidas como adultos ou escravos portando vestimentas com 

padrões europeus, nas cartes de visite do século XIX; noivos posando em cenas de casamento 

ou crianças em batizados, nos álbuns de família; foliões nos bailes de carnaval nas revistas de 

variedades da primeira metade do século XX; modelos nos anúncios publicitários de produtos 

diversos ou, ainda, os anônimos registrados nas inúmeras fotografias de imprensa que se 

dirigem a mim, diariamente, nos jornais e na Internet. Em todas essas imagens as vestimentas 

funcionam como pontos de condensação, ativando questões relacionadas aos displays de 

gênero, corpo, cultura material, hábitos de consumo, distinção social. 

Não há dúvida quanto à relevância das fotografias – e das imagens visuais de maneira 

geral – para os estudos de indumentária: a imagem do ser humano vestido apresenta roupas, 

                                                
57 JAMESON, Fredric. Periodizar los 60. Córdoba: Alcion Editora, 1997, p. 14. 
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acessórios, ornamentos e estilos de cabelo e a própria maneira de portá-los.58 Diferente das 

vestimentas que integram as reservas técnicas dos museus, nas imagens, a roupa se dá a ver 

em sua articulação com o corpo. 

No que tange especificamente à fotografia de moda, a despeito de ter atingido o status 

de fotografia artística e da atenção que vem recebendo em livros e exposições nas últimas 

décadas, ainda se nota que o gênero carece de maior interesse por parte dos cientistas sociais e 

dos pesquisadores de moda em seus diversos campos. 

Se nas histórias da indumentária,59 as fotografias de moda são escolhas quase óbvias, 

em geral, nessas publicações, elas têm servido ao propósito de ilustrar ou corroborar idéias e 

conceitos advindos das fontes textuais com a imagem operando como mero reforço ao texto, o 

que, aliás, conforme Meneses, constitui uma das armadilhas que cercam as relações do 

historiador com o mundo visual: 

 
A dificuldade em dar conta da especificidade visual da imagem faz com que, muitas 
vezes ela seja convertida em tema e tratada como fornecedora de informação redutível 
a um conteúdo verbal. Ou então considerada como ponte inerte entre as mentes de seus 
produtores e os observadores, ou mesmo, no geral, entre práticas e representações. Ou, 
ainda, o que é pior – mas já está suficientemente denunciado – considerada como apta a 
desempenhar tão somente função ilustrativa.60  

 

Pouco exploradas como artefatos, descontextualizadas, sem referência quanto à sua 

produção e circulação, as fotografias, sobretudo as fotografias de moda, podem levar a uma 

compreensão equivocada quanto ao uso e à difusão de uma determinada peça posto que nelas 

não necessariamente estão roupas efetivamente adotadas ou adotadas daquela maneira. Como 

adverte Roland Barthes “ler” as roupas nas fotografias exige cuidado: antes de tudo porque 

nunca se vê mais que uma parte delas, um “uso pessoal e circunstanciado, um porte 

particular”.61  

Atenta a essa necessidade de não tomar as fotografias de moda como dado para a 

generalização das práticas vestimentares, considero fundamental observar quatro aspectos, 

                                                
58 BURKE, Peter. Testemunha ocular: história e imagem. Bauru: Edusc, 2004, p. 99. 
59 Auguste Racinet em sua obra Costume Historique, de 1888, foi o primeiro estudioso da indumentária a utilizar 
as fotografias como base para as ilustrações em cromolitografia. 
60 MENESES, Ulpiano Bezerra de. Rumo a uma História visual. In: MARTINS, José de Souza; ECKERT, 
Cornélia; NOVAES, Sylvia Caiuby (orgs.). O imaginário e o poético nas ciências sociais. Bauru: EDUSC, 
2005, p. 40. 
61 Barthes assinala que, ao começar a elaborar O Sistema da Moda, havia pensado em estudar “o vestuário real, 
que todo mundo usa na rua. Desisti. Na verdade, o vestuário de moda é complexo pelo fato de pôr em jogo várias 
“substâncias”: material, fotografia, linguagem...” Assim preferiu ficar com aquilo que qualifica como o objeto 
mais “puro” possível para analisar, ou seja, baseado numa só “substância”, estudou o vestuário da moda na 
maneira como ele é refratado na linguagem escrita das revistas especializadas. BARTHES, Roland. Sobre o 
“Sistema da Moda”. In: ________. Inéditos, vol. 3 – Imagem e moda, op. cit., p. 375. 
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conforme Ana Mauad: a questão da produção, a questão da recepção, a questão do produto e a 

questão do agenciamento,62 lembrando ainda que as fontes visuais não devem ser exclusivas 

ou se sobrepor hierarquicamente às outras modalidades de documento. 

Na trilha do que apontam Meneses e Mitchell, a perspectiva deste trabalho se inscreve 

no campo da visualidade ou da cultura visual. Isto significa, em primeiro lugar, não 

compartilhar da idéia de imagem como mimese ou reflexo, refutando categorias como 

realismo, aparência, fidelidade. Em outras palavras, proponho tomar a fotografia como um 

enunciado que informa e conforma uma determinada visão de mundo, mas, sobretudo, como 

mediação,63 como algo que se realiza nas e pelas relações sociais entre diferentes agentes e 

que, dessa maneira, produz sentido.64 Significa também examinar a imagem como algo que 

possui uma trajetória: “suporte de uma memória coletiva que ela registra, retém e projeta no 

tempo histórico.”65 Em constante movimento, a imagem dialoga e se articula tanto com outras 

imagens que lhe são contemporâneas como com aquelas que historicamente a precederam; na 

operação historiográfica, ultrapassam o tempo da sua produção e recepção. 

Conforme adverte Mitchell, a visão é uma construção cultural, que é apreendida e 

cultivada, não simplesmente dada pela natureza, e, por conseguinte, teria uma história 

relacionada com a história das artes, as tecnologias, as mídias e as práticas sociais de 

representação e recepção, achando-se profundamente entrelaçada com as sociedades humanas, 

com as éticas e políticas, com as estéticas e as epistemologias de ver e de ser visto.66 Para o 

autor, que insiste numa concepção dialética de cultura visual, esta se configuraria, então, 

como a construção visual do social e não unicamente a construção social da visão. 

Definindo o campo de estudos da cultura visual como o estudo das construções 

culturais da experiência visual na vida cotidiana, assim como nas mídias, representações e 

artes visuais, Mitchell considera o cultural 

 
como a ordem de imagens e mediações que tornam a sociedade possível. Desse modo, 
o social e o cultural se confundem e podem ser intercambiáveis, ainda que a cultura 

                                                
62 MAUAD, Ana Maria. Poses e flagrantes: ensaios sobre história e fotografia. Rio de Janeiro: EDUFF, 2008, p. 
20. 
63 Conforme lembra Ana Mauad, Raymond Williams associa mediação ao próprio ato de conhecer e elaborar 
expressões no âmbito do ativo processo de produção de representações sociais. Ibidem, p. 26. 
64 É importante mencionar aqui a questão do agenciamento da imagem ou dos diferentes sujeitos que operam a 
imagem em sua trajetória, incluindo o historiador que toma a imagem visual como suporte de práticas sociais. 
65 MAUAD, Ana Maria, op. cit., p. 25. 
66 MITCHELL, W. J. T. Mostrando el ver: una crítica de la cultura visual. Estudios Visuales, Murcia, n. 1, nov. 
2003, p. 18-19.   
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não seja o mesmo que a sociedade, porque esta se refere às relações sociais, enquanto 
a cultura é o conjunto dos elementos que tornam estas relações possíveis. 67  
 

É importante assinalar que as imagens nunca estão privadas da palavra: fotografia 

legendada, publicidade anunciada, cinema falado, história em quadrinhos, nos lembra 

novamente Barthes que, “se não trabalharmos imediatamente um objeto original, que não é a 

imagem nem a linguagem, mas essa imagem acompanhada da linguagem, que se poderia 

chamar de comunicação logoicônica”, corremos o risco de falsear o estudo desse universo 

moderno da imagem. Para o autor, não haveria uma oposição entre escrita e imagem (nossa 

civilização não é analfabeta nem a civilização de ontem o era em parte) mas, entre uma 

comunicação puramente icônica e uma comunicação mista”.68 

Na direção apontada por Barthes proponho uma abordagem intertextual, com ênfase 

nas fotografias de moda produzidas pelo jornal Correio da Manhã entre 1960 e 1970. 

Somam-se a elas as imagens do fotojornalismo daquele periódico relativas à roupa e à moda 

(cobertura de desfiles e eventos, visitas ao País de estilistas estrangeiros, lançamentos de 

produtos, interdições referentes ao uso de peças como a minissaia e a calça comprida) além de 

séries fotográficas referentes a assuntos variados como as diversas matérias realizadas nas 

praias do Rio de Janeiro ao longo da década de 1960 e as manifestações estudantis de 1968. 

Estas imagens que não se referem diretamente à moda são importantes por possibilitarem um 

cotejo entre as propostas dadas a ver nos editoriais e as roupas em “ação”. 

Foram selecionados, ainda, anúncios publicitários, em especial, daqueles artigos de 

vestuário não contemplados pelas matérias de moda do jornal, além dos textos publicados nas 

diversas seções do suplemento Feminino. E, finalmente, os depoimentos orais de quatro 

sujeitos envolvidos na difusão da moda na década de 1960: o editor de fotografia do jornal, 

Erno Schneider, o fotógrafo do caderno Feminino, Pedro de Moraes e a ilustradora e jornalista 

de moda daquele suplemento Hiluz Del Priore, além de Gilda Chataignier, jornalista de moda 

do Jornal do Brasil no período.  

Ressalto que o trabalho com imagens e textos visa não uma convergência ou 

acomodação de idéias, ao contrário, é nas tensões e contradições existentes entre eles que 

entendo ser possível perceber o modo como a sociedade é visualmente construída, 

reproduzida, contestada e, sobretudo, como o uso das roupas se articula à dinâmica das 

relações sociais. 

                                                
67 KNAUSS, Paulo. O desafio de fazer História com imagens: arte e cultura visual. ArtCultura, Uberlândia, v. 8, 
n. 12,  jan./jun. 2006, p. 108. 
68 BARTHES, Roland. “A Civilização da Imagem.” In: ________. Inéditos, vol. 3 – Imagem e moda, op. cit., p. 
79. 
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Optar pelas fotografias do Correio da Manhã significa analisar um veículo que 

possuía um público leitor mais numeroso e abrangente do que o das revistas e cujas matérias 

de moda circulavam com maior periodicidade, exigindo mais velocidade na informação. As 

fotografias de moda da imprensa diária sofrem da necessidade de uma produção intensiva e, 

portanto acabam sendo menos elaboradas do que aquelas das revistas especializadas, em 

função, inclusive, de não terem os mesmos anunciantes. A despeito disso e do fato de 

contarem com menos recursos financeiros para estas matérias, os editores e produtores dos 

jornais estão mais livres para escolher as roupas, as formas de exibi-las e os modelos 

fotográficos para os editoriais o que não significa descompromisso com as tendências da 

moda, despreocupação quanto às marcas a serem enfocadas ou baixa qualidade na produção 

das imagens. 

Outro dado importante quanto ao trabalho com o Correio da Manhã é a possibilidade 

de contar com diferentes tipos de fotografias, não apenas as relacionadas à moda, mas, com o 

fotojornalismo de maneira geral, o que favorece a articulação entre as imagens que integram a 

iconosfera.69 As séries de fotografias de imprensa - conjuntos de imagens que estabelecem a 

lógica de representação do objeto fotografado - garantem ainda que se opere com as narrativas 

visuais, fundamentais para identificar os pontos de ruptura e permanência que marcam os usos 

da indumentária. A análise das imagens agrupadas em séries é fundamental para que fiquem 

evidenciados temas, enfoques e sujeitos que são recorrentemente alvos da fotografia de 

imprensa, mas também, aquilo que é omitido ou mais raramente mencionado. Neste sentido, 

enfatizo a importância do cotejo entre textos e os diversos tipos de imagem visando perceber 

até que ponto e em que medida o discurso que acompanha a fotografia dá sentido a ela. 

Finalmente, é importante destacar que a escolha do Correio da Manhã deve-se à 

relevância do material iconográfico produzido pelo jornal nos anos 1960 – momento áureo do 

fotojornalismo daquele periódico – justificando-se ainda pelo amplo acesso a seu acervo que 

encontra-se depositado no Arquivo Nacional para consultas. 70 

                                                
69 Conforme Meneses, a iconosfera é o “conjunto de imagens guia de um grupo social ou de uma sociedade num 
dado momento e com o qual ela interage. São “as imagens de referência, recorrentes, catalisadoras, identitárias – 
ou aquelas que, em linguagem não técnica, são conhecidas como emblemáticas ou ícones e integram aquelas 
redes de imagens.” MENESES, Ulpiano Bezerra de, op. cit., p. 35. 
70 Uma coleção completa do jornal, o arquivo iconográfico e o arquivo de textos foram adquiridos em leilão pelo 
jornalista e empresário Fernando Gasparian em 1975. A coleção foi entregue ao Arquivo Edgard Leuronth da 
Unicamp e o arquivo iconográfico, composto de mais de um milhão de reproduções em papel, cerca de 500 mil 
negativos fotográficos e 21 mil charges e ilustrações, doado ao Arquivo Nacional em 1982. O acervo cobre o 
período compreendido entre 1901 e 1974 e contempla a administração de três diretores do Correio: Paulo 
Bittencourt, Niomar Moniz Sodré e Maurício Nunes de Alencar. 
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Quanto ao método para a análise das imagens, começo tomando de empréstimo 

algumas observações de Philippe Dubois, que identifica as grandes categorias de atitude 

empregadas para a análise das imagens, começando por uma bastante disseminada que a toma 

como objeto a serviço de uma interpretação, de uma abordagem histórica. Aqui ocorreria uma 

instrumentalização da imagem, que serviria como ilustração de algo que existe antes dela e 

fora dela. Ao se opor a essa abordagem, Dubois aponta a necessidade de se partir da idéia de 

que a imagem que temos diante de nós é ao mesmo tempo um objeto de cultura e um objeto 

por natureza. “É um objeto de cultura sobre o qual existe um enorme saber, e é preciso 

dominar esse saber para abordar essa imagem”. Mas, é também um objeto por natureza, “algo 

em si, que tem um poder que lhe é próprio e que não se origina do saber constituído a seu 

respeito”.71  

O autor reconhece certo perigo nessa afirmação, um tanto quanto ontológica, que 

consiste em “considerar a imagem pura, a imagem destacada, a imagem objeto, sem nada que 

lhe venha acrescentar uma significação ou um sentido”.72 Propõe, então, um equilíbrio entre 

duas posições – a questão mais histórica do conhecimento, que faz da imagem um objeto de 

cultura e a questão que denomina de fenomenológica, que toma a imagem como um 

fenômeno, um evento para olhar – embora reconheça a dificuldade dessa proposta. E 

acrescenta a essas posições a atitude estruturalista, que toma a imagem em si mesma, mas do 

ponto de vista de sua construção interna. No que se refere à prática do historiador, caberia, 

segundo Dubois, ser capaz de encontrar algo que não se estava procurando. O historiador que 

procura alguma coisa numa imagem vai encontrar o que procura, mas não vai ver o que talvez 

exista nela. Para que isso aconteça é preciso esquecer de procurar aquilo que já se conhece.73  

Demonstrando ceticismo em relação às grandes reduções da História, as narrativas 

esquemáticas, Mitchell afirma que essas reduções “podem levar a uma forma dedutiva de 

historicismo feita de cima para baixo, na qual, uma vez que a natureza essencial de uma era 

ou período foi definida, fica fácil chegar a uma fórmula para aquilo que deve ser verdade 

sobre todos os textos, imagens e obras de arte naquele período.”74 Em seu método o autor 

enfatiza, por um lado, a particularidade histórica de tempo e espaço, e, por outro, tenta 

descrever as características fenomenológicas e ontológicas subjacentes às palavras e às 

                                                
71 DUBOIS, Philip. Entrevista concedida a Marieta de Moraes Ferreira e Mônica Almeida Kornis. Estudos 
Históricos, Rio de Janeiro, n. 34, jul./dez. 2004, p. 152-153. 
72 Ibidem, p. 153. 
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imagens que parecem permanecer através da história, permitindo-nos compreender, pelo 

menos em parte, coisas que estão inimaginavelmente distantes de nós. 

Acreditando que as fotografias de moda podem constituir um mapa, proponho, então, 

uma cartografia da moda no Rio de Janeiro na década de 1960 – acreditando que o eixo de 

relação pose, indumentária, gênero e situação fotográfica permita fazer surgir a sociedade que 

se dá a ver nas imagens mesmas. 

A análise de cerca de setecentas e cinquenta fotografias de moda registradas para o 

caderno Feminino do Correio da Manhã entre 1960 e 1970 evidencia uma ruptura nos 

padrões daquele gênero fotográfico: de registro rigoroso das vestimentas, comum até os 

primeiros anos da década, as imagens passam a pautar-se por uma autonomia em relação aos 

textos e rompem com a exigência de que a roupa estivesse sempre colocada em primeiro 

plano. Visa-se, então, prioritariamente a produção da imagem e a experimentação torna-se 

comum; a fotografia de moda deixa claro, que a moda é consumida também visualmente. 

Mas, se a moda contribui para revolucionar a fotografia, a fotografia de moda igualmente 

revoluciona a moda: à medida que enfraquece o seu caráter didático, a fotografia está livre 

tanto para apresentar quanto para representar alguma coisa, enfatiza detalhes em detrimento 

do todo, chama a atenção para elementos ousados, destaca e exibe o corpo, sobretudo, o 

feminino. A década de 1960 marca o início de um processo no qual a fotografia de moda se 

torna independente da lógica do design de moda, disseminando, ela mesma temas e designs. 

Ulrich Lehmann observa que a moda só existe em representação: é por intermédio da 

mídia que a roupa é elevada da sua propriedade material à uma idéia estética, graças, 

sobretudo, à fotografia de moda, a mais ubíqua representação das vestimentas na publicidade 

e no jornalismo.75 

Na fotografia de moda a roupa proposta por um criador deixa de ser um objeto inerte 

para ganhar vida em sua relação com o sujeito que a veste. Mais do que isso, a roupa torna-se 

commodity. Conforme Appadurai, na esteira de Simmel, o valor econômico de um bem jamais 

é uma propriedade inerente aos objetos, mas um julgamento que sujeitos fazem sobre ele.76 A 

representação corresponde, portanto, à uma atribuição de valor: a fotografia dota a roupa de 

uma aura, concede a ela um estatuto de bem usável. 

Pode-se argumentar que existem outras formas de difusão da moda – os desfiles e a 

exibição das peças nas vitrines das lojas, por exemplo. Os desfiles sofrem de efemeridade, 
                                                
75 LEHMANN, Ulrich. Fashion photography. In: ________. (org.) Chic Cliks: creativity and commerce in 
contemporary fashion photography. Boston: Institute of Contemporary Art, 2002, p. 12. 
76 APPADURAI, Arjun. A vida social das coisas: as mercadorias sob uma perspectiva cultural. Niterói: Editora 
da UFF, 2008, p.15. 
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posto que duram poucos minutos e, quando de sua realização atingem um número bastante 

reduzido de consumidores. Mas, mesmo que sejam transmitidos em parte ou na íntegra, 

caracterizam-se como um show em que estilistas e produtores dão vazão à toda ordem de 

experimentação estética, sem compromisso efetivo com uma pedagogia dos usos, sobretudo 

quando se trata dos modelos da alta-costura. Quanto à exposição das roupas nas lojas, é 

importante observar que, em sua maioria, o que se vê ali já foi traduzido e divulgado 

antecipadamente pela fotografia de moda. 

Conforme aponta Frédéric Monneyron, é qualitativamente que a fotografia de moda 

manifesta a sua importância. 

 

Concentrando sua atenção sobre algumas vestimentas e não sobre o conjunto de uma 
coleção; valorizando, pela reunião de diferentes elementos e diferentes técnicas, a 
vestimenta e o corpo que a veste; e congelando-a para sempre sobre o papel, a 
fotografia de moda opera uma transformação das imagens brutas e efêmeras 
simplesmente impressas sobre as retinas dos espectadores ou telespectadores, em 
imagens sofisticadas e eternas para as quais os leitores retornarão sempre que 
desejarem. Deve-se acrescentar ainda uma importância histórica, já que antes da 
existência de uma representação televisiva, mais recentemente surgida, não havia 
outra representação da moda que a permitida pela fotográfica, que não possuía até 
então nenhum concorrente. 77  

 

Roland Barthes observa que a fotografia de moda não é uma fotografia qualquer. Ela 

teria “pouca relação com a fotografia de imprensa ou com a fotografia de amador, comporta 

unidades e regras específicas, forma, no interior da comunicação fotográfica, uma linguagem 

particular, que tem, não há dúvida, seu léxico e sua sintaxe.”78 Conforme o autor, na 

fotografia de moda “o mundo é fotografado ordinariamente sob as espécies de um décor, de 

um fundo ou de uma cena, em suma, de um teatro. O teatro da moda é sempre temático: uma 

idéia (ou mais exatamente uma palavra) é variada através de uma série de exemplos ou 

analogias.”79 

As regras e unidades específicas que Barthes identificava neste tipo de imagem talvez 

estivessem mais aparentes no momento em que escreveu Sistema da moda (1957-1963) 

quando tanto a moda quanto a fotografia de moda ainda se orientavam por protocolos e 

repertórios razoavelmente rígidos. A partir de meados dos anos 1960 e, especialmente, nas 

duas últimas décadas, tornou-se mais difícil caracterizar a fotografia de moda: a pluralidade 

de temas e abordagens circunda a apresentação das roupas, as quais ficam, muitas vezes, em 

                                                
77 MONNEYRON, Frédéric. La photographie de mode un art souverain. Paris: PUF, 2010, p. 15. 
78 BARTHES, Roland. Sistema da moda. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1979, p. 4. 
79 Ibidem, p. 285. 
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segundo plano. Há uma ênfase no conceito que direciona o editorial, em detrimento dos 

detalhes da vestimenta. Amplia-se o espaço para experimentações, com novos usos da 

iluminação, dos enquadramentos, das poses e perspectivas e, ainda, com a escolha de cenários 

inusitados e de modelos que não pertencem estritamente ao universo da moda. De todo modo, 

a fotografia de moda é sempre uma fotografia encenada, contemplando as seguintes 

características: 

 é uma imagem que contem um conjunto de vestimentas, por vezes de 

diferentes criadores, e cujo fim primordial é a venda, seja de uma estética ou de 

um produto; 

 exige um cenário ou locação que serve de pano de fundo para a cena figurada. 

A escolha desse cenário não é aleatória, atende aos propósitos do produto, do 

fotógrafo e do veículo no qual o editorial será publicado. Quando se trata dos 

jornais, as locações, em grande parte, estão associadas a temas (eventos 

esportivos e musicais, viagens, férias, pontos turísticos, localidades e 

estabelecimentos comerciais que merecem destaque, entre outros). Já a 

fotografia de moda publicada nas revistas especializadas apresenta mais 

liberdade na escolha das locações, as quais são menos “realistas”, menos 

atreladas às roupas apresentadas. Em função de maior disponibilidade 

orçamentária, muitos editoriais produzidos por estas publicações optam por 

locais exóticos e que não estabelecem necessariamente uma relação direta com 

a roupa exibida como vem fazendo, ao longo de décadas, revistas como Vogue 

e Harper’s Bazaar, entre outras. Por outro lado, quando se trata de fotografia 

publicitária a escolha da locação é mais rigorosamente definida de acordo com 

o produto; 

 o portador da vestimenta (modelo) veste aquilo que o produtor ou jornalista 

responsável pelo editorial escolheu. As roupas são apresentadas em harmonia 

com o corpo do modelo, mas é este quem precisa se adaptar a elas e não o 

contrário. Nesse sentido, cabe à equipe de maquiadores e cabeleireiros 

emprestar ao modelo os atributos de beleza exigidos pela roupa e pela 

fotografia. Em outras palavras, não há uma beleza natural, essencial, a beleza é 

construída por meio de artifícios. Só assim, então, o corpo se torna a mídia da 

moda. Conforme Ulrich Lehmann o corpo do modelo seria um não-corpo que 

existe apenas como um simulacro que é constantemente atualizado. Caso o 
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corpo não se adapte ao que se espera dele na fotografia apela-se para os 

recursos de edição da imagem, com enquadramentos e luzes especiais, cortes 

ou o uso de programas de computador para a correção das mesmas; 

 o fotógrafo determina poses, gestos, performances, que não são gratuitos, 

atendem aos objetivos do editorial e se coadunam com o veículo a que se 

destina a matéria. Apesar disso, a fotografia de moda possui um componente 

fortemente autoral, que possibilita tangenciá-la do ponto de vista dos 

produtores de imagens, abordando temas e questões, estilos e estéticas que os 

mobilizam; 

 compreende um vocabulário de gestos que se repete a cada estação a despeito 

dos conteúdos da moda mudarem constantemente. Lehmann lista algumas das 

posturas que integram a retórica da fotografia de moda: braços cruzados sobre 

o colo para as roupas com decotes ousados; pernas no estilo contrapposto 

greco-romano,80 utilizado para vestidos com comprimentos acima dos joelhos; 

além dos onipresentes maçãs do rosto destacadas, lábios umedecidos e 

entreabertos, pálpebras semicerradas. Estes repertórios dão livre acesso à 

leitura da imagem: gestos e poses não obstruem a moda. Conforme o autor, a 

artificialidade cria uma linguagem limitada e, ao mesmo tempo, projeta uma 

“universalidade cultural e comercial” por meio de um interesse compartilhado 

das tendências e modas sazonais. Haveria aqui uma pedagogia do olhar que se 

conecta à pedagogia dos usos; estas poses facilitam ao “olhante” reconhecer 

determinadas formas e usos da roupa graças aos repertórios comumente 

empregados; 

 finalmente, a fotografia de moda envolve uma narrativa, que pode estar contida 

numa série de imagens em seqüência, contando uma história, ou ser construída 

apoiada na imagem da modelo, num mesmo local, apresentando roupas que se 

relacionam mas que não estão a serviço de um “roteiro”. No caso da fotografia 

publicitária, em apenas uma imagem deve-se transmitir o “conceito” da 

coleção ou marca. 

 

                                                
80 O contrapposto é um termo utilizado em escultura para designar uma inovação surgida na Grécia na 
Antiguidade que consiste na distribuição harmônica e natural do peso da figura representada em pé, com uma 
perna flexionada e a outra atuando como a principal sustentação do peso. Dessa forma, a figura adquire um 
caráter de movimento natural tanto de frente quanto de lado. 
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A fotografia de moda não é a mimese da moda, uma vez que, ao propor uma 

determinada estética, ela cria a moda mesma. Tampouco as situações que a fotografia de 

moda dá a ver são a mimese do real; estas situações atendem à necessidade de uma 

determinada produção de sentido para o uso da roupa e ao fato de que a imagem deve 

mobilizar esteticamente aquele que a olha. Aqui reside um dos apelos deste gênero 

fotográfico: a capacidade que a imagem oferece à roupa de ser ressignificada, de adquirir 

sentido conforme o modo como é figurada. Mas, a fotografia de moda também pode deixar a 

vestimenta subsumida no editorial; neste caso, a imagem é “quase um álibi para a 

representação de idéias e questões”, conforme Paul Jobling. Ainda segundo o autor, 

 
Se olharmos além da superfície da fotografia de moda, emerge uma profunda teia 
com complexas e sérias questões relativas à figuração de gênero, sexo, raça e classe 
social, assim como as políticas de consumo e prazer.81  
 

É importante ressaltar que as fotografias de moda não são inocentes nem destituídas de 

conteúdo ideológico, cabendo, para Jobling, investigar a quem se destinam, se oferecem 

fantasias sexuais e de identidade e se são sintomáticas de questões culturais mais amplas do 

tempo e da sociedade nas quais foram criadas.82 Por estar na interseção entre propósitos 

comerciais e artísticos, com liberdade para se apropriar de uma infinidade de temas visando a 

venda de conceitos e produtos, ao mesmo tempo em que se mostra em sintonia com as 

angústias, anseios e tensões da sociedade, é que a fotografia de moda pode dar a estas 

questões tratamento diferente dos outros gêneros de fotografia de imprensa. 

A análise dos sujeitos retratados nas fotografias de moda e dos modos como eles são 

retratados evidenciam algumas questões engendradas por este tipo de imagem. Inúmeros 

exemplos podem ser evocados quando se trata de examinar temas como interação de gêneros, 

sexualidade, produção da aparência, jogos de sedução, técnicas do corpo, racialidade, para 

ficar apenas em alguns deles. A vigorosa inserção dos modelos masculinos na fotografia de 

moda a partir dos anos 1960, a emergência de manequins negras e asiáticas desfilando e 

posando naquela mesma década, as modelos super magras e com a aparência de drogadas, no 

estilo que se convencionou chamar de “heroin chic”, nos final dos anos 1990 e, logo em 

seguida, a valorização das curvas e de formas menos esqueléticas das quais Gisele Bündchen 

é paradigma, além das recentes campanhas publicitárias utilizando modelos transgêneros 

                                                
81 JOBLING, Paul. Fashion spreads: word and image in fashion photography since 1980. Oxford/New York: 
Berg, 2006, p. 3. 
82 Ibidem, p. 2-3. 
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como Lea T., bem como registros de mulheres “plus size” e da terceira idade, revelam que a 

fotografia de moda dialoga com pautas imperiosas para os sujeitos coletivos.  

Contudo, conforme lembra Gilles Lipovetsky, a fotografia de moda não quebra tabus, 

antes brinca com estes tabus, ela só ousa ser transgressiva quando determinados temas não 

provocam mais ondas de protesto. “Sexo em suas formas mais cruas tem sido capaz de 

inundar o mundo da fotografia de moda desde os anos 1960 porque tem perdido sua 

associação com a transgressão e o pecado”.83 Entre os temas relacionados à sexualidade que 

vêm sendo tratados pela fotografia de moda Lipovestsky relaciona o sexo ilícito e as orgias 

(Avedon para Versace); sado-masoquismo e zoofilia (campanhas promovidas para a grife 

Ungaro); masturbação e homossexualismo feminino (fotos de Nick Night); insinuações de 

pedofilia em sensuais imagens de adolescentes vestindo roupas íntimas (Meisel para Calvin 

Klein); lesbianismo (Gucci), entre muitos outros. Para o autor, o motivo pelo qual marcas 

prestigiosas brincam com os tabus e exploram o “potencial gráfico de uma libido polimórfica” 

tem a ver com a necessidade de rejuvenescer a sua identidade; elas precisam ser reconhecidas 

como jovens, abertas e livres mais do que vender uma imagem de “classe”. 

Ao escolher temas e situações tidos como desviantes, que incluem além do apelo à 

sexualidade – incluindo pornografia –, violência, doenças, guerras, abuso de drogas, a 

fotografia de moda pode chocar uma comunidade de leitores diferente daquela a que se 

destina. Mas, por vezes, o intuito da fotografia de moda é justamente chegar ao limite do que 

é amplamente aceito ou cruzar esta fronteira. Para Lipovetsky, a fotografia de moda 

incorporou o trágico, o provocativo, a crítica social. 

 
A cenografia da elegância foi substituída pela teatralidade dos sentidos. No lugar da 
suavidade, da sedução remota que levava o espectador a um estado de contemplação 
puramente estética, hoje vemos uma cena que encoraja a participação e as reações 
emocionais. A fotografia do momento é a fotografia da sensação, a qual envolve o 
leitor mais completamente, que provoca sentimentos de alienação ou agressividade, 
espanto ou mal estar, perplexidade ou interrogação.84 

 

Essa abertura na direção de temas existenciais é comum quando a fotografia visa 

difundir um conceito ou marca, mais do que propriamente exibir uma determinada roupa, 

quando a roupa é mero detalhe ou elemento periférico, como é o caso das campanhas 

realizadas para a empresa Benetton nos anos 1990.85 Quanto mais polêmica é a imagem mais 

                                                
83 LIPOVETSKY, Gilles. More than fashion. In: LEHMANN, Ulrich. (org.), op. cit., p. 10.  
84 Ibidem, p. 9. 
85 Nas campanhas divulgadas em novembro de 2011, utilizando-se de fotomonatgens, a empresa retomou os 
temas controversos com um conjunto de anúncios que mostram líderes políticos e religiosos beijando-se, tais 
como a chanceler alemã Angela Merkel e o presidente francês Nicholas Sarkozy; o presidente americano Barack 
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ela acaba gerando desdobramentos em publicidade, merecendo a atenção de outros veículos e 

leitores além daqueles que são alvo da campanha; neste caso, pode-se afirmar que há um risco 

calculado na escolha de temas e enfoques.  

Ao criar o evento ou o acontecimento, a fotografia de moda designa corpos, coisas, 

estados de coisas e constrói – e não meramente registra – eventos e acontecimentos. 

Conforme André Rouillé, 

 
passando para o lado da expressão, a parte mais radical da fotografia de moda vem 
transformar as relações tradicionais entre as imagens e as coisas: as imagens 
representam diretamente as coisas, com elas e agindo sobre elas. A publicidade e a 
moda declaram, energicamente, que a imagem contribui tanto para “fazer” a coisa 
quanto para representá-la, que a imagem é, ao mesmo tempo, receptiva e fortemente 
ativa, ou, em termos pragmáticos, que fotografar é fazer. Resumindo, a imagem 
fotográfica não é um decalque, mas um mapa da coisa: menos uma duplicação do 
que um operador.86  

 

Considerando o vestir como um ato performativo – e lembrando que os bens 

produzem sentido - entendo que a fotografia de moda ao mesmo tempo em que oferece uma 

imagem idealizada ou desejável de quem devemos ser ou de quem somos, aponta para um 

amplo espectro de questões dos sujeitos coletivos de uma determinada sociedade e tempo 

histórico. 

É importante refletir, portanto, em que medida temas, poses, situações evidenciadas 

nas fotografias de moda se relacionam à comportamentos amplamente aceitos. Se a moda é o 

contemporâneo, e se ela antecipa rupturas e revoluções, cabe à fotografia de moda utilizar 

repertórios, narrativas e gestuais que se coadunem com padrões vestimentares e com 

comportamentos relacionados aos sujeitos aos quais estas roupas se destinam. Deve-se 

indagar como as fotografias de moda organizam a experiência temporal e se haveria nelas 

uma contemporaneidade imaginada. Outra questão relevante se refere aos sujeitos que são 

construídos por este gênero fotográfico. A moda sempre impõe a novidade e o sujeito da 

moda é aquele que está em sintonia com o seu tempo: quem seriam estes protagonistas e 

quem está excluído desta comunidade e desta temporalidade? 

Tratando especificamente dos anos 1960 observo que a moda estabelecia que não 

bastava ser moderno, era preciso ser e parecer jovem. Cabe investigar, desse modo, como a 

fotografia de moda constrói um determinado modelo de juventude por intermédio de 

                                                                                                                                                   
Obama e o líder chinês Hu Jintao; o papa Bento XVI e Ahmed Mohamed el-Tayeb, imã da mesquita de Al-
Azhar, no Cairo; o presidente da Autoridade Nacional Palestina Mahmoud Abbas e o primeiro-ministro de Israel 
Benjamin Netanyahu.  
86 ROUILLÉ, André. A fotografia: entre documento e arte contemporânea. São Paulo, SENAC, 2009, p. 167. 
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elementos identificáveis pelos leitores e, também, que imagens deixam de ser produzidas.87 

Isso implica reafirmar que estamos obrigados a investigar não apenas o que está sendo 

mostrado pelas imagens, mas, sobretudo, o que não está, por que não está, ou ainda, como 

afirmam Sturken e Cartwright, aquilo que não vemos tanto porque não possuímos uma 

capacidade visual para fazê-lo – no caso de algo proibido de ser visto – ou ainda, porque não 

temos os meios para entender e chegar a uma definição sobre o que está bem abaixo de nossos 

olhos.88 

O mesmo ocorre com os modelos de gênero, que apresentam fronteiras mais fluidas, 

menos rígidas. Os modos como a fotografia de moda constrói estes novos modelos, como 

figura homens e mulheres em sua interação, são temas que se impõem. As imagens, 

sobretudo, a partir da segunda metade dos anos 1960, apontam para o futuro no presente: a 

pedagogia do olhar e a pedagogia da moda mesma sinalizam para revoluções que a moda 

antecipa e que a fotografia desvela para os sujeitos coletivos. 

 

AS IMAGENS “FAZEM” A MODA: A FOTOGRAFIA ENCENADA E OS ATOS PERFORMATIVOS 

 

Performance, segundo Bert States, é uma palavra-chave no sentido usado por 

Raymond Williams, pois seus significados estão inextricavelmente ligados aos problemas 

para cuja discussão ela é utilizada.89 Ainda conforme States, performance pertence tanto ao 

campo da ideologia quanto ao da metodologia; é uma atitude e uma ferramenta. 

Presente nas artes cênicas e nas artes plásticas e, em um sentido mais estrito, se 

referindo a um gênero – a arte performática – a performance é também o alicerce de trabalhos 

de áreas como as ciências sociais, filosofia e psicanálise que asseguram que ela está em toda a 

parte e que o corpo é uma espécie de texto em constante transformação. 

Entre os teóricos da performance destacam-se tanto os chamados “insiders”, aqueles 

engajados profissionalmente com performances artísticas como Peggy Phelan e Richard 

Schechner como os “outsiders” como Erving Goffman e Victor Turner, cientistas sociais  não 

diretamente ligados ao campo da arte, interessados nas performances sociais num nível mais 

                                                
87 Observo que nas fotografias de moda publicadas pelo Correio da Manhã na segunda metade dos anos 1960 
não são figurados homens em roupas formais e praticamente desaparecem figurações de mulheres em trajes de 
gala ou modelos da alta-costura. A fotografia de moda acompanha não apenas as revoluções empreendidas pela 
moda – afinal está a serviço dela – mas, sobretudo, as revoluções que os sujeitos coletivos empreendem no que 
tange aos comportamentos, à música, às artes de um modo geral.  
88 STURKEN, Marita e CARTWRIGHT, Lisa. Practices of looking: an introduction to visual culture. Oxford: 
Oxford University Press, 2009, p. 6. 
89 STATES, Bert. Performance as metaphor. Theatre Journal, vol. 48, n. 1 (mar., 1996), p. 1-26. The Johns 
Hopkins University Press, p. 1-2. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/3208711> 
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amplo. De todo modo, conforme States, existem conexões tanto entre Turner e Schechner 

quanto entre Phelan e Goffman.90 

Goffman entende que a performance é uma metáfora para o comportamento social, e 

se definiria como toda e qualquer atividade realizada por um participante numa determinada 

situação que serve para influenciar, de algum modo, os outros participantes. Para ele estamos 

todo o tempo nos afirmando pela realização cotidiana e contínua dessas ações. Sua pergunta é 

simples: “Quais são as maneiras nas quais nos repetimos?” O teatro é a metáfora ideal para o 

seu projeto, pois, como afirma, o mundo é um palco; assim, importa observar, em primeiro 

lugar, o desempenho dramático dos atores sociais na vida cotidiana. 

Associado à performance mas não exatamente a mesma coisa, estão os atos 

performativos.91 Foi o filósofo inglês John Langshaw Austin (1911-1960), em seu livro 

Quando dizer é fazer (1962), quem introduziu este conceito, com o qual iria questionar os 

postulados da filosofia analítica e da lingüística.92 Para ele, por mais tempo que o necessário, 

alguns filósofos acreditaram que o papel de uma declaração (statement) era apenas o de 

“descrever” um estado de coisas ou declarar um fato, o que deveria fazer de modo verdadeiro 

ou falso. Austin, observando que alguns aspectos da linguagem não podiam ser explicados a 

partir da análise de frases conhecidas como “constatativas”, argumenta que a linguagem não é 

puramente descritiva, posto que dizer algo é fazer algo: as performances se realizam, portanto, 

também quando descrevemos um objeto, pessoa ou fenômeno: num certo sentido, estaríamos 

“fazendo” o objeto, a pessoa ou o fenômeno, conformando a realidade por meio de palavras. 

                                                
90 Turner a partir da interlocução com Schechner, um reconhecido diretor de teatro e pesquisador, estabeleceu, 
nas décadas de 1960 e 1970, o campo de estudos que se tornou conhecido como “antropologia da performance”, 
e deslocou sua atenção dos estudos dos rituais realizados por ele ao longo dos anos 1950, declarando-se aprendiz 
do teatro. Schechner, por sua vez, propôs-se a “virar” antropólogo e publicou, entre outras obras, Between 
theater and anthropology (1985) e By means of performance: intercultural studies of theatre and ritual (1990). O 
encontro entre os dois configurou as bases para os estudos interdisciplinares sobre teatro, dança e outras 
modalidades estéticas. Phelan e Goffman – embora não tenham compartilhado dos mesmos interesses em relação 
ao tema e não tenham travado interlocução direta como Turner e Schechner - dividem, conforme States, o 
interesse pela interação entre os sujeitos: Goffman do ponto de vista sociológico e Phelan na perspectiva 
psicanalítica. Entre as obras de Goffman, destaca-se A representação do eu na vida cotidiana. Petrópolis: Vozes, 
2009. Tese de doutorado, publicada em 1957, é a principal contribuição do autor à teoria da performance. 
Quanto à Phelan, vem se dedicando ao tema da performance em obras como Unmarked: the politics of 
performance (1993) e Mourning Sex: performing public memories (1997), além de atuar nos campos da 
arquitetura, história da arte, psicanálise, cultura visual, estudos de cinema e vídeo. Ver STATES, Bert, op. cit. 
91 O termo "ato performativo" utilizado em textos teóricos de áreas diversas seria, para Bert States, uma 
bobagem, embora impossível de ser evitada. Ele afirma que um ato performativo não é exatamente uma 
performance mas também não exatamente deixa de sê-lo. STATES, Bert, op. cit., p. 15. 
92 As conferências que deram origem à obra foram proferidas por Austin na Universidade de Harvard, em 1955, 
como parte da série de “Conferências William James”. AUSTIN, John Langshaw. Quando dizer é fazer: 
palavras e ação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1990. 
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Os fenômenos lingüísticos que Austin denominou de performativos,93 os atos de fala, 

se caracterizariam não apenas pelo enunciado, ou pelo o que as palavras significam, mas, 

sobretudo, pelas circunstâncias de sua enunciação, a força que elas possuem e o efeito que 

provocam. Para Austin, o significado das frases “constatativas” depende das suas relações 

denotativas implícitas com o mundo real e com uma série implícita de suposições como seu 

valor de verdade. 

Conforme lembram Green e Lowry, existem paralelos óbvios entre as frases 

constatativas e os modos como boa parte das pessoas pensa a fotografia: como um tipo de 

signo especial que parece descrever ou indicar um evento e que, de um modo similar, está 

inscrito em um conjunto de idéias poderosas sobre sua relação com a verdade e o real. Ao 

analisar algumas séries de fotografias de artistas comprometidos com as práticas conceituais 

no final dos anos 1960 e princípio dos anos 1970, os autores observam que as imagens não 

são simplesmente o que restou do trabalho deles, mas, constituem a sua verdadeira realização. 

Assinalando a complexa interdependência entre um fato e seu registro, os artistas conceituais 

chamam a atenção, conforme os autores, para os aspectos de indicialidade que são 

fundamentais na fotografia:94 estas não são indiciais apenas porque a luz foi registrada num 

instante sobre uma porção de película fotossensível, mas, primeiro e antes de tudo, por que 

alguém o fez. O ato de fotografar é também uma forma de indicialidade. 

A ampliação proposta por Green e Lowry do conceito de enunciado performativo para 

incluir o ato fotográfico 

 
pretende por em primeiro plano a idéia de um gesto, uma maneira de assinalar algo, 
também baseado na especificidade de um tempo e lugar concretos. Mas, o que 
importa [...] é que, ao formular o tema nestes termos devemos evitar a armadilha de 
reafirmar inadvertidamente a idéia do documento fotográfico, quer dizer, como 
registro autêntico de algo que ocorreu. [...] Sustentamos que a performatividade era 
essencial no uso que os artistas conceituais faziam da fotografia, não tanto por 
oferecer ao espectador uma prova indicial da realidade através do registro do evento 
mas por invocar deiticamente o real através do ato de assinalar o evento e, 
efetivamente, ao declarar ser este o caso. A indefinição entre essas duas formas de 
indicialidade, longe de confirmar o estatuto do mundo visível, o questiona 

                                                
93 A noção de performativo – que alguns preferem à de performatividade - tem sido empregada de modo 
profícuo nas teorias contemporâneas sobre o corpo, na discussão sobre o lugar do corpo como ato de fala ou os 
processos corporais de subjetivação, sobretudo, nos estudos feministas influenciados pela leitura da obra de 
Austin por Derrida. 
94 Uma das séries analisadas por Green e Lowry foi realizada por Robert Bary em 1969 e intitulava-se Inert Gas 
Series. Consistia num conjunto de fotografias e textos que explicava a ação do artista em liberar vários gases 
invisíveis em locais específicos próximos de Los Angeles. As fotografias pretendem mostrar essas ações, mas, 
naturalmente, não se pode ver nada além dos locais reais – uma árida porção do deserto, uma praia isolada, um 
parque vazio – para verificar as declarações do texto que acompanha a imagem. GREEN, David e LOWRY, 
Joanna. “De lo presencial a lo performativo: nueva revisión de la indicialidad fotográfica”. In: GREEN, David 
(org.). Que ha sido de la fotografia?. Barcelona: Gustavo Gili, 2007, pág. 53.  
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sutilmente e dirige nossa atenção face às diversas formas em que se produzem os 
discursos sobre os conceitos de realidade.95  
 

Peggy Phelan, que se propõe a definir a performance mesma – e não o comportamento 

social que é performado – afirma que aquela só existe no presente: não pode ser gravada, 

registrada, documentada; de outro modo, participa na circulação das “representações das 

representações” e se torna uma outra coisa.96 Conforme States, soa estranho que Phelan 

apresente a definição acima no mesma obra em que analisa as fotografias de Cindy Sherman e 

Robert Mapplethorpe como exemplos de arte performática. Ele questiona em que medida 

aquelas fotografias tornam-se ‘algo diferente da performance’ uma vez que a autora acredita 

que “quando algo transforma-se em documento – uma fotografia, um cenário, um vídeo” – 

perde a sua capacidade performativa.97 Ao contrário do que apontam Green e Lowry, Phelan 

acaba reduzindo as fotografias de Sherman à meras reproduções, ou, conforme ela define, à 

memória que a performance pode fazer emergir. Mas, onde as performances originais 

ocorreriam? Estariam no próprio ato de fotografar o sujeito? Apenas ali? 

States observa que as discussões empreendidas por Phelan acerca da performance de 

Sherman são muito convincentes: lendo o texto e cotejando com as imagens, fica clara a 

qualidade performativa das fotografias de Sherman e sua manipulação dos “disfarces” 

femininos com um determinado propósito. E essa capacidade de leitura apresentada por 

Phelan não seria aprimorada, conforme States, se alguém estivesse olhando para as “fotos 

originais” de Sherman, e, acrescento, talvez nem mesmo na presença de Sherman durante as 

sessões de fotos, o que parecer ter acontecido neste caso, conforme comenta States. Ele 

observa, então, que não há nenhum sentido em minimizar ou subestimar a capacidade 

performativa das imagens pelo fato de estarmos diante de suas reproduções. Para ele, ao 

contrário, 

 
parece que a performance da fotografia só pode ocorrer por meio de reprodução, que 
a fotografia é a arte por excelência da reprodução, e que só sobrevive no encontro e 
reencontro do espectador. Performance, então, pode ser retomada no tempo, embora 
obviamente nunca seja a mesma performance.98 

 

Em um dos capítulos de No caption needed, livro em que Robert Hariman e John 

Louis Lucaites, analisam as fotografias icônicas, aquelas que conforme o título deixa claro, 

não necessitariam de legendas, os autores discutem as relações entre fotografia e performance 
                                                
95 Ibidem, p. 61. 
96 STATES, Bert, op. cit., p. 8.  
97 Ibidem, p. 10. 
98 Ibidem, p. 11. 
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e, sobretudo, o aspecto performativo das imagens. Começam por listar alguns dos lugares-

comuns que pretendem diferenciar performance e fotografia: fotografias são estáticas, 

performances são dinâmicas; fotografias são infinitamente reprodutíveis, portáteis e 

mundanas, performances são eventos únicos em situações específicas possuindo status 

especial; fotografias são conhecidas por serem cópias, performances criam uma sensação de 

presença; fotografias contam com um realismo naive, performances requerem uma elevada 

conscientização da arte.99 Para os autores, os argumentos baseados nas “falsas comparações” 

listadas acima não se sustentam uma vez que as fotografias – embora reprodutíveis – 

capturam eventos únicos, e algumas performances, por outro lado, são repetidas milhares de 

vezes. 

Embora admitam que nem todas as fotografias possuam um conteúdo performativo, 

observam que, se começarmos a pensar como elas conseguem atrair os espectadores e como 

podem operar performativamente, encontraremos algumas chaves para analisar o 

fotojornalismo e, em especial, as chamadas imagens icônicas. 

 
A fotografia é fundamentada em dispositivos fenomenológicos que são 
fundamentais para estabelecer a experiência performativa. Enquadrar, por exemplo, 
seja no palco do teatro ou nas fronteiras retangulares de qualquer foto, assinala o 
trabalho com um dado especial de realidade que adquire maior intensidade que o seu 
fluxo antes ou depois disso. Quando são emolduradas, as fotos ficam marcadas 
como atos especiais de exibição. Esta condição estética eleva a consciência das 
características estilísticas de qualquer objeto – e especialmente do gesto distintivo – 
enquanto carrega também expectativas em torno da “competência comunicativa” 
tanto na produção como na recepção da obra.100 

 

Trazendo esta discussão para o campo da fotografia de moda especificamente, observo 

que este gênero de imagem possui inúmeras qualidades performativas. Em primeiro lugar, 

porque tem como foco o vestir que é, em si mesmo, um ato performativo. Segundo, porque 

encena determinados temas e situações de modo a pôr a roupa em ação. Finalmente, a 

fotografia de moda mobiliza os espectadores reiterando modelos de gênero, de corpo, de 

sexualidade, entre outros, pela afirmação repetida de gestos e poses que constituem o seu 

repertório. 

Hariman e Lucaites afirmam que os sujeitos vêm a existir e ser apreciados quando são 

vistos por outros e, especialmente quando eles podem ver a eles próprios sendo vistos. Nesse 

sentido, para os autores, nos vemos constantemente em espelhos sociais: os olhos e as reações 

                                                
99 HARIMAN, Robert e LUCAITES, John Louis. No caption needed: iconic photographs public culture, and 
liberal democracy. Chicago: The University of Chicago Press, 2007, p. 30-31. 
100 Ibidem, p. 31. 
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dos outros. “Nós nos checamos em espelhos fabricados que são instrumentos da 

contemplação social. E nós buscamos por imagens de nós mesmos nos meios de 

comunicação.”101 

Se todos nós somos atores sociais, à fotografia de moda cabe recriar momentos 

reconhecíveis das performances que executamos. É dessa capacidade de atrair o espectador, 

fazendo com que ele se veja na fotografia de moda, que depende não apenas o consumo da 

roupa, mas, o consumo da imagem mesma.102 Mas, a fotografia de moda – e a fotografia de 

imprensa de modo geral – não produz sentidos apenas quando reproduz os nossos 

comportamentos em sociedade; ela é performativa também porque configura um instrumento 

para que os atores sociais reconheçam e apreendam os comportamentos e ações dos outros 

atores sociais. Assim como temos por base modelos pré-existentes que podem conformar 

nossa maneira de vestir e, por conseqüência, a maneira como nos apresentamos socialmente, 

as fotografias de moda fornecem referências para conhecermos aqueles com quem nos 

relacionamos; a apreensão do outro ocorre por intermédio do reconhecimento e da interação 

com determinados modelos performados. 

 
Por sua vez, é a consciência desta modelagem na apreensão do outro que vai 
orientar o comportamento performado de um dado agente social. Trata-se de um 
processo, em alguma medida, dialético. Assim como se baseiam em modelos 
padronizados para elaborar seus próprios desempenhos e atuações, as pessoas 
apreendem os outros e constroem imagens sobre eles, de maneira tipificada.103 

 

Mas, a dialética desse processo não encerra aqui, pois é na sociedade mesma que as 

imagens da moda buscam os comportamentos a serem performados: é um jogo em que se 

equilibram as séries de repertórios previamente estabelecidos de poses e gestos e a escolha 

daqueles que mais se adequam às roupas que estão em ação naquela cena os quais, por sua 

vez, vão conformar modelos para os leitores. É na percepção dessa dinâmica da sociedade 

dada a ver na fotografia de moda – com suas tensões e acomodações – que reside a potência 

desse gênero fotográfico. 

Outro ponto importante que nos leva à articular performance e fotografia de moda 

também é posto por Goffman. Trata-se de quando a habilidade dramática dos agentes sociais é 

colocada em suspeição; aqueles momentos de risco, embaraço, vergonha ou constrangimento 

                                                
101 Ibidem, p. 33. 
102 Nesse caso, estão implicados, não apenas o designer, mas, sobretudo, o fotógrafo, o jornalista e/ou produtor, a 
equipe de maquiadores e cabeleireiros e o veículo no qual a imagem é divulgada. 
103 AQUINO, Jania Perla Diógenes de. Performance e Experiência em Erving Goffman e Victor Turner. In: 
Congresso Brasileiro de Sociologia, 15., 2011, Curitiba. Anais... Disponível em:  
< http://www.sistemasmart.com.br/sbs2011/arquivos/30_6_2011_11_41_51.pdf>  
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nos quais os agentes sociais exibem seu “amadorismo”. Entendo que as performances 

associadas à comportamentos imprevistos teriam uma equivalência naquelas fotografias de 

moda que contemplam atos performativos que rompem com os padrões habituais, por 

exibirem o corpo em demasia ou em poses menos ortodoxas; por tratarem de temas tabus, 

como doenças, guerras e sexualidade, entre outros; por exibirem modelos em desacordo com 

os padrões de beleza em vigor. Teríamos uma ruptura com os repertórios programados, em 

performances que podem apelar para a ironia, agressividade ou drama, provocando reações de 

desagrado nos leitores. Não se trata aqui dos aspectos comentados anteriormente, de certo 

risco calculado que algumas imagens dão a ver; neste caso, falamos de imagens que, por se 

dirigirem a um público mais específico, de comportamento transgressor, ou por atenderem a 

interesses mercadológicos – que levam marcas a ousar deliberadamente na apresentação de 

seus produtos – rompem com os repertórios habitualmente vistos naquele gênero e acabam 

por atingir espectadores que se pautam por outros modelos performativos. 

As questões metodológicas e epistemológicas trazidas por Goffman nos seus trabalhos 

com as fotografias publicitárias104 configuram chaves vigorosas para a análise das fotografias 

de moda, particularmente para temas como as performances do corpo, a interação de gêneros, 

a reiteração de comportamentos. No lugar de definir regras quanto ao estatuto de realidade das 

fotografias de moda, importa investigar, na trilha do autor, os repertórios de gênero que elas 

iluminam, os comportamentos cristalizados e, sobretudo, de que maneira aquele tipo de 

fotografia define os sujeitos e os agentes da moda. 

As imagens da moda produzem uma pedagogia na qual são explicitadas normas – mais 

ou menos fluidas conforme o tempo, o lugar, a sociedade – a serem seguidas pelos sujeitos, 

excluindo aqueles que não se adequam aos atributos esperados. Mas, como apontado 

anteriormente, elas não se definem apenas pelo seu caráter normativo ou autoritário: os 

modelos de beleza, corpo, comportamento, sexualidade, gênero são “negociados” de acordo 

com os desejos e expectativas dos sujeitos a quem se destinam. Ativas e receptivas, as 

fotografias de moda apresentam e representam modelos e dão a ver questões e inquietações, 

traduzidas de forma rápida e esteticamente instigante. Nelas os comportamentos são ensaiados 

à exaustão, são produzidos e repetidos, até que exprimam com a máxima eficiência o sentido 

desejado. Mas, isso não significa que “expressem” a feminilidade ou qualquer outra 

qualidade, no sentido de fornecer um retrato. Na trilha de Goffman e, assim como as 
                                                
104 GOFFMAN, Erving. Gender advertisements. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1979 e 
La ritualisation de la feminité. Actes de la recherche en sciences sociales, v. 14, p. 34-50, abr. 1977. Disponível 
em: <http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/arss_0335-5322_1977_num_14_1_2553>. 
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fotografias publicitárias, as fotografias de moda não retratam como habitualmente nos 

comportamos, mas, sim como pensamos que homens e mulheres se comportam; elas hiper-

ritualizam os comportamentos. 

Esta tese se propõe, portanto, a ver nas imagens não aquilo que se espera delas – a 

partir de quadros contextuais para os quais elas teriam respostas – mas busca, nas fotografias, 

a dinâmica da sociedade mesma, com tensões, conflitos, expectativas, rupturas e 

acomodações. 

O trabalho está dividido em três capítulos. O primeiro apresenta uma pequena história 

da fotografia de moda, discute o lugar da moda no jornal Correio da Manhã, além de propor 

um exercício: podem duas imagens conter uma década? A resposta está em um dos muitos 

pares que podem ser formados com as fotografias de moda daquele periódico nos anos 1960. 

Nelas, gênero, corpo, beleza, indumentária e pose funcionam como mapas que ajudam a 

iluminar questões e cortes cronológicos propostos nesta tese. O segundo capítulo examina os 

modelos de gênero engendrados pela fotografia de moda no período compreendido entre 

1960-1965. A moda e a fotografia de moda ainda atuam então numa demarcação rigorosa das 

fronteiras de gênero: à ritualização da feminilidade que define a mulher ornamento, o sujeito 

da moda, que se apóia nos modelos de vestimenta propostos pela alta-costura, corresponde o 

homem oculto. A masculinidade se afirma pela ausência: a roupa é uma necessidade, a moda 

é um excesso. Mas, naquele momento já se observam algumas rupturas: mulheres jovens se 

afastam dos modelos propostos para a “moça bem” e adotam as calças Saint-Tropez e pata de 

elefante, a moda praia é revolucionada com a criação do monoquíni, a adoção de calças jeans 

pelas camadas mais jovens evidencia a possibilidade de um estilo unissex. O terceiro capítulo 

parte da proposição de alguns autores, como Eric Hobsbawm, de que a moda, ao trazer à tona 

revoluções estilísticas, teria uma potência que se assemelha à das revoluções políticas. Nele 

são discutidos os aspectos que caracterizam a revolução do vestuário na segunda metade dos 

anos 1960, entre eles, a perda da aura pela alta-costura, a emergência dos novos criadores, os 

efeitos do surgimento de peças como as calças compridas para as mulheres, a minissaia, a 

moda unissex; são investigados, ainda, temas como a emergência da moda jovem e a 

juventude como valor. O modo como as imagens da moda – mas não apenas elas - produzem 

sentido e os diferentes sentidos que elas produzem no que tange à temas como sexualidade, 

identidade e relação de gêneros também são examinados aqui: da mulher ornamento temos 

agora a mulher dinâmica; o sujeito oculto torna-se o novo homem. Ao “moldar” estes novos 
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“sujeitos”, as imagens dialogam com a sociedade, respondem a anseios e inquietações e, na 

mesma medida, podem se contrapor à estes, ou se revelar anacrônicas.  
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CAPÍTULO 1 - A FOTOGRAFIA DE MODA E A MODA NA FOTOGRAFIA 

 

1.1 - ALGUMAS NOTAS SOBRE A FOTOGRAFIA DE MODA 

 

Gênero híbrido, que combina elementos comerciais e artísticos e se apóia em idéias, 

estilos e características de diversos tipos de imagem, a fotografia de moda se dá a ver numa 

complexa e variada gama de práticas: editoriais produzidos para jornais, revistas 

especializadas, sites e blogs, campanhas publicitárias, matérias sobre desfiles, costureiros e 

lançamentos de coleções. 

As primeiras fotografias de moda, surgidas na segunda metade do século XIX, 

copiavam os padrões dos retratos e das cartes de visite, que haviam estabelecido as 

convenções para fotografar pessoas destacando a roupa que vestiam. Nos anos 1930 os 

fotógrafos de moda vão se apropriar de movimentos artísticos como o surrealismo; na década 

de 1980, Bruce Weber, fotografando para Calvin Klein, toma de empréstimo o trabalho de 

Leni Riefensthal. O fotojornalismo e a fotografia documental igualmente vão influenciar a 

fotografia de moda assim como padrões e temas advindos do cinema. As convenções deste 

gênero fotográfico se caracterizariam, portanto, por “não serem fixas nem propositivas” como 

adverte Jennifer Craik.105 

Em meados do Oitocentos a moda se torna indissociável da fotografia de moda. Filha 

da revolução industrial, da máquina de costura, dos grandes magazines e da imprensa 

especializada, a moda emerge como um sistema no qual coleções sazonais são apresentadas 

pelos costureiros, seus criadores. Uma lógica de produção e difusão das roupas distinta da que 

esteve em curso desde o século XIV, quando moda era aquilo que a nobreza definia como tal, 

com costureiras e alfaiates executando o que lhes era solicitado. Em 1858, quando o 

costureiro inglês Charles Frederick Worth abre sua maison em Paris, tem início a alta-costura: 

                                                
105 CRAIK, Jennifer. The face of fashion: cultural studies in fashion. London: Routledge, 1994, p. 114. 
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o costureiro não é mais meramente alguém que fabrica roupas mas um verdadeiro artista, um 

gênio criativo. Promoção de desfiles com manequins de carne e osso, as denominadas sósias, 

e a produção de fotografias, são fundamentais para a divulgação de seus modelos. Worth 

torna-se, desse modo, um inovador também no que se refere à propaganda e suas criações são 

vistas regularmente nos jornais de moda lidos pela elite parisiense. 

Embora a fotografia de moda seja fundamental para a divulgação de novos padrões de 

vestimenta, no século XIX e em boa parte do século XX ela vai conviver, na imprensa 

especializada, com croquis, ilustrações e moldes.106 E a despeito da produção de fotografias 

dos modelos da alta-costura e dos ateliês terem se tornado itens fundamentais à divulgação 

das marcas, apenas em 1891 é publicada a primeira fotografia de moda em jornal, o La Mode 

Pratique, o que não significou um uso generalizado. Ao contrário, nas primeiras décadas do 

século XX, os vestidos criados por renomados costureiros da alta-costura como Doucet, 

Paquin e Paul Poiret eram desenhados, entre outros, por Paul Iribe e Erté para as páginas dos 

jornais como a Gazette du bon ton. 

A introdução da fotografia nas revistas femininas, entre 1900 e 1914, a princípio 

prejudicou a divulgação da moda, pois as imagens acabavam revelando as imperfeições do 

corpo e os vestidos caíam mal: fotos de Tulbot, Felix, Henri Manuel e de Paul Nadar 

freqüentemente precisavam ser retocadas. Por isso, para promover suas criações sem risco de 

prejudicá-las, costureiros como Lanvin, Patou e Vionnet apelaram para atrizes jovens e 

esbeltas, as primeiras manequins fotográficas. 

Mesmo que as técnicas de reprodução e difusão na imprensa ilustrada tenham sido 

alteradas com a autotipia ou meio-tom – introduzida a partir de 1882 – e as câmeras e filmes 

fotográficos em película se aperfeiçoado, desde 1888, a grande virada na fotografia de moda 

vai ocorrer apenas na década de 1930. Graças aos melhoramentos na impressão em meio-tom, 

reportagens com a cobertura fotográfica de eventos de moda tornam-se comuns e a profissão 

de fotógrafo de moda é estabelecida. 

                                                
106 As gravuras sempre tiveram papel relevante na difusão da moda: na França, desde meados do século XVIII, 
gravuras encartadas nos jornais femininos tornam-se fonte de informação essencial, substituindo as bonecas de 
moda, manequins de cera, madeira ou porcelana, dos quais se trocavam as vestimentas de acordo com as 
estações. Ao longo dos Setecentos, graças à expansão das tipografias, as gravuras de moda, mais econômicas e 
com maior mobilidade que as bonecas, atingem um público que vai além dos círculos aristocráticos. Outra fonte 
de informação fundamental à difusão da moda surge em 1830, também na França: são os moldes de roupas, os 
coupes geométriques, que sobreviveriam encartados em publicações femininas de vários países, incluindo o 
Brasil, por mais de um século. No Brasil, o Correio das Modas, lançado em 1836, é o pioneiro na publicação de 
“figurinos litografados de homens e de senhoras”. Na segunda metade do século XIX, em vários outros jornais 
do País, litografias coloridas eram o complemento constante dos textos das colunas especializadas. 
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De todo modo, conforme observa Claudio Marra, 

Inicialmente, a fotografia, vale lembrar, estava presente somente nas publicações 
destinadas a um público de elite, enquanto os catálogos dirigidos à massa ainda 
continuavam a utilizar o desenho, a reprodução manual, como um esboço, técnicas 
que evidentemente não podiam sugerir aquela sensação de autenticidade e de 
vivenciado oferecido pela fotografia. Dessa dupla modalidade de comunicação 
podemos deduzir que, nos primeiros decênios do século XX, enquanto as classes 
populares olhavam a roupa com interesses exclusivamente práticos, isto é, voltados 
a uma consciência apenas funcional da mercadoria, as classes altas podiam 
conceder-se uma espécie de valor agregado, pois a comunicação fotográfica lhe 
oferecia a possibilidade de se espelhar (...) em um modelo a ser desejado.107  

 

Duas revistas norte-americanas foram fundamentais à difusão da moda e à valorização 

da fotografia de moda: Vogue, criada em 1892, e Harper’s Bazaar, em 1867. A Vogue foi 

lançada com o propósito de fazer a crônica social da alta sociedade. Em 1909 foi comprada 

pelo empresário Thomas Condé-Nast que implementou modificações no seu perfil editorial e 

contratou fotógrafos que se tornariam pioneiros na criação de uma linguagem para a 

fotografia de moda. Durante os primeiros trinta anos da revista, Edward Steichen, George 

Hoyningen-Huene, Horst P. Horst e Lee Miller incorporaram as técnicas do surrealismo na 

criação de imagens que davam aos leitores a possibilidade de experimentar uma relação mais 

complexa envolvendo roupa, identidade, imagem e desejo, bem diferente dos registros mais 

literais das pranchas de moda e das fotografias com viés documental produzidas até então. Ao 

longo do século XX a Vogue se consolidou como uma das mais prestigiosas publicações do 

segmento da moda com edições em vários países: foi lançada em 1916 na Inglaterra, em 1920, 

na França e em 1950 na Itália. Ainda hoje se destaca pela qualidade dos seus ensaios 

fotográficos. 

A Harper’s Bazaar teve os seus padrões editoriais reformulados a partir de 1932, 

quando William Randolph Hearst, responsável pela revista, contrata Carmel Snow, ex-editora 

de moda da Vogue, como editora-chefe, e o designer russo Alexey Brodovitch como diretor 

de arte. Brodovitch, que havia vivido os anos loucos em Paris, leva para a Harper’s Bazaar o 

espírito das vanguardas artísticas, altera o seu projeto gráfico, propõe matérias de moda em 

que texto e imagens se integram, estimula o uso da fotografia documental e, junto com 

Richard Avedon incorpora influências do cinema à fotografia de moda. Além de Avedon, 

fotógrafos como Hiro, Bruce Davidson e Lilian Bassman e artistas como Salvador Dali, Jean 

Cocteau e Marc Chagall colaboraram para a revista. 

                                                
107 MARRA, Claudio. Nas sombras de um sonho: história e linguagens da fotografia de moda. São Paulo: 
SENAC, 2008, p. 65. 
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As duas publicações desempenharam um papel relevante, muitas vezes subestimado, 

na promoção de fotografias de qualidade, não apenas da fotografia de moda. Durante anos 

mantiveram estúdios concomitantemente em Nova Iorque, Londres e Paris e contaram entre 

os seus colaboradores com Cartier-Bresson, Robert Frank, Richard Avedon, Diane Arbus, 

Irving Penn, entre outros. A essas duas revistas soma-se Elle, criada em 1945, por Hélène 

Lazareff.108 Com um perfil inovador, Elle foi a primeira revista de moda francesa a publicar 

fotografias coloridas na capa (adquiridas em Nova Iorque); exibia um design gráfico atraente, 

que a distinguia das revistas tradicionais e foi pioneira na contratação de fotógrafos exclusivos 

como Peter Knapp, em 1960. 

A partir da última década do século XX há “uma reconfiguração das fronteiras entre a 

fotografia, a moda e a arte contemporânea.”109 Na esteira de revistas como I-D, The Face e 

Blitz, criadas na década anterior, novas publicações tratam não apenas da moda, mas, 

conforme Andre Rouillé, 

 

dos modos de vida inventados no Ocidente, na virada do milênio, pelos jovens, e de 
como eles se manifestam numa geografia nova, onde a moda reúne, de maneira 
inédita, arte contemporânea, fotografia, música, cinema, tecnologia, design, mas, 
também, vida urbana, sexualidade e pornografia.110 

 

Desde a década de 1960 a fotografia de moda faz da sexualidade uma agenda. A 

princípio com um foco maior na exposição do corpo feminino chega à insinuações de 

lesbianismo e sado-masoquismo, além de enfatizar o homoerotismo com a ampla exposição 

dos músculos masculinos nas décadas seguintes. 

Nos últimos anos do século XX, além das imagens ultra-sensuais das top-models, há 

um direcionamento das fotografias de moda para questões até então interditas como anorexia, 

pedofilia e consumo de drogas, este num estilo consagrado como “heroin-chic”, contempladas 

pelos chamados fotógrafos neo-realistas como Corine Day, Wolfgang Tillmans e Juergen 

Teller; opressão, guerra, sangue, ferimentos, mutilações (Nick Night); referências à pena de 

morte, racismo e doenças como a AIDS (Oliviero Toscani); os efeitos do tempo sobre o corpo 

(Jeff Riedel e Phil Poynter). 

                                                
108 Hélène Lazareff viveu em Nova Iorque entre 1940 e 1945 tendo feito estágio na Harper´s Bazaar e 
colaborado com a New York Times Magazine. Uma das marcas de Hélène à frente da Elle foi a sua percepção 
antecipada da emergência do prêt-à-porter. Isto permitiu que, na segunda metade dos anos 1950, a revista 
publicasse matérias com roupas que estavam ao alcance das leitoras nas vitrines das lojas de departamento como 
Galeries Lafayette e Printemps além da rede Prisunic. 
109ROUILLÉ, André, p. 446. 
110 Ibidem. 
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Rebecca Arnold rejeita as leituras simplistas dessas fotografias de moda; para ela são 

imagens complexas, pois falam também de prazer e controle. A propósito do estilo “heroin 

chic”, por exemplo, observa que “sexo, morte e ambigüidade são os significados principais do 

nosso tempo:”111 Ela sugere que imagens de pessoas extenuadas e exaustas com queimaduras 

e expressões entorpecidas e letárgicas - que pertencem à estética da degradação – assinalam 

os altos e baixos de experiências extremas não apenas por abuso de drogas, mas, por 

experiências emocionais, de maneira geral. 

Para Caroline Evans, na medida em que este imaginário confugura uma iconografia do 

afeto parece contradizer os teóricos do pós-modernismo. A despeito de sua ênfase na imagem 

e na estética, a fotografia de moda contrariou o argumento de que a partir do final do século 

XX a vida cotidiana se tornou cada vez mais estetizada ou que o real foi eclipsado na 

sociedade pós-moderna. Evans retoma Arnold que aponta que o corpo brutalizado é que 

passou a significar o real. E observa que, embora autores como Jean Baudrillard considerem 

que estas imagens funcionam como um simulacro, um substituto de sentimento autêntico (“o 

artifício está no topo da realidade”), pode-se igualmente argumentar que elas são um estímulo 

à empatia, com este gênero se constituindo como uma estética de intensidade apaixonada na 

mesma medida que o destrutivo culto à beleza do século XIX.112 

 

1.2 - A FOTOGRAFIA DE MODA NO BRASIL 

 

Nas primeiras décadas do século XX a criação e a produção da moda bem como os 

veículos dedicados à sua divulgação concentravam-se no Rio de Janeiro e em São Paulo. E 

embora os artigos franceses ainda fossem muito valorizados e a moda parisiense copiada nos 

salões elegantes das duas cidades, a confecção de artigos de vestuário e acessórios começava 

a ser incrementada, a indústria têxtil nacional ganhava fôlego, e a qualidade dos tecidos era 

aprimorada. Em 1919 a produção local já contemplava ¾ da demanda interna de têxteis. 

Publicações com seções dedicadas à moda e beleza multiplicam-se nesse período 

como Fon-Fon (1907-1958), Ilustação Brazileira (1909-1959), Jornal das Moças (1914- 

1961), Frou-Frou (1923-1935), A Cigarra (1914-1956) e a Revista Feminina (1914-1936). 

Nelas começam a ser vistos, ainda que de forma incipiente e ocasional, alguns editoriais de 

moda com o propósito de divulgar novas coleções. 
                                                
111 ARNOLD, Rebeca. Heroin Chic. Fashion Theory, vol. 3, n. 3, 1999, apud EVANS, Caroline, op. cit., p. 203. 
112 Ibidem, p. 205. 
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As primeiras fotografias de moda produzidas no Brasil seguiram a tradição do portrait 

ou retrato fotográfico, caso do Jornal das Moças, que estampava em sua capa atrizes, poetas 

ou musicistas: mais do que disseminar as tendências da moda, as imagens visavam divulgar a 

imagem do retratado.113 Em seu período inaugural as fotografias de moda também se definiam 

pelo seu aspecto pedagógico; era comum que ensinassem as leitoras a se vestir para uma 

determinada ocasião. 

Em boa parte do século XX este gênero de imagem foi, sem trocadilho, um acessório 

aos textos das colunas especializadas, dividindo espaço com ilustrações, moldes e croquis. A 

maioria do material publicado nas seções de moda era constituída por fotografias de 

divulgação de filmes estrangeiros ou imagens recebidas de agências internacionais de notícias 

referentes às novas coleções desfiladas em Paris. 

No decorrer da década de 1950 a relação entre consumo e imprensa feminina é 

estreitada graças ao crescimento das indústrias relacionadas aos produtos domésticos e 

àqueles voltados para a mulher – em especial artigos de maquiagem e beleza. O surgimento 

de novas publicações femininas evidencia a estratégia dos empresários do segmento editorial 

para a ampliação da informação de moda face ao consumo emergente. Entre estas publicações 

estão Jóia (1957-1959) Manequim (1959) e Cláudia (1961). Além delas, revistas ilustradas 

como O Cruzeiro (1928-1975), A Cigarra (1914-1956), Manchete (1952) e os suplementos 

dominicais dos jornais disputavam a preferência das leitoras. 

Mas, ainda assim, as fotografias de moda privilegiavam os desfiles promovidos pela 

indústria têxtil como a Fábrica Bangu – que trouxe ao País o costureiro francês Jacques Fath 

em 1952 – e pelas lojas de luxo, como a Casa Canadá no Rio de Janeiro e Madame Rosita em 

São Paulo. A Bloch Editores, uma das grandes empresas do ramo no período, chega a manter 

uma sucursal em Paris com o objetivo de registrar as coleções da alta-costura para as revistas 

Manchete114 e Jóia. Com o impulso da indústria da moda nacional, estas duas publicações 

começaram a utilizar fotografias nos editoriais de moda.  

 

O desenvolvimento da tecnologia de impressão e do equipamento fotográfico 
colaborou para a implementação de imagens fotográficas coloridas de qualidade 
nessas revistas. A partir daí, iniciou-se a divulgação sistemática de fotos de moda 
produzidas no Brasil. As revistas Jóia, da Bloch Editores e A Cigarra, dos Diários 

                                                
113 VAENA, Magnus Henrik Holger Toledano. Fotografia de moda e mediações socioculturais: uma perspectiva 
histórica. Dissertação (Mestrado em Comunicação), Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura da 
Escola de Comunicação da UFRJ, 2004, p. 121. 
114 Destacavam-se na Manchete as coberturas de moda produzidas por Indalécio Wanderley e José Medeiros.  
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Associados, englobavam praticamente todo o mercado editorial no segmento 
feminino dedicado à moda na cidade.115  

 

No final da década de 1950 e, sobretudo após meados dos anos 1960, as fotografias de 

moda ganham espaço em revistas especializadas e nos cadernos femininos e de cultura dos 

jornais. A publicação de editoriais marca uma autonomia destas imagens em relação aos 

textos e aponta para o fato de que também visualmente a moda passa a ser mais consumida. 

Um dos responsáveis por esta ampliação do campo da moda no País foi a publicidade 

veiculada pela empresa Rhodia em revistas de grande circulação como Manchete e O 

Cruzeiro.116 O sucesso das campanhas publicitárias da Rhodia deve-se à parceria entre Lívio 

Rangan, diretor comercial da Standard Propaganda e idealizador dos desfiles-show da 

empresa, realizados na Feira Nacional da Indústria Têxtil – Fenit; Licínio de Almeida, diretor 

de arte da empresa; e Otto Stupakoff, fotógrafo responsável por uma série de campanhas a 

partir de 1958, os “publieditoriais”, encartes publicitários no formato de artigo. Para 

Stupakoff, aquelas foram as primeiras fotografias de moda produzidas no País. “Fotografia de 

moda como a gente entende hoje ainda não existia. A moda era ilustrada e vendida em 

anúncios de jornal em preto e branco, com desenhos a bico de pena. Alceu Penna era o 

principal estilista, desde 1938, responsável pelas “Garotas do Alceu” na revista O 

Cruzeiro.”117 O lançamento de Cláudia, em 1961, inaugurou um estilo na edição da moda: a 

revista foi a primeira a contar com infra-estrutura de produtores, fotógrafos e manequins. Em 

1963, suas capas deixam de ser ilustradas; naquele ano tem início a colaboração de Otto 

Stupakoff, que vai se prolongar até 1965. 

Quanto aos jornais, na década de 1960, o Rio de Janeiro ainda mantinha um 

protagonismo: mesmo após a transferência da capital para Brasília a cidade era a grande 

referência cultural do País e possuía o maior número de títulos, entre eles, o Jornal do Brasil, 

Correio da Manhã, Diário de Notícias, O Globo, O Jornal, Tribuna da Imprensa e Última 

Hora. Nas páginas femininas, colunas sociais e de moda registravam eventos, divulgavam 

festas, mulheres elegantes e lançamentos e publicavam desenhos com sugestões de modelos. 

Ao longo dos anos 1960 os jornais cariocas aumentam o foco na moda. Enquanto em 

O Globo surge, em 1964, a seção Ela, parte integrante do Segundo Caderno, com colunas e 

                                                
115 VAENA, Magnus Henrik Holger Toledano, op. cit., p. 131. 
116 BONADIO, Maria Claudia. A ‘Revolução no vestuário”: publicidade de moda, nacionalismo e crescimento 
industrial no Brasil dos anos 1960. Revista Mosaico, v.2, n.1, p. 74-75. 
117 STUPAKOFF, Otto. Otto Stupakoff. São Paulo: Cosac Naify; In-Mod, 2006, s./p. 
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editoriais a cargo da jornalista Nina Chavs,118 o Jornal do Brasil promove o lançamento da 

coluna diária Passarela em 1962, editada pela jornalista Gilda Chataignier e publicada no 

Caderno B,119 e a renovação da Revista de Domingo. Investindo em jornalismo cultural, o JB 

tornou-se uma referência em informação de moda, com matérias exclusivas ilustradas com 

desenhos originais. Sobre as mudanças editoriais daquele jornal, entre as quais o espaço 

reservado à moda, comenta Alberto Dines: 

 

Não restava a menor dúvida que tudo caminhava a passos grandes. Até mesmo os 
moldes, atração tradicional que marcou a presença de Gil Brandão no jornal desde 
os meados dos anos 1950, não eram mais o que desejavam as leitoras. Vivia-se o 
momento da revolução têxtil, do desenvolvimento do prêt-à-porter. A grande 
transformadora da moda no Brasil foi a Rhodia, empresa francesa fornecedora de 
fios, que, através do publicitário Lívio Rangan, mostrou em anúncios temáticos – 
explorando o café, o cangaço, o Rio de Janeiro, o carnaval, o artesanato e muitos 
outros publicados nas revistas femininas, e também em outras não especializadas no 
setor, uma imagem desconhecida do Brasil, onde a moda era pontificada com as 
criações de talentos do pronto-para-usar e até mesmo da alta-costura.120  

 

Embora as fotografias de moda tenham ampliado o seu espaço nos jornais, deixando 

em segundo plano croquis e ilustrações, na década de 1960 fotógrafos especializados em 

moda naqueles veículos ainda eram raridade: Evandro Teixeira, no JB, por exemplo, produzia 

tanto as matérias relacionadas à moda como àquelas referentes aos eventos políticos e à 

cobertura esportiva. No Globo, a coluna Ela, apelava para fotógrafos free-lance como José 

Antônio121 e Jacques Avadis122 para a produção de editoriais um pouco mais autorais. 

Em 1969 surge a revista Desfile. Não era uma publicação feminina devotada 

exclusivamente à moda, mas apresentava uma proposta sofisticada em relação ao tema com 

editoriais produzidos em Paris e fotos de Luís Garrido. Contava ainda com o já experiente 

Indalécio Wanderley na equipe de fotógrafos. 

Na década de 1970 novas publicações abriram espaço para a fotografia de moda no 

País. Em 1973 surge a revista Nova, versão brasileira da Cosmpolitan americana. Seu público-
                                                
118 No início da década de 1960 O Globo publicava ilustrações de Martha Alencar. Com estilo influenciado pelas 
artes gráficas e muita irreverência, Martha criava modelos em tecidos inusitados, como os empregados para forro 
de colchão, os quais foram amplamente copiados. 
119 O Caderno B, um desdobramento do Suplemento Dominical do Jornal do Brasil, que passou a se chamar 
Revista de Domingo no início dos anos 1960, foi publicado pela primeira vez em 15 de setembro de 1960. 
120 Apud CHATAIGNIER, Gilda. Desenho de moda recorta e costura revolução cultural da década de 60: o 
papel do Jornal do Brasil na formação da moda brasileira. Dissertação (Mestrado em Design), PUC-Rio, Rio de 
Janeiro, 2005, p. 201. 
121 Fotografava também para diversas revistas da editora Abril. 
122 Desenhista industrial, formado pela ESDI, se notabilizou pela produção de imagens para capas de discos, 
colunas sociais e campanhas publicitárias e também foi colaborador do Correio da Manhã. 
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alvo era a mulher com ambições profissionais e alguma liberdade sexual, interessada em 

artigos sobre sexualidade e comportamento. Os textos excediam em muito o espaço das 

fotografias, mas, matérias de moda também eram publicadas. Conforme Buitoni, analisando 

um editorial de moda da revista em 1978, com fotos de Roberto Buzzini, três ingredientes 

básicos eram incluídos na receita de mulher moderna da revista: sexo, prazer e consumo 

sofisticado. A grande novidade era a presença masculina nos editoriais de moda dedicados às 

mulheres, mas, a despeito de uma pseudo-liberação feminina, segundo a autora, as mulheres 

ainda eram tratadas sob uma perspectiva tradicional na qual o investimento na aparência tinha 

por objetivo agradar o homem.123 

Em 1975 é lançada a Vogue Brasil por Luís Carta, que havia trabalhado na editora 

Abril, como responsável, entre outras, pela revista Cláudia. Direcionada aos consumidores de 

classe média alta, a Vogue logo se tornou um sucesso, atraindo anunciantes ligados à beleza e 

à moda como Dijon, Rhodia e Max Factor. Com fotos ousadas e bem produzidas – de acordo 

com os padrões gráficos e estéticos exigidos pela matriz – a edição brasileira publicava então 

editoriais de moda a cargo de fotógrafos como Otto Stupakoff, Luís Garrido, Miro e Duran. 

Dirigida pela jornalista Fátima Ali, a revista Setenta, teve apenas sete edições mas, 

ficou marcada como uma das mais inovadoras publicações brasileiras. Contando com um 

número considerável de anúncios publicitários, a Setenta privilegiou a qualidade das 

fotografias de moda nos seus editoriais. Entre seus colaboradores estavam Antônio Guerreiro, 

José Zaragoza, Claudia Andujar e Roger Bester além de correspondentes estrangeiros como 

Sarah Moon e Franco Rubartelli.124 

Nos anos 1970 já havia emergido uma geração de grandes fotógrafos de moda no País, 

entre eles, Antônio Guerreiro, que iniciou a carreira no Correio da Manhã no final da década 

anterior, Luiz Garrido, David Drew Zing, Antonio Rudge, Zulema Rida, Bubby Costa, Itaci 

Carlos, Josemar Ferrari, Olivier e Lenita Perroy, Paulo Namorado, Helio Santos, Paulo 

Scheuenstuhl, Eveline Muskat e Fernando Louza.125 

Dentre as publicações de moda que circularam no País nos ano 1980, destaca-se a 

revista Moda Brasil (1984-1990). Com tiragem superior a cem mil exemplares e cerca de 

duzentas páginas, possuía, a princípio, quatro edições anuais, conforme as estações, tendo 

passado a publicar, posteriormente, números especiais (dedicados ao jeans, moda esporte, 

                                                
123 BUITONI, Dulcília, Mulher de papel. São Paulo: Loyola, 1981, p. 108-115.   
124 VAENA, Magnus Henrik Holger Toledano, op. cit., p. 143. 
125 SABINO, Marco. Dicionário da Moda. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007, p. 268. 
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entre outros). Tomando como inspiração revistas britânicas de vanguarda como The Face e I-

D, Moda Brasil inovava por apresentar uma linguagem visual pautada pela experimentação, 

com uma diagramação ousada, uso de fontes em grandes dimensões, cortes inusitados, 

granulação de imagens. Entre os fotógrafos que atuaram na revista estavam Luiz Garrido, J. 

R. Duran, Bob Wolfenson, Márcia Ramalho, Isabel Garcia, Nando Buco, Flavio Colker e Luis 

Tripolli, que encontravam nela total liberdade para suas experiências estéticas. A revista, que 

era destinada à profissionais da área de moda, acabou por influenciar a linguagem fotográfica 

das publicações voltadas para o grande público como Cláudia Moda. 

A década de 1990 marca o início do processo de profissionalização da moda no País 

no qual se destacam os investimentos na modernização da indústria têxtil, após a crise 

instituída no governo Collor, devido à importação de tecidos e produtos manufaturados da 

China; a realização das semanas de moda como Fashion Rio e São Paulo Fashion Week; o 

“boom” das faculdades de design de moda. Com a emergência da Internet, o acesso às 

novidades da moda é ampliado – acompanhar desfiles e eventos nacionais e internacionais 

torna-se comum não apenas para os profissionais da área. Ampliam-se as formas de atuação 

dos fotógrafos e jornalistas especializados que ocupam espaço também na mídia eletrônica; 

surgem novas publicações com foco na moda como as edições brasileiras de Marie Claire em 

1991,126 L´Officiel em 2006,127 Harper’s Bazaar, em novembro de 2011, e revistas com perfil 

inovador como Vizoo, Trip, TPM, S/N., esta, criada pelo fotógrafo Bob Wolfenson. Nestas 

últimas há um investimento genuíno na imagem e as fotografias de moda são, de fato, autorais 

com matérias que associam arte, moda e comportamento. 

Fotógrafos de moda surgidos a partir da década de 1990 como Daniel Klajmic, 

Henrique Gendre, André Passos, Murillo Meirelles, Gui Paganini e Thelma Villas-Boas têm 

atuado tanto em publicações brasileiras como em revistas internacionais. Vaena destaca 

Henrique Gendre, autor de trabalhos publicados na I-D e no jornal The Sunday Times, e 

Klajmic, com imagens na revista Visionaire, além de ter fotografado campanhas publicitárias 

para empresas como Max Factor.128 

Ao mesmo tempo em que os fotógrafos de moda brasileiros ampliam seu espaço em 

publicações de renome no exterior, o interesse pela moda produzida no Brasil nas duas 

                                                
126 Com matérias dedicadas a temas como comportamento, horóscopo, beleza e moda, a publicação exibe um 
perfil mais conservador em seus editoriais de moda, sem grandes inovações ou experimentações visuais. 
127 Mesclando editoriais de moda produzidos no exterior e no Brasil, o foco da L´Officiel são as matérias 
relacionadas à moda e beleza voltadas para as camadas mais altas. A publicidade exibida na revista e seus 
editoriais, altamente sofisticados, são produzidos por fotógrafos consagrados.  
128 VAENA, Magnus Henrik Holger Toledano, op. cit., p.158-159. 
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últimas décadas e a explosão das modelos nacionais, com destaque para Gisele Bündchen, 

entre outras, têm atraído ao País fotógrafos de moda estrangeiros que produzem aqui desde 

editoriais, até números especiais de revistas como Wallpaper129 além de livros, como o do 

fotógrafo peruano Mario Testino.130 

 

1.3 - O LUGAR DA MODA NO CORREIO DA MANHÃ  

 

Jornal matutino diário, editado na cidade do Rio de Janeiro, o Correio da Manhã 

começou a circular em 15 de junho de 1901. Foi criado por Edmundo Bittencourt e 

administrado posteriormente por Paulo Bittencourt (1929 a 1963) e Niomar Moniz Sodré 

Bittencourt (1963 a 1969). 

Em janeiro de 1969, já na vigência do AI-5, Niomar foi presa, juntamente com os 

jornalistas Osvaldo Peralva e Nélson Batista, membros da direção, e o jornal ficou submetido 

à censura prévia. Niomar chegou a perder os seus direitos políticos. Após esses episódios que 

levaram o Correio a uma séria crise financeira, motivada pela queda de publicidade e retração 

do número de leitores, o jornal foi arrendado, em fins de 1969, por Maurício Nunes de 

Alencar, ligado à Companhia Metropolitana (empreiteira de obras) por cinco anos. Em sete de 

junho de 1974 deixou de circular, tendo seu título leiloado em 1977. 

Conforme o jornalista Ruy Castro, que atuou no jornal em 1967-68, o Correio da 

Manhã era um jornal do Rio que o País inteiro lia. Na década de 1960 possuía em seus 

quadros alguns dos principais nomes do jornalismo brasileiro – Antônio Callado, Carlos 

Heitor Cony, Hermano Alves, Márcio Moreira Alves, Otto Maria Carpeaux e Paulo Francis, 

entre outros – além de escritores como Carlos Drumonnd de Andrade. Caracterizava-se pela 

qualidade dos textos publicados, pela independência e pelo vigor de suas críticas ao 

autoritarismo, e por uma pauta na defesa incondicional da liberdade de imprensa.131 

A produção de imagens também notabilizou o Correio da Manhã: segundo Marialva 

Barbosa,132 em 1911, apenas dez anos após o aparecimento do seu primeiro número, o jornal 

inovava, utilizando recursos gráficos como o recorte e a superposição, de modo a destacar as 

                                                
129 Em junho de 2010 foi lançado um número especial da revista, intitulado Born in Brazil, com matérias como 
“Garota da Lage”, “Surfing the city by Oskar Metsavhat”, “The Campana Brothers”, entre outras. 
130 MaRIO DE JANEIRO Testino, publicado em 2009 pela Editora Taschen. 
131 ALMEIDA, Maria Hermínia Tavares de e WEIS, Luiz. Carro-zero e pau-de-arara: o cotidiano da oposição de 
classe média ao regime militar. In: SCHWARCZ, Lilia Moritz (org.). História da vida privada no Brasil. São 
Paulo: Cia. das Letras, 1998, vol. 4, p. 351. 
132 BARBOSA, Marialva. História cultural da imprensa: Brasil, 1900-2000. Rio de Janeiro: Mauad, 2007, p. 43. 
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fotografias. Na matéria principal, era comum que o texto fosse acompanhado por mais de uma 

imagem. 

 
As fotos, charges e ilustrações mostravam que o bom jornalismo não se faz apenas 
com o texto. Mesmo sem cores e numa impressão que deixava a desejar, faziam 
sucesso e tornavam seus autores famosos, além de dar espaço para novos 
desenhistas.133  
 

Até a primeira metade dos anos 1960, a despeito da qualidade das suas imagens, o 

Correio contava com equipamentos obsoletos e poucos fotógrafos, o que levou a direção da 

empresa, em 1964, a contratar Erno Schneider134 para uma inédita editoria de fotografia. O 

fotógrafo encontrou um jornal que necessitava de urgente reforma gráfica, apresentando 

paginação pesada. Conseguiu tirar os fios, deu às páginas espaços em branco e fotos abertas. 

Segundo Erno, havia inteira liberdade para trabalhar e uma equipe muito boa. “O subchefe era 

o Manoel Gomes da Costa e o laboratorista o Luiz Vilhena, que dava os cortes certos para 

valorizar as fotos”.135 

Ao chegar ao Correio Erno selecionou dez profissionais qualificados, entre eles, 

Sebastião Marinho, Luiz Pinto, Rodolfo Machado, Osmar Galo e Rubens e adquiriu os mais 

modernos equipamentos da Pentax incluindo máquinas com grandes teleobjetivas. Sob a 

coordenação dele a atuação dos fotógrafos foi ampliada, cabendo-lhes intervir, propor e 

realizar matérias, por meio de ensaios fotográficos136 que se tornaram bastante comuns, 

sobretudo a partir de 1968. O gancho da matéria era a própria fotografia; conforme Erno, 

diversos textos de José Louzeiro foram escritos a partir de imagens produzidas por ele, 

algumas da janela de seu apartamento em Copacabana.137 Páginas gráficas – com pouco texto 

e informações nas legendas – acabaram adotadas por toda a imprensa carioca. Essas 

                                                
133 CADERNOS DA COMUNICAÇÃO – Série Memória. Correio da Manhã: compromisso com a verdade. 
Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 2001, p. 31. 
134 Erno Schneider começou a carreira de fotógrafo no Rio Grande do Sul onde nasceu. Em Caxias do Sul, ainda 
bem jovem, fazia fotos da família e de jogos de futebol. Trabalhou como free-lancer em laboratórios e acabou se 
mudando para Porto Alegre. Em 1955, fotografou para o jornal Clarin de Leonel Brizola; posteriormente para o 
Diário de Notícias e acabou contratado pela revista Manchete como correspondente. Em 1960 veio para o Rio de 
Janeiro tendo atuado em O Jornal e no Diário da Noite. Ingressou no Jornal do Brasil em 1961 onde recebeu o 
Prêmio Esso de Jornalismo de 1962 pela foto “Qual é o rumo?” de Jânio Quadros com os pés tortos. Em 1964 é 
convidado por Newton Rodrigues para atuar como editor de fotografia do Correio da Manhã. Trabalhava então 
na Editora Abril além de produzir fotos para agências internacionais como a Associated Press.  
135 CADERNOS DA COMUNICAÇÃO – Série Memória, op. cit., p. 67. 
136 “Estes ensaios fotográficos, livres ou encomendados, eram quase sempre aproveitados, em geral na primeira 
página do segundo caderno, onde a palavra era constantemente acessória e escrita por um repórter inspirado nas 
fotografias.” OLIVEIRA, Gil Vicente Vaz de. Fotojornalismo subversivo: 1968 revisto pelas lentes do Correio 
da Manhã. Acervo, Arquivo Nacional, v. 11, n.1-2, 1999, p. 119. 
137 Conforme entrevista concedida à autora. 
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experiências estéticas fizeram com que as imagens deixassem de ser apêndice ao texto e se 

transformassem, elas mesmas, no fio condutor da matéria. 

 
A partir de meados da década de 1960, cresceu a preocupação com o aspecto gráfico 
do jornal. E não apenas com a paginação, mas com a valorização das fotografias. 
Estas passaram a ter uma importância primordial nas coberturas, principalmente 
numa época rica em manifestações de rua. Os repórteres fotográficos nem 
esperavam por sugestões de pauta e inovavam. Eram acontecimentos do dia-a-dia 
registrados na forma de “cineminha” (lance por lance), monumentos clicados de 
ângulos inusitados, flagrantes originais de personalidades.138  
 

Das passeatas e manifestações ocorridas em 1968 – especialmente aquelas em que 

havia a participação dos estudantes cariocas – aos problemas comuns à cidade do Rio de 

Janeiro como poluição das praias, falta de água, entre outros; dos festivais de música aos 

eventos esportivos e artísticos; dos desfiles de moda à emergência das novas butiques, em 

fotografias produzidas com objetivos diferentes e para os diversos cadernos do Correio, a 

trama da vida cotidiana era construída por uma atenção especial às imagens que exibiam 

técnica apurada, ângulos diferentes, grandes ampliações. “Muitas vezes, as fotos ou charges 

diziam tudo. Mas, o respeito ao leitor impedia a publicação de fotos sensacionalistas, 

violentas e chocantes, mesmo quando era simples fazê-lo.”139 

Durante os primeiros anos de Erno à frente da Editoria de Fotografia, as seções 

femininas do jornal não sofreram transformações.140 Publicado aos domingos, desde 1950 e 

até o fechamento, do jornal em 1974, o caderno Feminino do Correio, contava com oito 

páginas dedicadas à culinária, penteados, moda, comportamento, decoração, horóscopo, além 

de entrevistas e matérias sobre personalidades da área cultural e lançamentos de filmes e 

peças teatrais, entre outros temas. Dentre os jornais editados no Rio de Janeiro nas décadas de 

1950-60, o Correio era dos que dedicavam maior espaço para temas de interesse do “universo 

feminino”; nele eram publicados ainda grandes anúncios de lojas de departamento e anúncios 

menores de butiques e produtos femininos – de vestuário e beleza – além da propaganda de 

alimentos. 
Foi um caderno feminino diferente do que existia. Sim, escrevia-se sobre os Diors e 
Givenchys, sobre as jóias e os chapéus, sobre o tititi das socialites, mas, entre 

                                                
138 CADERNOS DA COMUNICAÇÃO – Série Memória, op. cit., p. 31. 
139 Ibidem. 
140 Conforme Dulcília Buitoni, embora a década de 1950 seja um marco na industrialização da imprensa 
brasileira, visível especialmente nas revistas femininas e nas chamadas ilustradas, os jornais ainda demoraram a 
modernizar-se em termos de forma e conteúdo. As seções femininas, por exemplo, eram “pobres, sem 
imaginação, pouco trabalhadas em termos de diagramação e ilustração. São colchas de retalho, que juntam 
receitas de tricô e crochê, uma crônica ou poesia, culinária, moda, conselhos de beleza, frases de amor, etc.” 
BUITONI, op. cit., 1981, p. 85.  
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plumas e paetês, já apareciam as “outras notas”, aquelas que, até então, ficavam nas 
colunas de comentários políticos e econômicos.141 
 
 

Na primeira metade da década de 1960, o espaço consagrado à moda pelo Correio da 

Manhã concentrava-se na divulgação dos moldes142 e, especialmente, nos textos e fotos que 

integravam as seções Elegância e Bom Gosto (1958-1964), Visitando Boutiques (1961-1963), 

e Vamos falar de mulheres.143 Esta última, uma coluna editada ao longo de toda a década, 

publicava notas e, por vezes fotografias, “sobre a programação cultural, semanal, com 

indicadores do que estava up-to-date em exposições de artes plásticas, teatro, restaurantes, 

livros e até roupas e acessórios. Sucesso.”144 Com relação à moda contemplava desfiles, 

visitas de manequins internacionais ao Rio de Janeiro e atividades de divulgação promovidas 

pelas indústrias têxteis, entre outros temas. 

A coluna Elegância e Bom Gosto era o espaço privilegiado para a moda. Publicada 

semanalmente, ocupava meia página do suplemento, apresentava textos assinados145 e duas a 

cinco fotografias a cada edição.146 Em Elegância e Bom Gosto, os editoriais alternavam fotos 

nacionais e internacionais. As nacionais registravam desfiles e lançamentos das coleções de 

alta-costura e prêt-à-porter de luxo do Rio de Janeiro de casas como Canadá, Maison Jacques 

Heim, Elza Haouche e Lebelson Modas, entre outras, divulgando modelos outono-inverno e 

primavera-verão, além daqueles para o Natal e eventos especiais como o Grande Prêmio 

Brasil, no Jóquei Clube. 

Em sua maioria, as imagens eram produzidas pelo fotógrafo do jornal, George Gafner, 

mas o Correio publicava também fotografias de divulgação feitas, entre outros por Antônio 

Nery e Carlos Moskovics.147 As fotos internacionais promoviam as criações da alta-costura, 

                                                
141 CADERNOS DA COMUNICAÇÃO – Série Memória, op. cit., p. 71. 
142 Os moldes, assim como as ilustrações foram publicados intermitentemente e estiveram sob a responsabilidade 
de diferentes profissionais no período estudado. 
143 Sob a coordenação de Maria Cláudia de Mesquita e Bonfim, “que redigia, editava, diagramava e ainda 
arranjava tempo para nos ensinar”, conforme Fernanda Gurjan. CADERNOS DA COMUNICAÇÃO – Série 
Memória, op. cit., p. 71. 
144 Ibidem. 
145 Até junho de 1962 o texto era assinado por K. e a partir de então, por Olga Moretzhon. Com a morte desta, 
em 1964, a seção deixa de ser publicada 
146Boa parte dessas imagens omitia os créditos dos fotógrafos, fato comum na imprensa diária então. No que se 
refere ao Correio da Manhã, especificamente, a partir da contratação de Erno Schneider, a prática foi alterada, 
embora muitas fotos ainda tenham sido publicadas sem créditos na segunda metade da década de 1960. Nas 
legendas das fotografias aqui utilizadas a autoria é indicada quando a informação foi localizada no verso dos 
originais ou consta do jornal impresso.  
147 Antônio Nery iniciou a carreira de fotógrafo em 1950; trabalhou em diversos jornais e revistas do Rio de 
Janeiro e São Paulo, tendo atuado no início dos anos 1960 como fotógrafo do hotel Copacabana Palace. Possuía 
à época estúdio na rua Paula Freitas, em Copacabana. Carlos Moskovics (1916-1988), nascido em Budapeste, 
emigrou com a família ainda criança, para o Brasil, chegando ao Rio de Janeiro em 1927. Aos 15 anos, começou 
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em sua maioria de estilistas franceses, e estavam a cargo dos fotógrafos especializados e das 

agências. Não era habitual que imagens de desfiles promovidos na Europa e nos Estados 

Unidos circulassem, os lançamentos ficavam, assim, resguardados de cópias.148 

 

 
A coluna Elegância e Bom Gosto integrava uma das páginas do caderno Feminino 
dedicada à moda. 8/9/1963. 

 

                                                                                                                                                   
a trabalhar como assistente de fotógrafo. De 1938 a 1941, atuou no Foto Studio Rembrandt, localizado na Rua do 
Passeio, de propriedade de Stefan Gal. Na década de 1940, a serviço das revistas Sombra, editada por Walter 
Quadros, e Rio Magazine, converteu-se num importante cronista da vida elegante da então capital federal, com 
destaque para a documentação que produziu no cassino da Urca e no hotel Quitandinha. Em 1942, fundou a Foto 
Carlos, ao mesmo tempo estúdio, laboratório e agência fotográfica, no edifício Rex, na Cinelândia. Em 1946 
mudou o estúdio para o Edifício Civitas, na Rua México e, a partir daí, consolidou-se como prestigiado 
especialista na fotografia artística. À frente de uma equipe de fotógrafos, Moskovics expandiu suas atividades e 
cobriu os mais diversos aspectos da vida brasileira, de encenações dramáticas e desfiles de moda no Rio de 
Janeiro à fundação de Brasília e a vida política sob o governo militar. São dele as históricas fotos da encenação, 
em 1943, de Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues – um dos marcos do moderno teatro brasileiro – 
representada pelos Comediantes, sob a direção de Ziembinski com cenários de Santa Rosa. Nas décadas de 1950 
e 1960 foi o fotógrafo oficial da Casa Canadá, fazendo a cobertura de todos os desfiles da maison. Em 2004, seu 
acervo de mais de 150 mil imagens foi incorporado às coleções fotográficas do Instituto Moreira Salles. Ver 
Projeto Brasil Memória das Artes – Funarte. Disponível em: 
<http://www.funarte.gov.br/brasilmemoriadasartes/acervo/foto-carlos/carlos-moskovics-o-talento-e-a-arte-da-
fotografia-no-teatro-brasileiro/> e Instituto Moreira Sales. Disponível em: 
<http://ims.uol.com.br/Carlos_Moskovics/D93>. O Correio da Manhã também publicou fotos de divulgação 
produzidas por França, Genival, Vasclo e de estúdios fotográficos. 
148 Como o foco deste trabalho é a produção, difusão e consumo da moda nacional, as fotos internacionais não 
foram contempladas. 
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A seção Visitando Boutiques não era assinada e diferia por apresentar textos mais 

curtos, em linguagem ágil. Conforme o título deixa claro, seu objetivo era promover os 

produtos encontrados naquele tipo de loja que começava a despontar na cidade. 

Excepcionalmente publicava imagens produzidas em desfiles ou no interior das butiques, a 

em geral, fotos de divulgação. Na mesma página, estavam os diversos anúncios de casas 

comerciais, muitas delas mencionadas na coluna. 

 

 

Outra página do caderno Feminino dedicada à moda, em destaque, a 
seção Visitando Boutiques. 3/6/1962. 

 

Grosso modo, as fotografias de moda publicadas pelo Correio da Manhã na primeira 

metade dos anos 1960 derivavam dos desfiles. Eventos sofisticados, os desfiles eram 

promovidos nos salões das próprias maisons e butiques, em hotéis como Glória e Copacabana 

Palace, e clubes como Caiçaras e Monte Líbano. Com uma média de oitenta modelos, 

constituíam a forma mais bem acabada de exibição das roupas; neles, as peças eram 

apresentadas conforme o uso – mais ou menos sofisticado correspondendo à alta-costura ou 

prêt-à-porter –, ocasião e, mais raramente, faixa etária.  
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Diferente da cobertura fotojornalística dos desfiles realizada pela imprensa na segunda 

metade da década de 1960,149 as fotografias de moda que resultavam dos desfiles tinham por 

objetivo a exibição da roupa em todos os detalhes. Até 1965 podemos qualificar estas 

fotografias como retratos da “alta-costura”.150 

Nessas imagens, modelos desfilando nas passarelas ou posando nas butiques 

apresentavam em poses estáticas a moda acessível, majoritariamente, às mulheres das classes 

mais altas. E embora a alta-costura começasse a perder espaço para o prêt-à-porter, a moda 

ainda era ditada pelos grandes criadores. Mesmo que já se note certa ousadia em saias um 

pouco acima dos joelhos e em alguns modelos de shorts mais curtos, as fotografias de moda 

não dão a ver uma efetiva liberdade corporal. As mulheres ainda são retratadas em poses 

rígidas: uma elegância contida numa postura calculada. Em geral elas estão sozinhas e 

centralizadas nas fotografias e exibem um sorriso tímido; excepcionalmente aparecem em 

dupla e, muito mais raramente, em grupo.151 As poses se repetem; a postura é alongada e os 

pés em ponta lembram as bailarinas. A mulher é de fato um manequim, pois importa realçar a 

roupa; em segundo plano está o rosto; são raros os closes. E apenas a mulher é retratada nas 

fotografias de moda, não há espaço para homens nem crianças. Outro aspecto que chama a 

atenção se refere à idade das modelos que aparentam entre vinte e cinco a trinta anos, algumas 

até um pouco mais. A moda é um assunto feminino, mas não se destina a todas as mulheres: é 

para aquelas das camadas mais altas e não para as jovens. 

Pelo menos até meados da década de 1960 a moda não é idealizada nem difundida 

levando-se em conta as faixas etárias mais baixas. É comum butiques destinarem coleções às 

chamadas meninas-moças, jovens entre 12 e 20 anos; quanto àquelas que estão acima dessa 

idade, mas ainda não chegaram aos 25-30 anos, é como se estivessem numa espécie de limbo. 

                                                
149 Na segunda metade dos anos 1960, imagens de desfiles não são mais utilizadas nos editoriais de moda; estes 
passam a ser produzidos com modelos fotográficos que não eram, obrigatoriamente, manequins profissionais. 
Fotos dos desfiles são publicadas no caderno Feminino em matérias relacionadas a eventos beneficentes 
realizados nos hotéis de luxo do Rio de Janeiro, visitas de estilistas internacionais ou aqueles realizados 
anualmente por ocasião da Fenit. 
150 A partir de 1964 tem início a publicação daquilo que poderíamos considerar o embrião dos editoriais de moda 
no Correio, os quais ganhariam espaço, efetivamente, em 1966. Nesse primeiro momento, os “editoriais” ainda 
consistiam na reunião de fotos internacionais apresentando modelos de um ou vários costureiros de acordo com 
um tema ou a propósito da apresentação das novas coleções. As fotos, em torno de quatro a cinco, eram 
acompanhadas de legendas curtas e textos sem assinatura os quais descreviam e comentavam as roupas. Quando 
se tratavam de “editoriais” dedicados à moda nacional, mantinha-se a publicação de fotos de desfiles ou dos 
lançamentos das casas comerciais da cidade. Neste caso, as fotografias continuavam a ser cedidas pelas próprias 
empresas ou registradas por George Gafner. 
151 Analisando as revistas de moda da primeira metade da década de 1960, Nízia Villaça observa que a prática 
recorrente nos editoriais é que as mulheres se apresentem sozinhas, centralizadas na foto, sorrindo pouco e com 
olhar voltado para o infinito. VILLAÇA, Nízia. A edição do corpo: tecnociência, artes e moda. São Paulo: 
Estação das Letras, 2007, p. 185. 
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Ficavam obrigadas, assim, a mesclar as propostas da alta-costura, sobretudo para as ocasiões 

mais formais, com roupas de influência norte-americana como as calças de brim, 

comercializadas em lojas de departamento. 

Conforme ressalta Lars Svendsen, “se examinarmos as fotografias de moda dos anos 

1950, veremos que elas normalmente mostravam mulheres na casa dos vinte anos em 

ambientes de classe média, mas o centro de interesse eram as roupas.” Ao longo da década de 

1960 as próprias roupas foram relegadas ao segundo plano na fotografia de moda. “Em vez de 

apresentar roupas, busca-se cada vez mais apresentar uma imagem em que o corpo do modelo 

é portador de valores simbólicos.”152 

 

   

Tailleur em tweed, blusa e forro do casaco em jérsei de seda preta. Coleção Mesbla. Elegância e Bom Gosto, Feminino, 
Correio da Manhã, 14/04/1963. Foto: George Gafner. 

Conjunto Capobianco, de Capucci: vestido em xadrez gigante eau de cologne sobre fundo branco, decotado em pontas (nas 
costas); jaquetão no mesmo tecido, em branco. Cloche de palha natural cintada de xadrezinho. Mária apresentando. Lebelson 
Modas. Elegância e Bom Gosto, Feminino, Correio da Manhã, 16/10/1960. 

Conjunto-vestido e manteau em musselina cinza-claro estampada de rosa; na frente a cintura sobe ligeiramente. Ilka 
apresentando. Lebelson Modas. Elegância e Bom Gosto, Feminino, Correio da Manhã, 21/10/1962. 

 

A fotografia de moda passou por uma transformação durante os anos 1960 tanto no 

que se refere aos temas, quanto à produção mesma das fotografias: libertou a mulher do 

                                                
152 SVENDSEN, Lars. Moda: uma filosofia. Rio de Janeiro: Zahar, 2010, p. 88. 
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cenário doméstico e do estúdio, enfatizou o movimento e a liberdade corporal, fez prevalecer 

o estilo em detrimento da divulgação da mercadoria. Mas, como outros fenômenos associados 

àquela década, as mudanças não surgiram abruptamente; são sintomáticas de mutações 

amplas e graduais na esfera da cultura que emergem no pós-guerra.153 

O par de fotografias exibido a seguir registra desfiles realizados em 1963 e 1968 e dá a 

medida das rupturas operadas pela moda e de como as fotografias de moda são afetadas por 

essa nova estética. A primeira imagem congela num instantâneo todos os detalhes da 

vestimenta, do par de brincos ao par de sapatos; a legenda se integra reiterando algumas 

informações (saia e gilet) e fornecendo outras que não são claramente percebidas: cores (bege, 

areia) e tecido (seda). Na imagem produzida na segunda metade da década de 1960, o foco 

não está apenas na roupa nem apenas na modelo, embora ela se destaque. O desfile-show da 

Rhodia realizado na Fenit em 1968, no qual a cantora francesa Sylvie Vartan e seus músicos 

se apresentavam durante a passagem das manequins, é integralmente explorado pelo 

fotógrafo, que enfatiza o movimento e a liberdade corporal, numa dinâmica que integra 

modelos, músicos, cenário. No texto publicado no caderno Feminino, Sylvie Vartan: show de 

impacto, as imagens aparecem sem legendas; cabe ao texto fornecer as informações sobre o 

evento e as roupas desfiladas.  

                                                
153 Ver HARRISON, Martin. Attitudes. In: ________. Appearances: fashion photography since 1945. New 
York: Rizzoli, 1991, p. 7-22. 
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Conjunto – saia e gilet – areia, blusa em seda bege dourado com estampado leve. Coleção Mesbla. Elegância e Bom Gosto, 
Feminino, Correio da Manhã, 14/04/1963. Foto: George Gafner. 

“Sylvie Vartan: show de impacto”, Feminino, Correio da Manhã, 25/08/1968. Foto: Milton Santos. 

 

As fotografias de moda da primeira metade dos anos 1960 apresentam apenas as 

manequins de passarela o que contribui para a unificação de poses, gestos, comportamentos. E 

se vale a comparação de que os desfiles de moda são como espetáculos teatrais e as 

manequins são as atrizes, está claro que elas são rigorosamente dirigidas tanto nos desfiles 

quanto nas fotografias. O teatro da moda encenado nas passarelas, com seus movimentos 

marcados, é traduzido nas fotografias por ações convencionalizadas, mantendo o rigor que a 

alta-costura (ou a sua essência) exigia para a apresentação das roupas, quaisquer que fossem 

elas.  

Texto do Correio da Manhã destaca que na Casa Canadá, por exemplo, cabia à Ellen 

Pelkis, mulher do proprietário da empresa, “orientar o desfile, (diremos o deslizar) dos 

manequins na passarela cujos movimentos são sóbrios, bem ensaiados e em harmonia com os 
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modelos apresentados. [sem grifo no original]”154 Segundo Helga Franceschi, manequim da 

Canadá nas décadas de 1950 e 1960, entre os motivos que a fizeram ser escolhida pela 

empresa estavam a sua altura – acima dos padrões femininos da época – e, sobretudo, o fato 

de ser bailarina do Teatro Municipal. Outra ex-manequim da Canadá, Adalgisa Colombo, 

afirma que antes de ser contratada ensaiou desfilando com livros na cabeça, para aprender a 

olhar para frente e manter a postura ereta, tomando cuidado para não rebolar, o que era 

proibido às modelos.155 

As roupas destinadas às mulheres mais jovens, as peças criadas para os momentos de 

lazer e até mesmo a moda praia, nas poucas vezes em que são fotografadas, reproduzem a 

lógica de exibição da alta-costura. É como se aquele padrão de figuração fosse uma espécie de 

atestado da qualidade das roupas; com ele buscava-se garantir a aprovação das consumidoras. 

 

 

 

 
 

Georgia desfilando maiôs convida para a primavera. A mulher e a notícia, Feminino, Correio da Manhã, 18/09/1962. Foto: 
George Gafner. 

Georgia vestindo “Caxambu”, conjunto esportivo azul escuro, enfeitado com pespontos brancos. Coleção Mesbla. Elegância 
e Bom Gosto, Feminino, Correio da Manhã, 06/05/1962. Foto: George Gafner 

                                                
154 Encontro com a moda 1961 Rio de Janeiro-Paris, Correio da Manhã, Feminino, 21/04/1961. 
155 Os depoimentos de Helga Franceschi e Adalgisa Colombo integraram a exposição Casa Canadá, Sesc Rio, 
janeiro de 2011, com curadoria de Daniel Rangel. 



 65 

A estandardização das poses fica ainda mais clara com o exame dos registros 

fotográficos das coleções dessas casas comerciais produzidos fora dos desfiles: as fotografias 

mantêm todos os repertórios comuns àquelas apresentações. As imagens apresentadas a 

seguir, que integram o editorial Verão à vista, constituem a primeira experiência do Correio 

da Manhã na produção externa de fotografias de moda. Dentre as seis imagens publicadas, 

uma tem por cenário as areias de uma praia, mas, curiosamente, nela como em todas as outras, 

as poses replicam aquelas das imagens produzidas nos desfiles ou no interior das lojas. Os 

gestos são delicados, o sorriso discreto, o olhar tranqüilo, os braços se estendem pelo corpo, 

com mãos que ainda portam luvas, apesar do verão, chegando suavemente à cintura ou 

tocando delicadamente os cabelos. Como sempre, há uma leve inclinação na ponta dos pés e 

as pernas são posicionadas uma à frente da outra, afirmando recato e uma postura 

estudadamente delicada.  

 

  

Pleno verão! À esquerda, Ana-Maria veste um gracioso modelo em JK vermelho e branco; à direita, Pina apresentando uma 
criação de Gerard Pipart, em vermelho, coral e rosa. “Verão à vista”, Feminino, Correio da Manhã, 11/11/1962. Foto: 
George Gafner. 

Azul-acinzentado, rosa dragée e branco são as tonalidades das listras que embora larguíssimas não roubam a harmonia deste 
chemisier. “Verão à vista”, Feminino, Correio da Manhã, 11/11/1962. Foto: George Gafner. 

 



 66 

Na segunda metade da década de 1960 os editoriais de moda serão um dos vetores da 

transformação da linguagem fotográfica do Correio da Manhã. Seis a oito fotografias, muitas 

vezes em página dupla, pouco ou nenhum texto e legendas curtas, substituem os longos textos 

e as fotos que até então ocupavam um espaço mais tímido. Nesses editoriais, as imagens estão 

a serviço de um conceito: mesmo que seu propósito seja a divulgação de um produto ou 

marca, a apresentação desse produto ou marca é visualmente expressiva. Diferente das 

matérias produzidas até então, os editoriais pressupõem uma informação de moda por parte do 

leitor. Os textos tornam-se menos prolixos e mais curtos e são eliminadas as expressões em 

francês e inglês, comuns nas antigas seções de moda. Entende-se, aqui, que a fotografia de 

moda longe do papel pedagógico que possuía até então – ilustrativo e complementar às 

informações contidas no texto – exibe uma linguagem experimental em que a estética da 

fotografia e, não apenas das roupas, é que dá o tom. 

 

 

 

“Na moda, a moda de Mena”, Feminino, Correio da Manhã, 23/07/1967. Fotos: Erno Schneider. 
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Talvez seja na publicidade, e sobretudo na moda, que a passagem do documento 
para expressão tenha atingido a sua maior expansão. Está longe o tempo em que a 
publicidade procurava informar sobre o produto, onde a fotografia de moda 
descrevia as roupas.156  

 

Embora André Rouillé identifique na década de 1990 uma virada na fotografia de 

moda, com a ruptura tanto com a designação (nitidez das linhas, das formas, das luzes, das 

atitudes) quanto com a sugestão (graças ao surgimento de múltiplas variações do desfocado), 

entendo que essa passagem da fotografia documento para a fotografia expressão comece a ser 

percebida nas imagens de moda em meados dos anos 1960.157 

A fotografia de moda torna-se, ela também, “prêt-à-porter”, rompe com os padrões 

vigentes, dando a ver mulheres ativas e jovens, muitas vezes em poses sensuais. Nesse 

sentido, amplia-se o quadro de modelos que posam nestas fotografias: as manequins de 

passarela são substituídas por namoradas dos fotógrafos, amigas dos editores e produtores, 

cantoras de sucesso, donas de butiques, ex-misses.158 Homens e crianças começam a ser 

contemplados. 

 

“Moda à nossa moda”, Feminino, Correio 
da Manhã, 9/11/69. Foto: Paulo Azevedo. 

                                                
156 ROUILLÉ, André, op. cit., p. 165. 
157 Segundo Rouillé os anos 1990 marcam a chegada de uma nova geração de fotógrafos, em especial, os 
mantidos  pela revista britânica The Face e por Phil Biker, seu diretor artístico de 1988 a 1991. É a época em que 
se afirma no Ocidente a tendência trash que rompe com a tradição clássica de Cecil Beaton, George Hoyningen-
Huene e Richard Avedon. Ibidem. 
158 Conforme entrevistas concedidas a autora por Hiluz del Priore, jornalista de moda do Correio da Manhã entre 
1967-1974 e pelo fotógrafo Pedro de Moraes que produziu fotos de moda para o periódico em 1969. 
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A relação entre moda e fotografia é alterada: novas roupas impõem outras maneiras de 

exibir o corpo; há uma sensualidade latente. No Correio, como em outros jornais e nas 

revistas femininas, emerge uma mulher sedutora, ativa, jovem, fotografada em cenas do 

cotidiano. A beleza torna-se uma possibilidade efetiva oferecida a muitas mulheres. E a roupa, 

de produto durável, torna-se um bem de consumo, efêmero, o que era inimaginável para boa 

parcela das pessoas até pouco tempo antes.  

 

 

 

A produção dos editoriais do Correio é feita tanto em estúdio, como nas novas 

butiques inauguradas no Rio de Janeiro e em São Paulo (Anik Bobó, Bibba, Paraphernalia, 

Voom-Voom entre outras) e em locações externas como o Autódromo do Rio, o Parque do 

Flamengo, o Arpoador, o Tobogã de São Conrado. Há um novo estatuto nas práticas 

fotográficas dos editoriais: as mulheres tanto podem ser retratadas sozinhas como em duplas; 

são comuns fotos reunindo casais e crianças em grupos. As fotografias ousam em novos 

 

“Acorrentadas”, Feminino, Correio da Manhã,. 08/02/1970. Foto: Paulo Rubens Fonseca. 
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ângulos, poses e diagramação; agora é possível ver-se closes e as modelos não aparecem 

necessariamente de corpo inteiro. Braços e pernas alongados e até abertos explicitam uma 

liberdade de movimentos graças às roupas mais curtas, às calças compridas e aos tecidos 

maleáveis e elásticos. As mulheres parecem muito jovens mesmo que efetivamente já tenham 

30 anos ou mais.  

 

 

“Auto Moda”, Feminino, Correio da Manhã, 29/07/1970. Foto: Paulo Rubens Fonseca. 

 

A partir de 1966, os editoriais de moda do Correio da Manhã não estavam mais sob a 

responsabilidade de apenas um fotógrafo: parte considerável da equipe contratada em 1964 

atua na produção de fotos para o suplemento Feminino, destacando-se Antônio Andrade, 

Fernando Pimentel, França, Osmar Gallo, Gilmar Santos, Manoel Gomes da Costa, Milton 

Santos, Rodolfo Machado, Sebastião Marinho, além do próprio Erno Schneider.159 Eram 

                                                
159 Antônio Andrade atuou no Correio da Manhã em 1967. Fotógrafo com longa trajetória que incluiu 
passagens pelo Globo, Revista Cinelândia, Querida, Jornal do Brasil, Manchete, Veja, entre outros veículos. 
Dentre as fotografias de moda que registrou para o suplemento Feminino do Correio destacam-se as da cobertura 
da Fenit de 1967, que contou com desfiles de modelos da Biba (Inglaterra), de Rudi Gernreich e de Pierre 
Cardin. Andrade produziu ainda um editorial de moda com a cantora Eliana Pittman usando os vestidos 
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fotógrafos experientes, que já haviam trabalhado em outros veículos e que, no Correio 

também produziam imagens para os demais cadernos. 

O espaço para as fotografias de moda torna-se proporcional à relevância que o 

periódico vai conceder às imagens mesmas, algo incomum na imprensa diária. Ao propiciar 

que os fotógrafos tivessem autonomia na produção das fotos e acesso a equipamentos de 

ponta, o Correio abre a possibilidade para que experimentassem novos recursos de luz e 

novos ângulos, prática comum tanto no suplemento quanto no resto do jornal. Essa 

diversidade de fotógrafos e a liberdade de expressão, que sempre marcou o periódico, foram 

fundamentais para garantir que suas fotografias de moda fugissem de uma estética 

padronizada. 

A partir da saída de Erno Schneider e de sua equipe, em 1969, quando o Correio da 

Manhã foi arrendado para o grupo da Companhia Metropolitana, o caderno Feminino foi o 

único a manter a qualidade de suas fotografias. Para tanto, foram contratados novos fotógrafos 

como Pedro de Moraes,160 Jacques Avadis,161 Antônio Guerreiro.162 O suplemento, conforme 

                                                                                                                                                   
metálicos de Paco Rabanne para o qual o estilista também posou. Assim como Erno Schneider, Fernando 
Pimentel havia trabalhado no Jornal do Brasil antes de ingressar no Correio da Manhã em 1966. Atuou no 
jornal até o ano seguinte, tendo realizado registros criativos, explorando contrastes e ângulos inusitados, como as 
fotos do costureiro Pierre Cardin na praia de Copacabana com suas modelos em 1967. O fotógrafo França 
trabalhou no Correio em 1966-67; além das fotos de moda, foram localizadas imagens dele que registram o 
cotidiano da zona sul da cidade, em especial, suas praias. Entre 1967 e 1969, Osmar Gallo teve uma atuação 
profícua no jornal: no campo da moda fez registros para editoriais e matérias especiais, incluindo a cobertura da 
viagem de Pierre Cardin ao Brasil em 1967. Foi um dos responsáveis pelos ensaios fotográficos que marcaram o 
Correio da Manhã em 1968, com imagens de passeatas e manifestações estudantis. Gilmar Santos, Manoel 
Gomes da Costa e Milton Santos já trabalhavam no Correio quando da reestruturação da equipe de fotógrafos, 
em 1964. Gilmar, um dos mais atuantes no suplemento Feminino, permaneceu no jornal até 1971, quando se 
transferiu para a Manchete. Manoel Gomes da Costa produziu editoriais de moda, fez a cobertura jornalística 
de alguns eventos relacionados ao tema e também integrou a equipe que registrou os eventos que marcaram o 
ano de 1968 no Rio de Janeiro. Após a saída de Erno também foi para O Globo. Milton Santos trabalhou no 
jornal até 1969. Registrou imagens para editoriais de moda e eventos relacionados ao tema como a Fenit. Antes 
de ingressar no Correio, Rodolfo Machado trabalhou na Última Hora, onde atuou em 1967-1968, Realizou 
fotos de moda e participou da equipe que elaborou os ensaios relacionados à mobilização dos estudantes contra a 
ditadura militar. Sebastião Marinho começou a trabalhar como fotógrafo em 1957; entre 1966 e 1969 atuou no 
Correio da Manhã, com inúmeros registros para os editoriais de moda. Saiu do Correio e junto com Erno 
Schneider, ingressou em O Globo, em 1969. Atuou posteriormente em O Dia e nos últimos anos continua a fazer 
fotos de desfiles e coberturas das semanas de moda para a coluna de Hildegard Angel, no Jornal do Brasil e para 
sites e blogs especializados.  
160 Fotógrafo autodidata, aprimorou seus conhecimentos de fotografia ao freqüentar, durante alguns meses, o 
estúdio fotográfico dos irmãos Humberto e José Franceschi, no final da década de 1950. Trabalhou na revista 
Manchete e, entre 1967 e 1968, fotografou os movimentos políticos para organizações de esquerda. Parte desse 
material integra o livro A paixão de uma utopia, em parceria com o historiador Daniel Aarão Reis, publicado em 
1988. Ingressou no Correio da Manhã em 1969, tendo atuado na cobertura de eventos para as colunas sociais e 
na produção de editoriais de moda do caderno Feminino. Nestes editoriais as mulheres apareciam em poses 
sensuais; em um deles, Vera Barreto Leite, então sua mulher, e Dora Guerra, surgem, em foto de meio-corpo, 
sem roupas, cobrindo os seios, acompanhadas do cabeleireiro Renault. Segundo depoimento do fotógrafo à 
autora, a insatisfação de trabalhar apenas com fotos de moda e de personalidades e a impossibilidade de trabalhar 
para outras editorias do Correio da Manhã, levou-o a pedir demissão.  
161 Artista plástico, pintor e fotógrafo, formado na Escola Superior de Desenho Industrial – ESDI, Jacques 
Avadis era um dos mais atuantes fotógrafos de moda do Rio de Janeiro da segunda metade da década de 1960. 
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depoimento de Hiluz del Priore, era um espaço de exceção, onde estavam mantidas a 

possibilidade de experimentação e a ousadia que eram as marcas do jornal. Entre 1969 e 1974, 

a produção das imagens de moda fica nas mãos de fotógrafos especializados, dedicados 

apenas ao tema e às fotos para as colunas sociais. Conhecedores da estética das fotografias de 

moda publicadas na Europa e nos Estados Unidos, eles ousam tanto na produção das imagens 

mesmas - no que se refere à questão técnica dos enquadramentos, ângulos e luz – como na 

forma de apresentação das roupas, que, àquela altura não eram mais o único foco da 

fotografia: a idéia de um conceito que dialoga com o cenário, a roupa e as poses está 

definitivamente incorporada.  

As fotografias de moda apontam para uma revolução nas roupas e nas práticas 

corporais que ocorrem ao longo da década de 1960. A partir do advento do prêt-à-porter, da 

moda de rua, de uma criação pulverizada de tendências, percebe-se que a moda não está 

comprometida com o passado; não copia e nem se baseia em nenhum estilo anterior. A moda 

traz, de fato, o novo. Minissaias, biquínis e calças compridas, o estilo unissex e a super 

exposição do corpo feminino mostram que, diferentemente de outras décadas, a roupa 

promove uma efetiva e visível ruptura. A moda muda e com ela a fotografia de moda: como 

fotografar mulheres nas poses e enquadramentos tradicionais usando biquínis e minissaias? 

Como mantê-las encarceradas em salas de butiques ou passarelas de desfiles? 

As fotografias de moda sinalizam ainda para um novo valor que se instaura na década 

em questão: a juventude. Modelos sempre foram jovens, mas o alvo da moda eram as 

mulheres mais velhas. Se a criação da moda passa às mãos de jovens, como Mary Quant, é 

impossível “vender” a moda utilizando-se de manequins com a aparência de senhoras. A 

moda se torna mais acessível quando o prêt-à-porter toma o espaço da alta-costura e o 

público consumidor já não é o mesmo – vai além das mulheres da elite. Isso obriga que as 

modelos se distanciem da aparência aristocrática que marcava a alta-costura. Ao passar por 

um processo de mutação com padrões advindos de vários países e sob a influência de grupos 

musicais, de atrizes e de criadores não egressos da alta-costura, a roupa contribui para que a 

fotografia de moda se torne experimental. Finalmente, também define um novo estatuto para a 

                                                                                                                                                   
Fez diversos editoriais de moda para a seção Ela, de O Globo, e atuou no Correio da Manhã em 1969-1970. 
Suas fotos eram sensuais e exploravam contrastes e jogos de luz. Produziu também fotos de divulgação para 
empresas do ramo da moda como a Dijon, além de capas de discos de artistas como Elis Regina. 
162Formado em Economia, começou a trabalhar como fotógrafo no Correio da Manhã, em 1969. Logo em 
seguida, transferiu-se para o Jornal do Brasil. Foi fotojornalista da revista Manchete, em Paris, em 1970-1972 e, 
de volta ao País, destacou-se como fotógrafo de moda, colaborando com revistas especializadas e agências de 
publicidade. Consagrou-se como retratista, fez capas de disco e fotos para revistas masculinas. Um dos mais 
antigos fotógrafos de moda do País. 
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fotografia de moda o fato de que a moda não é mais apenas o domínio do feminino nem das 

mulheres mais velhas: as imagens cedem espaço para homens, jovens e crianças. 

 

 

1.4 - MODA E REVOLUÇÃO DO VESTUÁRIO NA DÉCADA DE 1960: UMA SÍNTESE EM DUAS 

IMAGENS 

 

 

  

A manequim Sandra fez sucesso anteontem no Copa quando foi lançada a chamada Linha Café. Vamos falar de mulheres. 
Feminino, Correio da Manhã, 23/10/1960.  
 
Vera Valdez no editorial “Qual é o mestre que te penteia”. Feminino, Correio da Manhã, 05/10/1969. Foto: Jacques Avadis. 

 

Podem duas imagens conter uma década? A resposta está em um dos muitos pares que 

podem ser formados com as fotografias de moda publicadas pelo Correio da Manhã nos anos 

1960. Nestas fotografias temos diferentes modelos de gênero, corpo, beleza, indumentária e 

pose. São imagens-guia, mapas de entrada que ajudam a iluminar questões e cortes 

cronológicos propostos neste trabalho. 

Com um espaço de tempo de nove anos entre elas, permitem que se estabeleçam 

algumas hipóteses a respeito da capacidade da moda de ouvir a sociedade e ir ao seu encontro, 



 73 

promovendo mudanças na aparência que vão muito além da superficialidade. Apontam 

também para um tempo que se afirma pela velocidade – sobretudo a segunda metade da 

década de 1960. 

Dentre os aspectos que se destacam nestas duas fotografias observo que ambas as 

modelos usam colares de pérolas o que, a seu modo, contribui para demarcar a distância entre 

elas: se na primeira imagem o colar de pérolas é um acessório que confere elegância e 

feminilidade ao conjunto apresentado, na segunda, é praticamente a única peça de 

indumentária visível. 

Conforme texto contemporâneo à imagem de 1960, as pérolas eram, por excelência, a 

representação do feminino.163 Em contrapartida, acompanhando a imagem de 1969, as jóias 

em pérolas são descritas de maneira objetiva, curta e informativa: “As jóias apresentadas são 

de Lucien (Finkelstein). Dentro do rigor da moda, pérolas de muitos tamanhos, várias 

tonalidades, que aparecem em colares, torsades, pulseiras, broches...”164 Interessa ao texto 

destacar a autoria das jóias e afirmar que as pérolas seguem a “última moda”, podendo ser 

apresentadas sob diversas formas; não há menção às qualidades relacionadas ao seu uso, 

nenhuma associação entre as pérolas e características como feminilidade, doçura ou meiguice.  

A imagem de 1960 traz a manequim Sandra, jovem de sorriso tímido, impecavelmente 

penteada e maquiada, usando um vestido ou conjunto, complementado por chapéu e pelo 

colar de pérolas, com alguns elementos que remetem ao estilo consagrado por Chanel, como o 

tecido pied-de-poule. Embora a fotografia não estivesse acompanhada da descrição da 

roupa,165 pode-se aplicar a esta alguns dos adjetivos comumente utilizados para vestimentas 

similares nas colunas de moda daquele início de década: “de bom senso”, “adequada”, 

“feminina” ou, uma palavra que define a moda então, “elegante”. 

Exibidas por modelos como Sandra, as roupas da primeira metade da década de 1960, 

conforme as colunas de moda, destinavam-se as jovens senhoras ou mulheres na faixa dos 
                                                
163 “As pérolas são, realmente, de uma sensibilidade demasiada, bem femininas, graciosas, meigas. Sentimos 
reflexos de meiguice quando as acariciamos, ou quando sentimos a ternura com que nos envolve o colo. São 
adaptáveis e compreensivas, como a mulher, ajustando-se a qualquer “toilette”, em qualquer ocasião, sem 
chamar atenção do seu valor, harmonizando-se com todos os tipos, integrando-se, sem choques, a qualquer outra 
jóia. A pérola é bem mulher! Até a sua insatisfação e volubilidade transparece com a facilidade com que muda 
de cor, adquirindo outras tonalidades resultantes do colorido da pele que as recebe.” “As jóias e a moda”, Wahita 
Brasil, Feminino, Correio da Manhã, 14/2/1960.  
164 “Qual é o mestre que te penteia”, Feminino, Correio da Manhã, 05/10/1969. 
165 A legenda da foto refere-se à participação de Sandra na apresentação da “Linha Café”, promovida pelo grupo 
Rhodia nos salões do Copacabana Palace. Juntamente com outras três manequins brasileiras, Inge, Mariela e 
Lucia Curia, Sandra integrou o ‘I Cruzeiro da moda’, série de desfiles das “Seleções Albène, Rhodia e 
Rhodianyl”, realizados na França, Alemanha e em algumas cidades brasileiras com o objetivo de divulgar 
criações nacionais associadas a um produto tipicamente brasileiro, o café. Devidamente documentados e 
divulgados em revistas como O Cruzeiro, os desfiles eram parte da estratégia da Rhodia para popularizar o 
consumo de fios sintéticos no País. A edição de 30/10/1960 do suplemento Feminino comenta o evento. 
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vinte e cinco a quarenta anos, das camadas médias e altas, que as adquiriam nas lojas 

sofisticadas do Rio de Janeiro, algumas ainda denominadas de maisons. 

Fossem menos sofisticadas ou mais glamourosas, estas vestimentas exibiam uma 

harmonia no conjunto incluindo os acessórios (com bolsas e sapatos rigorosamente iguais) e 

os cabelos impecavelmente penteados, sem nenhum fio fora do lugar. Vestidos bordados para 

ocasiões especiais – que por vezes ainda incluíam o uso de luvas –, mantôs, peles, tailleurs, 

slacks e até as calças compridas, afirmavam uma elegância ainda próxima do padrão 

estabelecido no pós-guerra. Moda para a mulher que se dedicava ao bem estar da família e à 

educação dos filhos e, que em boa parte, não trabalhava. Roupas para aquelas que podiam 

pagar pelos seus altos preços ou que apelavam para costureiras qualificadas, visando 

reproduzi-las. Enfim, roupas para “mulheres dos anos dourados”166 a quem cabia fazer da 

moda, um elemento para agradar o sexo masculino. 

E embora desde os anos 1950 as jovens começassem a viver num “tempo de maior 

proximidade entre pais e filhos e de crescente atenção aos gostos, opiniões e capacidades de 

consumo da juventude,”167 as fotografias e colunas de moda da primeira metade da década de 

1960, eram porta-vozes do mundo adulto, destinavam-se às suas mães e estavam longe do que 

qualificavam de extravagância ou excessos. 

 
Quanto à silhueta de 60/61, se mudou foi certamente para melhor: esbelta como 
sempre, é o conjunto de elementos que fazem a figura ideal da mulher: feminina, 
graciosa, discreta, rafinée, sem timidez, mas também sem arrogância, poderá talvez 
passar despercebida na rua, mas numa reunião prenderá a atenção pelo seu charme, 
sua elegância e distinção.168 

 

Contudo, já naquele momento podiam ser percebidas algumas experiências no campo 

da moda que apontam para mudanças que se dariam a ver mais concretamente na segunda 

metade dos anos 1960: os vestidos no estilo “saco”, propostos por Balenciaga, por exemplo, 

rompem com as formas arredondadas, consagradas pelo New Look de Dior, desde 1947. Em 

contraposição ao estilo hegemônico da moda até então, os vestidos retos, juntamente com as 

dimensões mais curtas das saias, a calça Saint-Tropez, o uso das calças compridas pelas 

mulheres e, afinal, o monoquíni, em 1964 (mesmo que apenas como proposta), apontam para 

uma espécie de tensão, ou conflito, entre novos e antigos costureiros, que reproduzem naquele 

                                                
166 Tomo de empréstimo aqui a expressão utilizada por Carla Bassanezi. VER BASSANEZI, Carla. Mulheres 
dos anos dourados. In: DEL PRIORE, Mary (org.). História das mulheres no Brasil. São Paulo, Editora Unesp, 
2001.  
167 BASSANEZI, CARLA. Revendo as mulheres: revistas femininas e relações homem-mulher, 1945-1964. São 
Paulo: Civilização Brasileira, 1996, p. 651. 
168 “Elegância e Bom Gosto”, Feminino, Correio da Manhã, 25/9/1960. 
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meio, os anseios e desejos da sociedade. As roupas mais práticas começam a balançar as 

estruturas vigentes, mas, não ainda o suficiente para serem aceitas sem algum receio. 

 
Vamos, pois, apreciar as novidades, analisando antes o que realmente somos. As 
recentes modas de vestidos rodados e curtíssimos jamais poderão ser aceitas por 
moças de pernas finas ou grossas demais assim como as que sejam baixas ou 
possuam qualquer deficiência em suas linhas normais. Pernas arcadas, joelhos 
pontiagudos ou como cebolas, tornam tremendamente deselegante uma mulher, isso 
sem lembrar a impressão que provoca aos espectadores, numa visita a um doente 
hospitalizado, numa repartição pública dirigindo-se a alguma autoridade, sentada em 
sua mesa de trabalho ou numa sala de aula.169 

 

Na segunda metade da década explodem as mudanças, radicalizam-se as criações; é 

um tempo acelerado que se dá a ver nas vestimentas, que trazem realmente o novo. Mas, não 

sem escandalizar, como acontece com a minissaia, em 1966. 

 
Deu a louca na moda, disto ninguém mais tem dúvidas. 
Da minissaia aos vestidos transparentes, de plástico, dos capuzes que deixam apenas 
os olhos à mostra até os chapéus românticos, de flores e véus, não há nada que se 
possa chamar sensato no setor indumentária feminina. 
O monoquíni parece ter sido a origem de toda a história. Pegar, não pegou, mas 
deixou marca. E daí para cá é um tal de inventar decotes, subir bainhas e adotar 
transparências médias e absolutas, que, ao saírem à rua ou entrarem num salão as 
mulheres pouco deixam à imaginação no que respeita sugerir seus encantos 
pessoais. (...) Estão contentes com isto as mulheres? É um pouco cedo para saber. 
Poucas, além das manequins que exibem os modelos usaram moda tão ousada. 
Estão contentes os homens? Também não sabemos. Se de modo geral aplaudem 
excentricidades “nas outras”, não admitem que sua noiva ou namorada adote alguma 
delas.170 

 

Chegamos assim, a segunda imagem, de Vera Barreto Leite, em 1969. Então com 

trinta e três anos, Vera,171 modelo já consagrada internacionalmente, esbanja juventude e 

empresta o seu charme transgressor à fotografia publicada em página inteira na capa do 

caderno Feminino. A imagem integra um editorial com Renault, famoso cabeleireiro da zona 

sul do Rio de Janeiro. Nas três fotografias subseqüentes, que acompanham o texto da matéria, 

a modelo Tiana, igualmente desnuda, ajuda a destacar os penteados “simples” e 

“descontraídos” e, em uma delas, aparece com um dos braços sendo seguro pelo modelo 

Norberto. 

                                                
169 “O bom senso e a moda”, Wahita Brasil, Feminino, Correio da Manhã, 24/1/1960. 
170 “Deu a louca na moda”, Feminino, Correio da Manhã, 15/5/1966.  
171 Vera Valdez foi o nome que Vera Barreto Leite adotou ao fazer carreira como modelo no exterior. Em 1958, 
aos 23 anos, tornou-se “manequim-vedete” de Chanel, posto que ocupou até 1963 quando retornou ao Brasil. Em 
Paris participou de diversas campanhas e editoriais para a Vogue francesa tendo sido fotografada por Farnk 
Horvat, Willy Rizzo e Helmut Newton. Na década de 1960 desfilou para a Casa Canadá e para estilistas 
estrangeiros que promoveram suas coleções no País, além de ter atuado como modelo fotográfico.  
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“Qual é o mestre que te penteia”, Feminino, Correio da Manhã, 05/10/1969. Foto: Jacques Avadis. 

 

Vera surge na terceira foto da matéria, com o mesmo modelo masculino abraçando-a 

por trás, ambos com os dorsos nus e cortes de cabelo similares. Segundo o texto, “ao lado de 

Vera, Norberto mostra a moda unissex, em matéria de cabelo. Para ele e para ela, o mesmo 

corte, o mesmo jeito.” 172 

Nestas fotografias podemos destacar inúmeros elementos-síntese do período: a 

exibição do corpo (feminino e masculino), aqui chegando à nudez dorsal, comum aos dois; o 

relaxamento dos costumes, visível na pose dos retratados, em que o contato físico é marcante; 

a androginia, proposta pela moda unissex que está nos cabelos e no uso das jóias. Sobretudo, 

é importante destacar a presença do manequim masculino: figura ausente dos editoriais na 

primeira metade da década de 1960, o homem surge, então, em uma variedade de modelos de 

gênero. Pode ser andrógino e sexy como neste editorial, mas também cavalheiro, 

acompanhando a mulher em diversos cenários e situações; pai de família exemplar, ao figurar 

nas fotografias com crianças; ou, em dia com as mudanças de comportamento e na esteira da 

revolução sexual, posando com duas ou três modelos em uma mesma foto. 

 

                                                
172 “Qual é o mestre que te penteia”, Feminino, Correio da Manhã, 05/10/1969. 
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“Qual é o mestre que te penteia”, Feminino, Correio da Manhã, 05/10/1969. Foto: Jacques Avadis. 

 

 

As quatro imagens, sobretudo, as que destacam a beleza de Vera Barreto Leite, 

afirmam que a juventude é um valor e uma aposta efetiva que se mostra especialmente no 

novo padrão de beleza de corpos magros, seios pequenos e quadris marcados, além de pernas 

longas. Inspirado na manequim inglesa Twiggy, este padrão estimula ainda o uso de cabelos 

curtíssimos. Nestas fotografias talvez esteja a síntese de uma das revoluções empreendidas na 

década de 1960: em plena ditadura militar, após a decretação do AI-5, com a censura à 

imprensa, prisões e repressão de toda ordem, o corpo e a moda são espaços da 

experimentação, da liberdade, do confronto e de novas performances de gênero. 



 78 

CAPÍTULO 2 - MODA E PERFORMANCES DE GÊNERO: 1960-1965 

 
 

2.1 - PENSANDO GÊNERO NAS FOTOGRAFIAS 

 

  Erving Goffman e Judith Butler173 estão entre os autores que chamam a atenção para 

as diferenças entres as categorias “sexo” – que remete ao biológico – e “gênero” que se 

relaciona às construções das diferenças sexuais e às classificações sociais de masculino e 

feminino, classificações que estão o tempo todo em devir. Butler entende que o gênero se 

construiria justamente pela e na performance.  

Além de desnaturalizar a categoria “gênero”, Butler, ao afirmar que suas ações ou 

performances têm dimensões temporais e coletivas, nos lembra a necessidade de historicizá-

la, posto que a realidade do gênero é criada mediante performances sociais contínuas. Isto 

significa, conforme a autora, que as noções de sexo essencial e de masculinidade ou de 

feminilidade “verdadeiras ou permanentes” são construídas. 

O gênero seria, portanto, uma repetição estilizada de atos, embora esta não deva nos 

induzir a “ilusão de um eu permanente marcado pelo gênero”. “Essa repetição é a um só 

tempo reencenação e nova experiência de um conjunto de significados já estabelecidos 

socialmente; e também é a forma mundana e ritualizada de sua legitimação.”174 

Nas obras Gender Advertisements e La ritualisation de la féminité, Goffman trabalha 

com a idéia de ritualização para discutir as relações de gênero. Para o autor, o ritual 

caracteriza-se por um comportamento expressivo, ações ou gestos significativos, que 

demarcam as fronteiras de gênero. São condutas portadoras de um sentido que não está nas 

condutas mesmas, mas nos códigos culturais que nelas imprimem significado. Estes rituais 
                                                
173 Ver GOFFMAN, Erving, op. cit., 1976 e 1977 e BUTLER, Judith. Bodies that matter: on the discursive limits 
of “sex”. London/New York: Routledge, 1993 e Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. 
174 BUTLER, Judith, op. cit., 2010, p. 200. 
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muitas vezes estão presentes em “pequenos comportamentos”, detalhes que podem passar 

despercebidos para a maioria das pessoas, mas que se revestem de uma importância 

primordial para a compreensão das interações sociais. 

Analisando cerca de quinhentos anúncios publicitários publicados na década de 1970, 

Goffman discute como as imagens representam as relações de gênero e como as reproduzem 

de forma hiper-ritualizada. Conforme o autor, a fotografia publicitária monta uma cena com 

personagens capazes de condensar comportamentos para que possamos mais facilmente 

reconhecê-los, o que explicaria o seu caráter estereotipado, uma espécie de “idioma ritual 

único” com uma infinidade de diferenças superficiais.  

 

De um modo geral, então, os publicitários não criam as expressões ritualizadas que 
eles empregam. Eles exploram o mesmo repertório de exibições, o mesmo idioma 
ritual de que todos nós tomamos parte nas situações sociais e com o mesmo 
objetivo: tornar visível uma ação vislumbrada. No geral, os publicitários não fazem 
mais do que convencionalizar nossas convenções, estilizar o que já existe, fazer um 
uso frívolo de imagens descontextualizadas, em outras palavras, é a hiper-
ritualização.175  

 

Goffman nota que nas fotografias publicitárias os personagens são dispostos segundo 

uma micro-configuração espacial de modo que suas posições relativas ao espaço sejam o 

índice de suas posições sociais relativas. E observa as regularidades que marcam as interações 

entre os gêneros, visíveis, entre outras, nas diferenças de tamanho e estatura, sendo o exemplo 

mais comum o homem representado mais alto que a mulher; a exceção é quando se trata de 

evidenciar uma hierarquia, nesse caso, a mulher aparece em plano superior aos seus 

subordinados. As regularidades estão nos “pequenos comportamentos” que estabelecem 

papéis, funções e posições nas atividades profissionais e domésticas, no lazer e na 

aprendizagem; na ritualização da subordinação, que se dá a ver em gestos e posturas 

corporais, tais como inclinação da testa e do corpo, na cabeça virada para trás, no corpo 

abaixado, deitado ou sentado, nos tipos de sorrisos (pequenos ou largos), nos ritos gestuais de 

propriedade (que expressam proteção, controle, posse), entre outros; nos recuos de proteção 

do self, quando um dos envolvidos na cena, se “retira” dela por não estar à vontade (gestos de 

evasão, de dissimulação, fuga). Nessas imagens, conforme Goffman, as representações de 

masculinidade e feminilidade se encontrariam naturalizadas, cabendo à mulher um lugar de 

                                                
175 GOFFMAN, Erving, op. cit., 1977, p. 50. 
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subordinação: ao reproduzir relações de gênero que são também relações de poder, as 

fotografias publicitárias acabam por reiterar, pela repetição, as desigualdades de gênero. 

Ao falar sobre o seu método para o exame das fotografias publicitárias, Goffman 

afirma que seu objetivo era identificar os aspectos da vida social dos quais as fotografias são 

uma imagem coerente e o efeito que elas exercem sobre a realidade descrita, o que, segundo o 

autor, dificilmente as amostras selecionadas poderiam fornecer. Por outro lado, observa que 

aquelas fotografias podem ser úteis para investigarmos os estilos de comportamento ligados 

aos gêneros, a maneira como a publicidade nos apresenta uma visão eventualmente distorcida 

sobre os gêneros e as regras de produção cênica particulares às formas fotográficas.176 

A fotógrafa feminista alemã Marianne Wex também propõe uma chave interessante 

para investigarmos a construção das identidades de gênero por meio da reiteração de 

comportamentos.177 Uma das idéias que moveu a sua pesquisa é que usar saias implica uma 

consciência do corpo maior do que usar calças compridas. A partir da produção de variadas 

séries fotográficas ela observa que as mulheres – com os joelhos fechados e pernas cruzadas – 

ocupam um espaço muito menor do que os homens. 

Judith Butler, examinando o que qualifica de “problemas de gênero”, abre uma 

perspectiva importante para a análise das imagens de moda. Para a autora, 

 

se os atributos de gênero não são expressivos mas performativos, então constituem 
efetivamente a identidade que pretensamente expressariam ou revelariam. A 
distinção entre expressão e performatividade é crucial. Se os atributos e atos de 
gênero, as várias maneiras como o corpo mostra ou produz sua significação cultural, 
são performativos, então não há identidade preexistente pela qual um ato ou atributo 
possa ser medido; não haveria atos de gênero verdadeiros ou falsos, reais ou 
distorcidos, e a postulação de uma identidade de gênero verdadeira se revelaria uma 
ficção reguladora.178  

 

                                                
176 Ibidem, p. 34-36. 
177 Vamos tomar de volta o nosso espaço é o título da exposição que dá nome ao projeto fotográfico da artista. 
Durante vários anos em meados da década de 1970, Wex, que havia sido originalmente pintora, construiu um 
arquivo extraordinário de milhares de imagens de pessoas, que ela começou a categorizar de acordo com a sua 
linguagem corporal. Misturando suas próprias fotografias tiradas na rua com imagens recortadas de jornais e 
anúncios, ela catalogou a forma como as identidades masculina e feminina foram construídas e reforçadas 
através de gestos cotidianos, o modo como elas tomaram o espaço. Posteriormente ampliou seu trabalho, 
examinando esculturas da Antiguidade e da Idade Média em busca de pistas sobre a história das poses consoante 
os gêneros. Finalmente, ela recrutou voluntários para reproduzir as posturas mais características de ambos os 
sexos para a câmera. Wex combinou as dezenas de fotografias em grandes painéis, que foram exibidos e também 
publicados em forma de livro. Misturando fotografia documental, colagem, polêmicas feministas e história da 
arte, ela procurou expor os estereótipos sexuais e sociais que informam até mesmo os nossos gestos pessoais 
aparentemente mais casuais. 
178 BUTLER, Judith, op. cit., 2010, p. 201. 
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Butler postula que na repetição do discurso e dos atos corporais são conformados os 

paradigmas da normatização das identidades de gênero que servem para naturalizar a 

hegemonia de uma sociedade heterossexual. Contudo, por meio das performances, os sujeitos 

podem contestar e subverter este ideal, negociando diferentes e alternativos tipos de 

feminilidade e masculinidade. Ademais, ela observa que o gênero é construído pela reiteração, 

mas também pela exclusão, por isso, como alternativa, propõe que se reconheça a 

performatividade da vida cotidiana de modo a romper com um prévio “roteiro” de gênero, 

construindo novos papéis, novas maneiras de estar no mundo. As identidades de gênero que 

nos são apresentadas constituem ideais arquetípicos que não podem ser sempre encarnados; é 

no fato do corpo passar por esses ideais sem jamais alcançá-los que reside o interesse pela 

performance. 

 

2.2 - A MODA E A RITUALIZAÇÃO DA FEMINILIDADE: UM MODELO DE GÊNERO REITERATIVO 

 

A mulher encarna a beleza; a beleza encarna-se na mulher. Ela é o ornamento do céu 
e da terra, do mesmo modo que deve ser o ornamento da cidade e da casa.179  

 

A primeira evidência que emerge da análise das fotografias de moda produzidas pelo 

Correio da Manhã, no período compreendido entre 1960 e 1965, é que a mulher permanecia, 

então, como o sujeito da moda. Outra evidência é que a moda produzida no Rio de Janeiro 

ainda estava assentada num consumo distintivo, era atributo de classe. Valorizava formas, 

tecidos, modelagens e acessórios advindos da alta-costura, mais especificamente, aquilo que 

os criadores estabelecidos em Paris definiam. Um padrão de roupas adequado às mulheres das 

camadas urbanas médias e altas, que experimentavam uma sociabilidade que incluía jantares, 

recepções, coquetéis. 

Mulheres com amplo acesso aos lançamentos da moda internacional, adquiridos – 

como originais ou cópias – em lojas como Canadá de Luxe, Maison Jacques Heim, Elza 

Haouche, Lebelson Modas e Príncipe de Gales, entre outras do Centro e Copacabana. 

Freqüentadoras de hotéis como Copacabana Palace, as boates Sacha’s e Jirau, clubes 

como o Country e o Jóquei, este, sobretudo, na realização do Grande Prêmio Brasil, estas 

mulheres viajavam de férias para Cabo Frio e cidades serranas e iam à praia em Copacabana, 

                                                
179 PERROT, Michelle. As mulheres e as suas imagens ou o olhar das mulheres. In: DUBY, George e PERROT, 
Michelle. Imagens da mulher. Porto: Afrontamento, 1992. p. 176. 
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mas, eram alertadas nas colunas de moda, para não vestirem o biquíni “último tipo”; deveriam 

usar trajes de praia adequados à idade, corpo e posição social. 

Mulheres dos anos dourados, muitas delas viveram a adolescência nos anos 1950. 

Educadas para serem boas esposas, boas donas de casa e boas mães, valorizavam aspectos 

tradicionais das relações de gênero – o casamento, a família conjugal. Possuíam escolaridade 

mais alta do que aquelas das gerações anteriores, estavam inseridas no mercado de trabalho, 

mas, em grande parte, abriam mão da profissão após o casamento e o nascimento dos 

filhos.180 

As fotografias de moda da primeira metade dos anos 1960 não contemplam homens 

nem crianças; adolescentes do sexo feminino pouco aparecem. A ausência de homens nestas 

imagens e a pouca importância atribuída a eles nos textos das colunas especializadas são 

alguns dos aspectos que reforçam a idéia de que a moda era um atributo feminino. Um olhar 

mais acurado para estas fotografias permite a composição de um modelo de gênero que pode 

ser resumido em três palavras: reiterativo, hegemônico, excludente. 

Ao examinar as imagens de moda numa perspectiva temporal, fica evidenciado que a 

mulher figurada na primeira metade dos anos 1960 ainda é a “mulher ornamento”. Naquelas 

fotografias estão os estertores das performances de gênero calcadas na feminilidade, na 

docilidade, numa naturalidade que é cuidadosamente construída, envolve práticas de controle 

do corpo, o uso de roupas “corretas”, a adequação vestimentar. A ritualização da feminilidade 

se dá a ver por protocolos demarcados: do olhar ao posicionamento de braços, pernas e pés; 

da escolha das peças à forma de portá-las, constrói-se um modelo de gênero que se revela 

reiterativo porque no espaço de tempo de seis anos (1960-1965), embora os conteúdos da 

moda se alterem semestralmente, as formas de apresentação das vestimentas são as mesmas. 

É curioso que, em boa parte da década de 1960, a despeito do início de um processo de 

despojamento das roupas, com comprimentos mais curtos e formas retas, as poses das 

manequins ainda guardem semelhanças com os padrões das décadas anteriores. Estas 

posturas, que reiteram comportamentos tidos como femininos, apontam para uma resistência 

às mudanças comportamentais que a moda mesma começava a apresentar. E se os textos das 

colunas evidenciam algumas rupturas – que muitas vezes são questionadas ou repelidas – as 

                                                
180 Esse perfil foi traçado com base nos textos das seções de moda, em especial, “Elegância e Bom Gosto”, do 
suplemento Feminino do Correio da Manhã. Ao se dirigirem às leitoras, os textos apontam formas de 
sociabilidade, hábitos de consumo e os espaços da cidade identificados com as mulheres das camadas médias e 
altas do Rio de Janeiro. Dados referentes aos padrões de comportamento, relações de gênero, escolaridade e 
inserção no mercado de trabalho também podem ser inferidos a partir da leitura de textos de outras seções e 
serão apresentados ao longo da tese. 
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fotografias se mantêm como um espaço de permanência: raros são os registros de modelos 

mais ousados ou com dimensões menores. 

 

     

 

Um dos repertórios de gênero mais associados às mulheres é o toque feminino. 

Conforme Goffman, nas fotografias publicitárias as mulheres, mais do que os homens, são 

figuradas usando seus dedos para destacar um objeto, segurá-lo ou acariciar a sua superfície. 

Este toque ritualístico distingue-se do toque utilitário, da simples manipulação de um 

objeto.181 

As fotografias de moda da primeira metade dos anos 1960 também fazem uso do toque 

feminino, para destacar tanto os acessórios como os detalhes das vestimentas. Uma das poses 

que mais se repetem consiste na mão direita tocando ou segurando algum detalhe da roupa e a 

esquerda apoiada na cintura (ver quadro acima). Outra pose comum consiste em retirar uma 

das luvas para tocar suavemente o braço, enquanto a outra mão (que permanece calçada) 

segura a luva que foi retirada. 

 

                                                
181 GOFFMAN, Erving, op. cit., 1976, p. 29-31. 
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Vestido para coquetel em renda preta, mangas compridas. Georgia 
apresentando. Lebelson Modas. Elegância e Bom Gosto, Feminino, 
Correio da Manhã, 05/05/1963. Foto: George Gafner. 

 

A arte de elevar o pé, qualidade feminina que encantou Balzac em A comédia humana, 

é outro atributo comum nos desfiles e fotografias de moda desde a segunda metade da década 

de 1940. Essa postura de bailarina se revelaria mais intensivamente nos anos 1950, período do 

renascimento e culto ao balé clássico, no qual a moda era quase um pastiche do início da era 

vitoriana, com sapatilhas de salto raso, ombros descaídos, saias rodadas.”182 Na década de 

1960 ainda são encontradas uma profusão de imagens – que podem ser selecionadas quase 

aleatoriamente – nas quais os pés das modelos chamam a atenção por estarem sempre 

delicadamente posicionados, muitas vezes com uma elevação nas pontas. A associação com o 

romance do século XIX é, portanto, tentadora e não gratuita, pois foi no Oitocentos que a 

moda instaurada no pós-guerra buscou suas referências. Se para Simone de Beauvoir, em O 

segundo sexo, de 1949, a elegância era uma forma de escravidão, e com certeza, havia ali uma 

menção às modas sintetizadas no New Look de Dior, para boa parte das mulheres européias, 

saias volumosas, cinturas espartilhadas, pés em ponta, evocavam uma nostalgia romântica e 

um apaziguamento bastante convenientes após as agruras da guerra.  

                                                
182 WILSON, Elizabeth. Enfeitada de sonhos. Lisboa: Edições 70, 1989, p. 136. 
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Saias e vestidos com bordados, laços e aplicações de flores, muitos incluindo forros e 

anáguas, são alguns dos modelos de vestimentas registrados nas fotografias em poses que 

fazem referência ao balé. A roda da saia delicadamente repuxada, as mãos posicionadas sobre 

os vestidos, as luvas, ainda onipresentes tanto nos modelos mais requintados quanto nos mais 

despojados, compõem uma coreografia que dá substrato à uma representação da “mulher 

ornamento”. 

 

“Nem sempre “pois” miúdo é tecido clássico”, Elegância e Bom Gosto, Feminino, Correio da Manhã, Foto: Carlos 
“Desfila graciosa a ‘Coleção Praia e Campo’”, Elegância e Bom Gosto, Feminino, Correio da Manhã, 30/10/1960. Foto: 
Carlos. 
“Petite Collection para enfeitar o verão”, Elegância e Bom Gosto, Feminino, Correio da Manhã, 13/11/1960.  

 

Imagens de manequins com os braços posicionados ao longo do corpo também são 

bastante comuns: as posturas são rígidas revelando uma quase passividade. E embora palavras 

como “natural” e “naturalidade” apareçam com freqüência nos textos das colunas 

especializadas, as poses e as próprias roupas evidenciam que naturalidade não significa 

liberdade de movimentos: a elegância estudada, o gestual contido e o sorriso discreto somam-

se ao rigor exibidos por pernas e pés.  
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Se as fotografias de moda apontam para uma constrição do corpo, cabe aos textos 

naturalizar essa constrição. Sutiãs, cintas, combinações, anáguas, eram peças que, segundo 

eles, “precisam existir para dar forma, caimento e chique aos vestidos.” 

 

Tempo houve em que as mulheres pensaram conquistar a sua emancipação com o 
direito de voto e... o abandono do colete. Infelizmente, “desencoletadas” 
compreenderam que isso não significava liberdade. Para se sentirem à vontade, 
livres em todos seus movimentos, as formas femininas precisam ser sustentadas, 
embora não comprimidas. 
Hoje, a conta de 1963, extraordinariamente flexível (quase uma segunda epiderme) 
quer dizer liberdade. Não se pensa, é lógico, em reabilitar o antigo espartilho, rígida 
armadura e sim em fazer como que uma “dublagem” dos músculos e das fibras 
elásticas do corpo. Não se trata de espartilhar mas, de modelar. 183 

 

 

 

 

Anúncios de cintas, sutiãs, anáguas eram comuns nas páginas do Correio da Manhã, não apenas no suplemento Feminino. Se 
a cinta-liga começaria a cair em desuso com a introdução da minissaia e da meia calça, os sutiãs, já no começo dos anos 
1960, começam a ficar mais confortáveis, macios e sem as pontas características da década anterior. 

 

                                                
183 “Elegância e Bom Gosto”, Feminino, Correio da Manhã, 16/6/1963. 
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A metáfora da “dublagem” dos músculos chama a atenção para o fato de que a moda 

ainda imputava às mulheres uma extensa e variada quantidade de lingerie. Para as roupas mais 

finas, com alguma transparência, defendia-se a manutenção do uso das combinações, que 

serviriam, por exemplo, para “proteger” o corpo nas idas às costureiras.  
 

É preciso reconhecer que a combinação tem suas vantagens: primeiro, sobre ela, o 
vestido cai melhor, depois é muito mais decente para fazer uma prova na costureira 
(detalhe que estava esquecido...) e, por fim, é indispensável debaixo de blusas muito 
finas, de organza ou musselina.184 
 

Ao defender que a “cinta é fundamental ao conforto” ou que o sutiã só pode ser 

dispensado por poucas mulheres, os textos evidenciam algumas mudanças envolvendo essas 

peças, revelando que já estava em curso um uso menor de lingerie.185 A própria alta-costura, 

quando apresenta roupas mais retas, que poderiam prescindir das anáguas, combinações e 

sutiãs com enchimentos, se propõe a romper com essa arraigada tradição. 

De todo modo, a constrição do corpo não se fazia apenas por meio das roupas íntimas. 

Boa parte das vestimentas apresentadas pelas fotografias de moda ainda fazia eco as normas 

de comportamento que valorizavam o recato, o pudor, a virgindade, o casamento. Era 

fundamental que as roupas não entrassem em choque com pais, namorados, noivos e maridos. 

A necessidade de agradar os homens é, portanto, uma das características marcantes do modelo 

de gênero que as colunas de moda contribuem para reiterar. Os textos insistem, antes de tudo, 

que é para “ele” que a mulher deve se vestir. O perfume, a maquiagem, os cuidados na 

escolha da roupa conforme a ocasião, tudo gira em torno do desejo de aprovação masculina. A 

roupa é um dos elementos cruciais da interação de gêneros: entra no jogo da conquista e 

colabora para a manutenção e a estabilidade das relações.  

Você procura sempre estar elegante, é lógico. Folheia com especial cuidado e 
atenção as revistas de modas (...) Compra, depois de longa escolha, o sapato 
adequado para o seu vestido novo, a carteira que melhor combine com o conjunto, 
as luvinhas e os acessórios ideais. Maquila-se com discreta sabedoria, usa um 
perfume (“Muguet Du Bonheur”...) de maneira que este seja apenas sugerido, sabe 
estar irrepreensivelmente elegante em qualquer circunstância – seja uma missa de 
7º. dia ou recepção ao embaixador X. No entanto, é para “ele” que você se entrega a 
todos esses trabalhos. Para “ele” que é o crítico e a platéia, o maravilhado 
espectador de sua presença, ou o distante observador de toda a sua erudição de 
elegância. “Snob” ou esportivo, exigente ou acomodado, “ele” é este pequeno-deus, 
com direito de vida e de morte sobre nossa indumentária, nosso chapéu novo, nosso 
vestido dernier-cri. Para seus olhos nos tornamos mais belas e para merecer seu 
aplauso e elogio nos esmeramos em aparatos.186 

                                                
184 “Elegância e Bom Gosto”, Feminino, Correio da Manhã, 16/6/1963. 
185 Nas décadas de 1960 e 1970 há um decréscimo no consumo de roupas íntimas em termos absolutos além de 
uma diminuição na variedade de peças utilizadas no vestuário feminino, posto que anáguas, cintas-ligas e 
combinações começam a ser postas de lado. 
186 “Visitando Boutiques”, Feminino, Correio da Manhã, 01/7/1962. 
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A análise dos textos revela uma exigência de equilíbrio entre seguir a moda, manter os 

cuidados com o corpo e evitar roupas que oferecessem argumentos para as repreensões 

masculinas. Esse esforço era imprescindível às mulheres que tinham por meta o casamento. 

Examinando as revistas femininas entre 1945-1964, Carla Bassanezi afirma que 

 

a sensualidade feminina intencional é criticada. Não se condena (...) o uso de batons, 
cremes de beleza, vestidos acinturados e outras formas de realçar o corpo feminino – 
e que também seriam expressões de sensualidade – apenas os “exageros” e as 
“ousadias” são censurados. O que não é bem visto é o uso proposital da 
sensualidade com objetivos “inconseqüentes” como o flerte, que além de não levar a 
um possível casamento, prejudica-o sensivelmente. 187  

 

Nesse sentido, o mais indicado era abrir mão de roupas “extravagantes”, 

excessivamente sensuais, muito curtas, que expusessem o corpo em demasia. Texto do início 

da década de 1960 comemora a nova moda que aposentava, de uma só vez, “as cinturas 

apertadas que aumentavam os quadris; os corpetes sustentados por barbatanas; os artifícios 

que faziam a moda “provocante e sexy”.”188 Outro texto propõe “ao invés de desnudar 

largamente o colo” deixar à mostra os braços e as costas “onde os decotes profundos 

emolduram-se em drapeados macios”.189 

                                                
187 Ibidem, p. 64. 
188 “Elegância e Bom Gosto”, Feminino, Correio da Manhã, 27/3/1960. 
189 “Elegância e Bom Gosto”, Feminino, Correio da Manhã, 25/9/1960. 
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"Olívia" apresentado por Francine, brocado branco e ouro, grande laço arrematando o decote. Coleção Jacques Heim. 
Elegância e Bom Gosto, Feminino, Correio da Manhã, 21/04/1963. Foto: George Gafner. 

Jill passinho miúdo, graça imensa, costas à mostra, desfila um dos modelos-vedette, criado por Regina Lebelson para a tarde 
de caridade. “Correio Feminino”, Feminino, Correio da Manhã, 09/10/1962. Foto: George Gafner 

Um decote destes vale por um vestido e um vestido...bonito e mais ainda quando apresentado por Ana-Maria. “Verão à 
vista!”. Feminino, Correio da Manhã, 11/11/1962. Foto: George Gafner. 

 

A desvalorização de um determinado estilo em detrimento de outro é uma estratégia 

para naturalizar algo que se quer vender, em outras palavras, a criação de novo foco de 

atenção erótica. Como lembra Roland Barthes, “o vestuário é erótico, deve deixar-se 

desintegrar aqui e ali, ausentar-se parcialmente, brincar com a nudez do corpo.”190 O que as 

colunas de moda evidenciam é que cabia às mulheres uma difícil contabilidade: harmonizar a 

exigência de bom senso – sobretudo as mais jovens e solteiras – e a necessidade de fazer uso 

de roupas atraentes que garantissem o interesse masculino. 

Para as mulheres dos anos dourados a boa aparência era atributo essencial à felicidade 

conjugal: cabia à esposa manter-se bela e bem cuidada para evitar o risco de perder o marido. 

Mas a ela cabia também a discrição.  

 

                                                
190 Barthes, op. cit., 1979, p. 130. 
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Para vestir a jovem esposa no nosso inverno primaveril “Cinelândia” é o vestido 
indicado, em flanela, mescla cinza clara, jovem sem ser infantil, agasalhando sem 
abafar e inteiriço nas costas, tendo na frente um cinto em cromo cinza, colocado 
sobre os quadris e passando por dentro dos dois bolsos aplicados na saia.191 

 

  
Esta é a nova linha de saia lançada por Dior para a noite: vestido em tafetá areia, com dois laços prendendo a sobre-saia. 
Apresentada por Betty. Canadá de Luxe. Elegância e Bom Gosto, Feminino, Correio da Manhã, 09/10/1960. 

Mária veste modelo "Chá-chá-chá". Elegância e Bom Gosto, Feminino, Correio da Manhã. 

 

O consumo da moda, tal como apresentado nas colunas especializadas, aponta para 

uma relação de gênero pautada pela desigualdade, posto que a autoridade masculina se 

apresenta na crítica, na escolha e, por vezes até na intervenção ao uso de determinadas peças 

                                                
191 “Elegância e Bom Gosto”, Feminino, Correio da Manhã, 6/5/1962. 
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de roupas.192 Não é estranho, assim, que, se valorizassem criações de costureiras como Chanel 

e Grés, conhecidas por efetuarem, naquele momento, apenas pequenas modificações, sem 

propor mudanças radicais. Apostando no estilo mais do que na moda, as roupas de Chanel se 

coadunavam, então, com um modelo de gênero conservador. 

 
Nunca ninguém disse que fossem feministas – talvez elas próprias o ignorem – 
entretanto, ambas, Chanel e Grès o são. Não, por certo, à maneira antipática e 
agressiva das que vivem a reivindicar a igualdade dos sexos, mas, no sentido... 
feminino da palavra. Chanel, com seu estilo personalíssimo, criando “a mulher que 
agrada aos homens”. (...) porque, como eles, ela se veste segundo os princípios 
imutáveis e que, apesar disso, atrai os olhares pelo seu chique e sua elegância; 
porque é simples sem ser banal e muito menos vulgar, conseguindo estar na moda, 
sem deixar de ser a mesma mulher. (...) Não é esse o melhor meio de ser feminista – 
pugnar apenas pelo direito de ser bela e assim de ser muito amada?193 

 

As características do homem a quem as mulheres deveriam agradar também estão 

presentes nas colunas de moda. Em uma delas, a mulher é comparada a uma pérola e o 

homem ao brilhante. Mas, para fazer jus a este “homem/brilhante” a mulher deveria se 

preparar cuidadosamente: “Cabelos mal penteados e as mãos maltratadas, numa mulher 

desleixada, não agradam a nenhum homem e muito menos aos brilhantes. Os dois se sentem 

humilhados e depreciados. 194 Todo esse cuidado se justificava, afinal, o brilhante, assim como 

o homem, teria hora certa para chegar: 

 
A ansiedade que a mulher sente na adolescência pela presença e companhia do 
homem assemelha-se ao desejo e a necessidade do brilhante nas jóias de uma 
mulher elegante! (...) Um “solitário”, ou um clips de brilhante deverá chegar para a 
mulher, após a formação de sua mentalidade, de acordo com a sua personalidade, 
seu bom gosto desenvolvido, sua elegância determinada. É o ideal, depois dos 30 
anos! Antes... seria como uma menina de salto alto, uma garota de vestidos de 
veludo preto, uma adolescente amando um homem de idade... Haveria total 
desajustamento! Tudo vem a seu tempo, tem a sua oportunidade! Mas não se 
descuide! Não fique solteirona, nem envelheça, sem o seu brilhante! 
Mas, agora, escute aqui um segredo que é só para nós duas! Melhor que qualquer 
brilhante, por mais valioso que seja, é um bom marido! Um homem digno, de 
caráter, sincero, amigo, que a ame muito, que a trate com todo o carinho! Isto, tenho 
certeza, fa-la-á feliz a vida inteira!195 

 

                                                
192 O cuidado com as escolhas das roupas evitaria, segundo os textos “as exclamações repreensivas dos 
namorados, noivos ou maridos.” O bom senso e a moda, Wahita Brasil, Feminino, Correio da Manhã, 
24/1/1960. 
193 “Elegância e Bom Gosto”, Feminino, Correio da Manhã, 19/5/1963. 
194 As jóias e a moda, Wahita Brasil, Feminino, Correio da Manhã, 14/2/1960  
195 Ibidem. 
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As colunas de moda insistiam nas listas de “certo” e “errado” e séries de prescrições a 

serem respeitadas em termos de vestimentas. Essa pedagogia incluía as roupas mais 

adequadas para as mulheres que trabalhavam, conforme a atividade profissional: desde o 

“vestidinho reto, excelente para a moça-secretária que preza a sua elegância no trabalho”, até 

os “vestidos inteiriços, mais princesa do que tubinho, destinados à secretária, à jornalista, à 

funcionária, moças que durante seu horário de trabalho têm contato quase permanente com 

outras pessoas”. Diferenciavam as roupas adequadas aos passeios fora do Rio – na montanha, 

no campo, nas estâncias de águas minerais – daquelas usadas nas ruas da cidade ou nos 

escritórios e repartições públicas: “é bem verdade que, mesmo no Centro, muita gente usa os 

grandes decotes próprios de Copacabana, o que pode, sem dúvida, ser agradável, mas é 

totalmente incorreto.” O conhecimento de todas essas regras podia ser sintetizado em uma 

palavra: correção.196 

Um dos focos das colunas de moda era o comprimento das saias e vestidos197 o qual 

era definido conforme a faixa etária: “até o joelho, adotado pelas senhoras, um pouco mais 

curto, para as jovens. E chegamos a um ponto de acordo: não deixar a descoberto, os 

joelhos.”198 

 
Rua Gonçalves Dias, cinco horas da tarde. A porta da Colombo um entra e sai de 
senhoras e senhoritas indiferentes com a presença dos velhos decantados na 
marchinha e que transferiram o seu ponto para a Galeria dos Empregados do 
Comércio. Ela passou envergando o seu chemisier, em organza listradinha azul e 
branca, de mangas cavadinhas e bufantes, cinto rijo, largo, azul, cabeça imperial, à 
La Farah Peddeau ?, Colar muraníssimo, meias e complementos brancos, ultra-finos. 
Estaria elegantíssima, não? Pois ela passou, as mulheres se cutucaram e os homens 
ensaiaram alguns chistes pesados. É que possuindo pernas atléticas ainda se atreveu 
à deixar os joelhos inteiramente à mostra e mais 3 dedos de coxa. O exagero levou-a 
a um ridículo lamentável. Esse ridículo tem-se multiplicado pelas nossas ruas e, o 
que é pior, até em reuniões de maior responsabilidade. As saias estão subindo tanto 
que podem dar margem a piadas relacionadas (...) Conseqüentemente, suas donas, 
estão exibindo desproporções que ninguém imaginava possuírem.199 

 

 

                                                
196 Essa idéia de correção indumentária está presente nas colunas de moda desde o século XIX. A preocupação 
em apresentar-se adequadamente vestida de acordo com a ocasião, faixa etária e posição social, ainda hoje atinge 
muitas mulheres, o que explica o sucesso editorial dos manuais de elegância ou manuais de estilo.  
197 “Mas, afinal, qual deve ser o comprimento exato da saia, perguntarão algumas (raríssimas...) que não estão 
em dia com a moda. Com um ou dois centímetros de diferença, todos estão de acordo. Os costureiros fixam-no a 
44 cm do chão, isto é, justo abaixo do joelho (que na imobilidade fica coberto); o prêt-à-porter e a confecção 
firmam-se em 42 cm. As mulheres, em geral, adotam-no a 40 ou 44 cm do chão, o joelho mais ou menos 
coberto. Esta é, de certo modo, a regra básica, havendo, como em toda a regra, casos particulares.” “Elegância e 
Bom Gosto”, Feminino, Correio da Manhã, 29/5/1960.  
198 “Elegância e Bom Gosto”, Feminino, Correio da Manhã, 25/2/1962. 
199 “Moda e Elegância”, Teresa di Biase, Singra, Correio da Manhã, 29/1/1960. 
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E embora ainda não se tratassem de minissaias, mas apenas de comprimentos um 

pouco mais curtos, exigia-se das mulheres uma série de cuidados, a começar pelas dimensões 

da peça: “‘saia no joelho’ não quer dizer ‘acima’ do joelho”. Exigia-se ainda uma postura 

cautelosa, “observe um certo recato na sua maneira de sentar-se, cruze as pernas, se quiser, 

mas, faça-o com prudência”, além de atenção ao modo de caminhar, “freqüente, ainda que por 

poucos dias uma escola de manequins: você aperfeiçoará não somente seu jeito de andar, 

como também a maneira de sentar-se, estar-se de pé, valorizando, assim, a moda da saia 

curta.”. Impunha-se o cuidado com os calçados, especialmente no caso das adolescentes: “se 

você for um broto de 16 ou 17 anos não se deixe tentar pelos saltos agulha e feitios 

complicados. Essas excentricidades só têm realmente chique quando usadas por uma mulher 

(e não menina) de classe. Àquelas tudo é permitido, pois a qualquer extravagância comunicam 

a sua elegância pessoal.” Finalmente, aconselhava-se a depilação e até a maquiagem das 

pernas: “pernas à mostra devem ser impecáveis: depile-as se for necessário e use um pouco de 

pancake da cor natural para disfarçar cicatrizes, manchas ou veiazinhas roxas.” 200 

A mulher que conhecia todos os itens da gramática da moda era assim definida: “surge 

esboçada a silhueta da mulher 63, não mais a mulher-boneca mas a mulher tout-court, esbelta, 

longa, flexível como junco, de joelhos pudicamente cobertos.”201 O curioso é que o que 

parece elogio à independência feminina, “não mais a mulher boneca”, venha acompanhado de 

uma série de exigências que culmina com a atenção ao decoro. 

Em 1963, a nova coleção criada por Marc Bohan202 para a Maison Dior, inspirada por 

sua manequim Emmanuele, também é celebrada nas colunas de moda, pois a modelo, “alta e 

esguia, muito serena e muito loira” seria um “tipo de mulher verdadeiramente mulher, anti-

vedete e anti Saint-Tropez (ainda bem, pois o gênero bastante vulgar já começava a 

cansar).”203 

A moda era o elemento ao qual caberia aprimorar aquilo que é veiculado como 

qualidade inata, deveria: “colaborando com a natureza, criar uma elegância capaz de tornar a 

                                                
200 Saia curta, sim, mas..., Feminino, Correio da Manhã, 27/11/1960. 
201“Elegância e Bom Gosto”, Feminino, Correio da Manhã, 7/10/1962. 
202 Marc Bohan era o responsável pela criação dos modelos da Maison Dior desde a saída de Yves Saint-Laurent 
em 1961. 
203 A mulher vedete, conforme as colunas especializadas, referia-se as atrizes que se destacavam pelo uso de 
roupas exuberantes, que seguiam a “última moda” e que, por vezes, estavam à frente do tempo. Quanto à 
expressão anti-Saint Tropez, qualifica a mulher que, tal como o balneário francês, se distinguia pela ousadia. 
Várias peças de indumentária da década de 1960 receberam a qualificação de Saint-Tropez que identificava as 
cinturas baixas de calças, saias e biquínis, muitas vezes consideradas escandalosas. “Elegância e Bom Gosto”, 
Feminino, Correio da Manhã, 17/3/1963. 
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mulher mais bonita e mais feminina.”204 Ou, como num texto que elogia as propostas para 

1963, a moda (é) “usável, elegante e chique, cuja única finalidade parece ser a de realçar a 

beleza da mulher ao invés de transformá-la num personagem.”205 

Apostando num atributo de feminilidade que se opunha às novidades mais ousadas, 

leia-se, até mais criativas, em favor de roupas que não entrassem em choque com os padrões 

de comportamento vigentes, as colunas de moda na primeira metade dos anos 1960 muito 

raramente registravam modelos de biquínis; mesmo os maiôs apresentados anualmente nas 

coleções primavera-verão eram pouco divulgados pelo jornal.206 

As peças associadas ao universo masculino, como as calças compridas, também têm 

poucas imagens publicadas. Aparecem, nos textos, acompanhadas de adjetivos como 

“juvenil” ou “esportiva”, entre outros, o que deixa claro que ainda não se tratavam de peças 

para todas as idades ou ocasiões.  

 

(...) cumpre notar que a calça comprida agora é parte integrante do guarda-roupa de 
toda mulher que se veste bem. Mesmo as que mais se preocupam em não revelar 
uma linha de quadris de discutível perfeição, podem aderir à moda se, todavia, 
respeitarem algumas regras essenciais: usar uma cintazinha elástica que não dá esse 
aspecto espartilhado, mas mantém o corpo, escolher para a calça um tecido de cor 
neutra e acompanhá-la sempre com um blusão, chemisier ou chandall por cima da 
calça. Hoje a calça não mais é elemento do guarda-roupa de férias, mas em casa, aos 
domingos, o substituto prático do deshabillé (mais ou menos sofisticado) que era 
bonito mas, terrivelmente incômodo. (...) a calça clássica deve ser de cor neutra, 
cinza mescla, azul marinho, verde escuro, azulão. Para o gênero mais habillé a calça 
de veludo preto, tendo em volta do cós as atuais correntes douradas de Chanel é 
super elegante.”207 

 

A escolha cuidadosa das fotografias a serem exibidas, a omissão daquelas que 

apontavam para as rupturas, as tentativas de normatização do uso das roupas, evidenciam os 

estertores de uma representação de gênero marcada por restritas fronteiras que a década de 

1960 começava a ver desaparecer. 

 
                                                
204 “Elegância e Bom Gosto”, Feminino, Correio da Manhã, 3/1/1960.  
205 “Elegância e Bom Gosto”, Feminino, Correio da Manhã, 5/5/1963. 
206 Uma das raras fotografias que o suplemento Feminino publicou de manequim brasileira exibindo moda praia 
integrou a seção “Elegância e Bom Gosto” em novembro de 1963. Com o título Desfile BB (ou Boutiques e 
Beneficência) tratava da Semana das Boutiques realizada no Copacabana Palace no qual foram apresentadas as 
novidades das Coleções Primavera-Verão 63-64 e trazia moça desfilando saída de praia e maiô. Habitualmente 
as matérias que tinham por tema a moda praia não costumavam utilizar fotografias produzidas aqui, optavam por 
imagens internacionais ou ilustrações. Os anúncios de lojas como a Casa José Silva e os magazines Mesbla e 
Sears, publicados no jornal na década de 1960, constituem, assim, uma fonte relevante para o estudo das formas 
e dimensões daquelas peças e, sobretudo, a maneira de portá-las.   
207 “Elegância e Bom Gosto”, Feminino, Correio da Manhã, 5/6/1960. 
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2.3 – MODA E RECRUDESCIMENTO DAS FRONTEIRAS DE GÊNERO 

 

Em uma das minhas últimas crônicas falei da super-fantasia de Saint-Laurent 
colocando vestidos de soir, suntuosos, decotados e de saia comprida, com drapeados 
em panniers sobre ... calças colantes e bordadas como as de toureiros! É uma alta 
fantasia que, no dizer de alguns, teria sido inspirada pela jovem imperatriz do Irã 
(que certamente não usará tal coisa...) e de outros como a expressão dessa estranha 
mistura de feminino-masculino que tinge de certo... humor a nova moda de 
primavera. Ainda que seja apenas para aguçar o paladar toda grande coleção precisa 
ter ao menos uma nota de extravagância. Essa foi talvez a razão dos três modelos 
excêntricos de Dior.208 

 

A desaprovação da cronista ao modelo apresentado por Saint-Laurent no qual, por 

baixo de suntuosas saias compridas vêem-se calças justas na altura do joelho (figura abaixo), 

está sintetizada no trecho “estranha mistura de feminino-masculino”. A ironia é que o modelo 

foi produzido justamente para a maison do costureiro que, na década de 1940, havia ajudado a 

cimentar fronteiras de gênero mais rígidas: Christian Dior. 

 

 
"L ímperatrice chez elle", conjuntos de Dior: à esquerda, em cetim azul aço, sobre calções bordados de lantejoulas; à direita, 
em veludo preto, com um motivo de bijouterie sobre a perna. (Christie e Jill apresentando). Canadá de Luxe. Elegância e 
Bom Gosto, Feminino, Correio da Manhã, 10/04/1960. Foto: Vasclo. 

                                                
208 “Elegância e Bom Gosto”, Feminino, Correio da Manhã, 10/4/1960. 
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A mulher “ornamento”, que ainda sobrevive nas fotografias de moda da primeira 

metade dos anos 1960, é devedora de um padrão estético que teve início no final da Segunda 

Guerra, com o New Look, que inovava olhando para trás, buscando referências na segunda 

metade do século XIX. Essa inspiração não é gratuita: se a associação entre beleza e 

feminilidade atravessa séculos e culturas, é no século XIX que a moda vai se tornar 

exclusivamente um domínio do feminino.209 

Conforme o psicanalista J. C. Flügel (1982), a propósito das roupas e da moda, o 

século XIX teria sido aquele da “grande renúncia masculina”: para o autor, desde o final do 

século XVIII, os homens vinham renunciando à coqueteria, deixando de se apresentar com 

roupas de cores brilhantes, alegres e refinadas e fazendo da profissão de alfaiate uma das 

atividades mais austeras e neutras que existiam. Segundo Flügel, a “grande renúncia 

masculina” estava relacionada primordialmente à Revolução Francesa, que efetivou a 

abolição das distinções vestimentares associadas ao Antigo Regime, determinando o fim do 

uso de saltos altos, culotes, perucas, maquiagem, tecidos luxuosos e estimulou a padronização 

das roupas graças à valorização do trabalho.210 

A moda feminina, por sua vez, após um curto período de simplificação na primeira 

década do século XIX – o que também está associado à Revolução Francesa – retoma a 

variedade de cores, tecidos, formas e ornamentos. Caberá à mulher, então, consumir por 

procuração, exibindo a riqueza de maridos, pais e amantes, por meio do cuidado com a 

aparência e o luxo das roupas.211 

No início do século XX o universo das consumidoras da moda é rigorosamente 

organizado: para cada momento do cotidiano corresponde um traje; quanto maior o 

conhecimento dessa gramática maior a correção no comportamento. Não se pode confundir o 

vestido usado para almoço com aquele usado para jantar ou o que é utilizado para jantares 

especiais; o vestido de festa não é o mesmo que o vestido de baile; tampouco o vestido usado 

no campo se parece com o vestido para passeio. Uma toalete para cerimônias especiais não 

guarda semelhança com a toalete para uma ida ao teatro. 

A quantidade e a especificidade das peças diminuem conforme a posição da portadora 

na escala social, com a capacidade de adaptação da vestimenta à situação indicando, em 

                                                
209 Desde a emergência da moda, no século XIV e até o século XIX, homens e mulheres que podiam fazer a 
busca da distinção usufruíram igualmente da moda. Esta era até o século XIX muito mais um atributo de classe 
do que de gênero.  
210 FLÜGEL, J. C. Le rêveur nu, de la parure vestimentaire. Paris: Aubier Montaigne, 1982. 
211 A esse respeito ver, entre outros, de Thorstein Veblen, A teoria da classe ociosa, op. cit. 
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grande parte, o lugar de cada um nessa escala. A vida social é uma espécie de pódio 

perpétuo212 e, além da adequação, exige de seus participantes atenção para evitar-se a 

repetição de trajes. Com as roupas organizadas em seus mínimos detalhes, eliminavam-se as 

surpresas: seguir esses protocolos era como usar uma máscara protetora. Mas manter-se bela 

exigia das mulheres investimento de tempo e dinheiro, uma verdadeira abnegação; poucas 

conseguiam obter resultado proporcional ao esforço. 

Em meados da década de 1910, durante a Primeira Guerra, Chanel desconstrói os 

excessos, propõe uma “limpeza” no parecer feminino, adaptando a roupa esportiva ao 

cotidiano: num certo sentido ela “feminilizou a moda masculina.”213 Criando o não-luxo, com 

camisas e vestidos em malha de jérsei e conjuntos de saia e casaco, Chanel subverte os 

conceitos da moda associados à ostentação ou à exigência de uma grande variedade de trajes. 

Mas, a despeito da aparência despojada de suas roupas, elas estavam longe da efetiva 

simplicidade: custavam caro, e algumas utilizavam inclusive tecidos nobres como a casimira. 

Esmeraldas não facetadas, como se fossem cacos de vidro também foram usadas por Chanel 

em sua joalheria de traje. Os desenhos da estilista, rapidamente adaptados para o mercado de 

massas, constituíram uma das experiências pioneiras de “democratização” de tendências, 

naturalmente, em função da simplificação das formas propostas por ela. 

Os anos 1920 foram tão revolucionários em termos de vestimentas femininas quanto 

os anos 1960: algumas roupas eram curtas como nunca foram antes; curtos também eram os 

cabelos. Este estilo denominado “la garçonne”, foi a consagração da silhueta jovem e até meio 

moleque. Chanel, dando continuidade ao que havia proposto na década anterior, continua 

trazendo peças do universo masculino para as suas criações: blazers, camisas com 

abotoaduras, capotes e roupas com corte de alfaiataria em tweed e, sobretudo, aquela que seria 

a sua proposta mais radical: as calças compridas. Folgadas, no estilo marinheiro, conhecidas 

como “pantalonas de iate”, foram criadas para um uso recreativo, particularmente na praia, ou 

à noite, em casa. Junto com o estilo “la garçonne” constituíram uma das iniciativas marcantes 

no estabelecimento de uma fronteira mais porosa da moda no que diz respeito aos gêneros. 

Convivia com este estilo denominado de moderno, marcado pela silhueta feminina magra, 

outro, “romântico”, mais feminino, com roupas em tecidos nobres (tafetá, chamalote, organdi, 

organza) utilizando fitas, flores de tecido, renda e cores em tons pastéis. Embora os cortes 

fossem simples, os tecidos e acabamentos eram altamente sofisticados. 

                                                
212 DELBOURG-DELPHIS, Marylene. Le chic et le look — histoire de la mode féminine et des moeurs de 1850 
à nos jours. Paris: Hachette, 1981, p. 76. 
213WILSON, Elizabeth, op. cit., p. 57. 
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A década de 1930 começa com um abandono dos estilos suntuosos em função da crise 

de 1929 que, naturalmente, havia atingido também a cadeia produtiva da moda: milhares de 

modistas, alfaiates, costureiras, bordadeiras e produtores de acessórios franceses foram 

dispensados. Embora Paris dominasse a moda internacional havia-se estabelecido uma 

competição crescente por parte de costureiros de Londres e Nova Iorque. 

Estilos com contornos mais femininos são retomados após o sucesso do visual “la 

garçonne”; as saias ficam mais rodadas e os comprimentos voltam a descer. Há uma ênfase 

em vestidos de festas que deixam as costas completamente à mostra: ali estava um novo foco 

de atração. Estreita-se a relação entre moda e cinema e vários estilistas passam a criar 

figurinos, comercializando, posteriormente essas roupas, com algumas adaptações. Mas, por 

vezes, Hollywood estava à frente dos criadores: figurinos elaborados por Travis Banton para 

os filmes estrelados por Marlene Dietrich levaram a atriz a incorporar o uso de conjuntos com 

casacos de ombreiras e calças compridas ou de smokings – brancos ou pretos – que 

encomendava em Paris a estilistas como Maggy Rouff e Madeleine Vionnet. Contudo e, a 

despeito de sua influência na moda não poder ser negligenciada – Dietrich deu legitimidade à 

incorporação de elementos masculinos ao parecer feminino – os conjuntos de calças só se 

difundiram, de fato, depois que Yves Saint-Laurent criou modelos de smoking, em 1966. 

A Segunda Guerra também subverteu os conceitos de masculino e feminino na moda, 

mas, nesse caso, por uma questão de praticidade (muitas mulheres ingressaram no mercado de 

trabalho substituindo os homens que estavam lutando), de economia e de racionamento de 

tecidos e aviamentos.214 Austeros conjuntos de casaco e saia em lã, elogiados na Vogue, em 

1942, como “distintos, funcionais e simples” e até as calças dos maridos foram incorporadas 

ao guarda-roupa feminino. Na prática, foram feitas muitas tentativas para minimizar os efeitos 

do racionamento: desde o reaproveitamento de roupas, reeditadas conforme os estilos em 

voga, até o uso intensivo de chapéus – mais fáceis de serem enfeitados, possibilitando algum 

frescor à moda –, além de outras soluções criativas, como o produto lançado pelo maquiador 

Max Factor para colorir as pernas femininas dando a impressão de meias.  

No final dos anos 1940 o desejo latente pelo abandono dos estilos de vestimentas 

associados à Segunda Guerra e os esforços do Plano Marshall, possibilitam a retomada dos 

negócios da moda. Promovendo um retorno dos modelos que apelavam para a feminilidade, a 

                                                
214 Em 1º. de junho de 1941 foi introduzida a primeira Ordem de Racionamento de Consumo, que durou até março 
de 1949 e na qual ficava estabelecido que, no primeiro ano de racionamento, sessenta e seis cupons eram emitidos 
para cada homem, mulher e criança, o que supostamente permitiria a aquisição de metade das roupas compradas em 
tempos de paz. Para se ter uma idéia do que significou, de fato, o racionamento, antes da guerra, boa parte das 
mulheres comprava o equivalente a um par de meias por semana, o que exigia então cento e quatro cupons. 
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primeira coleção lançada por Christian Dior, em fevereiro de 1947, vai ao encontro dos 

desejos das consumidoras e das necessidades de movimentação da economia francesa. 

Ombros estreitos, cinturas minusculamente marcadas com o uso de corpetes e saias amplas, 

forradas de tule, que, geralmente desciam até a metade das pernas, mas, nos modelos festivos 

chegavam aos pés, eram a síntese do estilo que ficou conhecido como New Look. Dior, que 

abriu sua casa de costura com o apoio do fabricante de tecidos Marcel Boussac, conseguiu 

contentar tanto à indústria têxtil, posto que suas roupas gastavam enorme quantidade de 

tecidos, quanto às consumidoras, desejosas por estilos mais festivos e menos práticos. 

Remontando aos padrões de meados do século XIX, Dior introduzia romantismo e opulência, 

itens bastante apropriados àquele momento. 

A década de 1950 em boa parte manteve os estilos de roupas refinadas e femininas; 

uma exceção a isso foram os modelos lançados por Chanel quando do seu retorno à moda em 

1954. Sem disfarçar o desagrado com o gosto vigente por roupas estruturadas e pouco 

flexíveis, retoma suas criações clássicas, como o conjunto de cardigã, dando a esses modelos 

toques contemporâneos. A influência norte-americana na moda começa a se fazer notar num 

segmento pouco lembrado pela alta-costura: as roupas para os jovens, que incorporavam 

alguns elementos do fenômeno beatnik, como o uso de calças de sarja e as jaquetas da força 

aérea. Em Paris, a inspiração vinha do existencialismo, com a escolha generalizada pela cor 

preta. Outra marca de alguns jovens era a adoção, pelas mulheres, de suéteres largos usados 

com saias ou calças apertadas. O rock-and-roll encarnado na figura de Elvis Presley e os 

estilos de vestimenta dos Ton-Up boys ingleses, motoqueiros que fizeram da jaqueta de couro 

preta elemento principal do seu visual, são outras influências que começam a fazer ruir os 

rígidos padrões estabelecidos pela alta-costura. 

Mendes e de la Haye215 advertem que, embora o traje que simboliza a década de 1960 

seja a minissaia, a principal corrente da moda entre 1957 e os primeiros anos da década de 

1960 foi um visual convencional para homens e mulheres e o gosto por roupas femininas 

elegantes – numa estética que ainda fazia eco ao estilo Dior. 

Ao longo de todo o século XX, ilustrações e imagens difundidas especialmente nas 

revistas femininas contribuíram para reforçar e ampliar os deveres da mulher no que se referia 

à aparência: além dos cuidados com a roupa e a exigência de acompanhar a moda, são 

incentivados os cuidados com a pele e com o corpo, a atenção ao penteado, a maquiagem. E 

se no o final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX os produtos de beleza 

                                                
215 MENDES, Valerie; DE LA HAYE, Amy. A moda do século XX. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 167. 
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confundem-se com medicamentos,216 e a feiúra é uma enfermidade a ser tratada, a partir da 

década de 1950, as indústrias de cosméticos e de artigos de higiene terão influência 

determinante. Para divulgar esses produtos, as publicações contavam com a ascendência de 

belas mulheres públicas, em geral, artistas, que legitimavam e estimulavam o consumo, 

sobretudo, de cosméticos e tinturas. 

 

centenas de musas do cinema, dezenas de misses, sem contar as vedetes do 
teatro de revista, as atrizes das chanchadas e as rainhas do rádio: todas elas 
formam um desfiladeiro de belas aparências freqüentemente ilustrado pelas 
novas revistas criadas nos anos 50. Cinelândia, Querida, Capricho, estão entre 
as publicações onde os conselhos de beleza são recomendados por estas 
mulheres-mito.217  

 

Anne Hollander assinala que após a Segunda Guerra a diferença sexual foi 

intensamente marcada na moda e exibir fantasias sexuais tornou-se novamente, de modo 

muito notável, um privilégio exclusivamente feminino. 

 

A moda masculina tornou-se muito mais sóbria, rígida e deliberadamente reticente, 
enquanto a indústria da moda feminina agora se expandia ao promover e 
impulsionar a fantasia sexual das mulheres, fazendo-a retornar a um mundo de 
submissão erótica e narcisismo disfarçado em modéstia, o mundo do cabelo preso 
somente para ser solto, das cinturas cingidas de modo apertado esperando pela 
liberação nas mãos de um homem, de miríades de saias que escondem o prêmio.218  

 

O retorno ao estilo vitoriano, a partir do final dos anos 1940 e até os primeiros anos da 

década de 1960, não deve, contudo, minimizar as alterações no parecer feminino efetuadas 

nas décadas de 1920, 1930 e 1940, que geraram a incorporação de peças do guarda-roupa 

masculino, dimensões mais curtas para os vestidos e saias e possibilitaram maior flexibilidade 

do corpo. “Muitos agora acreditam que não havia liberdade alguma no vestuário feminino 

antes de 1968, como se aquela revolução, ao rebelar-se contra os anos 50, tivesse produzido 

                                                
216 HEYNEMANN, Cláudia e RAINHO, Maria do Carmo Teixeira. Imagens do consumo: rótulos e marcas no 
acervo do Arquivo Nacional. In: ________. Marcas do Progresso: consumo e design no Brasil no século XIX. 
Rio de Janeiro: Mauad X/Arquivo Nacional, 2009, p. 49. 
217 SANT´ANNA, Denise Bernuzzi. Cuidados de si e embelezamento feminino. In: ________. Políticas do 
corpo. São Paulo: Estação Liberdade, 1995, p. 128. 
218 HOLLANDER, Anne. O sexo e as roupas: a evolução do traje moderno. Rio de Janeiro: Rocco, 2003, p. 206-
207. 
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uma libertação única em termos de vestuário do sexo feminino, aprisionado desde a Idade 

Média.”219  

E embora o modelo de gênero que a moda contribui para afirmar no pós-guerra e até 

os primeiros anos da década de 1960 evidencie uma feminilidade submissa, isso não significa 

que muitas mulheres já não tivessem experimentado uma série de conquistas e lutado pelo 

acesso à educação, inserção profissional, direito ao voto. De todo modo, a revolução do 

vestuário da segunda metade dos anos 1960 não pode ser subestimada, inclusive porque não 

atingiu apenas as mulheres: os homens puderam voltar a experimentar fantasias estéticas; 

retomaram cores vibrantes e variadas; deixaram crescer os cabelos; compartilharam formas, 

tecidos e peças de indumentária. Depois de mais de um século e meio, as fronteiras de gênero 

tornavam-se quase indiscerníveis. 

 

2.4 - MODA, ELEGÂNCIA E (BOM) GOSTO: UM MODELO DE GÊNERO HEGEMÔNICO  

 

O modelo de gênero performado nas fotografias de moda publicadas pelo Correio da 

Manhã também se caracteriza como hegemônico220 porque nele a moda é um atributo 

feminino, mas não de todas as mulheres: afirma-se por um consumo distintivo, voltado para 

aquelas com alto poder de compra. 

Esse modelo de gênero pode ser sintetizado na permanência da publicação de 

fotografias de moda com mulheres portando casacos e estolas de pele já nos primeiros anos da 

década de 1960. Para as clientes da Casa Canadá, por exemplo, ainda era natural assistir os 

desfiles em que os produtos da empresa Emba,221 eram exibidos acompanhando tailleurs, 

luvas e sapatos de saltos altos em manequins impecavelmente arrumadas.  

Quando estas imagens se reúnem a textos como o publicado em uma edição do 

caderno Feminino, em 1963, ratifica-se o perfil aristocrático do consumidor de alta-costura no 

                                                
219 Ibidem, p. 185. 
220 Hegemônico está sendo empregado aqui num sentido ampliado, não se restringindo à questão política como é 
comum nos textos marxistas, em especial, nos de Garmsci. Conforme Raymond Williams, hegemônico não se 
“se limita a questões de controle político direto, mas busca descrever um predomínio mais geral que inclui, como 
uma de suas características centrais, um modo particular de ver o mundo, a natureza humana, as relações. É 
diferente, nesse sentido, da noção de “visões de mundo”, na medida em que os modos de ver o mundo, a nós 
mesmos e aos outros não são apenas fatos intelectuais, mas políticos, expressos em um leque que vai das 
instituições até as relações e a consciência.”. WILLIAMS, Raymond. Palavras-chave: um vocabulário de cultura 
e sociedade. São Paulo: Boitempo, 2007, p. 200. 
221 EMBA é a sigla da Eastern Mutation Mink Breeders Association, cooperativa criada nos Estados Unidos em 
1942 que reunia um grupo de criadores de mink especializados em peles de cores brilhantes às quais atribuíam 
nomes como Ouro do Deserto, Jasmim, Turmalina. Anunciavam freqüentemente na revista Vogue, graças à 
parcerias realizadas com designers e fabricantes de casacos de peles e estolas.  
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Rio de Janeiro, aquele que, além do dinheiro, conhecia a gramática da moda. Para as 

arrivistas, restavam as prescrições dos colunistas. 

 

Mesmo sem ser esposa de milionário, a mulher vestindo um casaco de “vison” é 
uma espécie de termômetro do marido. 

Mas, se possuir uma dessas preciosidades é sonho de todas as mulheres, usá-la com 
propriedade nem todas sabem fazê-lo, pois a presença do “vison” – como a de uma 
jóia de grande valor – impõe certas condições, exige certos requintes. 

Desculpem-me o prólogo, amiga leitora – esse me foi sugerido ao ver alguém a 
quem sobra dinheiro e falta classe, ostentar um “manteau” de “vison” EMBA que 
hoje vale uma pequena fortuna. Entre a mulher e a fourrure havia a mesma repulsa 
que existe entre um belíssimo colar de pérolas orientais e o colo enrugado sobre o 
qual repousa! Foi então que me pareceram oportunos os esclarecimentos abaixo, a 
fim de que nenhuma nota discordante possa roubar a mínima parcela do valor do 
mais preciso “manteau” da moda (...)222 

 

 

  
Sempre hors-concours o preto, aqui realçado pelo bonito colar, o chapéu tofo em peninhas brancas e a belíssima estola de 
vison Emba. Canadá. Elegância e Bom Gosto, Feminino, Correio da Manhã, 29/07/1962. Foto: Carlos Estúdio Fotográfico. 

Linda a toque de renard branco, chique o tailleur branco de echarpe igual. Canadá de Luxe. Elegância e Bom Gosto, 
Feminino, Correio da Manhã, 07/04/1963. Foto: George Gafner. 

                                                
222 “Elegância e Bom Gosto”, Feminino, Correio da Manhã, 21/7/1963. 
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Elegância,223 era palavra comumente encontrada nos textos das colunas de moda na 

primeira metade dos anos 1960: estava assentada na qualidade da vestimenta – sua forma, 

tecido e seu ajuste ao corpo; na maneira de portá-la; e, no conhecimento do quê e como se 

vestir. “Elegância é, antes de tudo, harmonia, bom entendimento entre o vestido e os sapatos, 

as luvas, a bolsa e, eventualmente, o chapéu. Se todas as mulheres – ricas ou modestas – se 

lembrassem disso, muito lucraria o aspecto de nossa cidade.”224 É curiosa a associação entre 

elegância e harmonia de todas as peças da indumentária, entendida aqui como uma exigência 

por acessórios da mesma cor e material, além do uso de luvas e chapéus: é claramente uma 

elegância não acessível às “mulheres modestas”. 

 

“Vertigo”, modelo em brocado branco-preto para coquetel. Elegância e Bom Gosto, Feminino, Correio da Manhã, 
24/04/1960. 

"Gamine", conjunto em lã marinho, bolero forrado de branco, apresentado por Mária. Elegância e Bom Gosto, Feminino, 
Correio da Manhã, 24/04/1960. 

"Colombe", lainage preta; casaco com detalhe branco. Apresentado por Lutti. Elegância e Bom Gosto, Feminino, Correio 
da Manhã, 24/04/1960. 

 
                                                
223 Elegância é assim definida em dicionário: 1.“distinção de porte, de maneira; garbo. 2. graça, encanto. 3. bom 
gosto.” .Elegante, “diz-se de pessoa requintada, correta, apurada. Aurélio Buarque de Holanda. MiniAurélio: o 
dicionário da língua portuguesa, Curitiba: Ed. Positivo, 2008. 
224 “Elegância e Bom Gosto”, Feminino, Correio da Manhã, 27/5/1962. 
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Exemplos de roupas apresentadas como “elegantes” são os modelos outono-inverno 

1960 da Lebelson Modas (ver página anterior). A coleção, como de praxe ainda, baseava-se 

nas “criações de maior sucesso dos costureiros parisienses” e era assim resumida: “a moda 

perdeu a excentricidade que, por momentos, talvez surpreenda e divirta, mas não dura. Ao 

invés faz-se “usável”; “a moda é natural”. (...). “Todas essas pequenas coisas que 

caracterizam a nova moda, Lebelson Modas reuniu em sua coleção outono-inverno graciosa e 

feminina, tipicamente 1960.”225 

Destaco, no texto, a palavra “usável”. Comum nas colunas de moda, poderia ser 

entendida como sinônimo de roupas práticas, sem artifícios ou menos rebuscadas, mas, um 

olhar atento mostra que se tratam de vestimentas razoavelmente sofisticadas e que há um 

cuidado minucioso em toda a indumentária exibida, começando pelo primeiro modelo, o 

conjunto de saia e blusa batizado “Vertigo” que ainda mantem alguns traços da moda da 

década de 1950, como o chapéu, scarpins e luvas. Desde a escolha do tecido – brocado – até o 

uso das jóias, o cuidado em combinar acessórios de uma mesma cor (chapéu com véu e 

broche, colares, faixa na cintura, luvas e calçados, tudo em preto), a maquiagem discreta, mas, 

que destaca a boca e os olhos, adequada à roupa para ocasião formal, tudo é impecavelmente 

exibido, nada parece fora do lugar. Está claro, pelos materiais escolhidos, os acessórios e as 

jóias, que usável, significa acessível às mulheres de classe média (ou alta) que possuem uma 

determinada capacidade de consumo e um estilo de vida compatível com a aquisição do 

vestido para coquetel. Os outros dois modelos, “Gamine” e “Colombe” também chamam a 

atenção pelo rigor na combinação do vestido com bolero ou casaco, além dos chapéus; em 

todas essas peças sobressai um estudado jogo entre as cores preto e branco. Destacam-se 

ainda a maquiagem marcante e o uso de jóias, além das luvas apresentadas no modelo 

“Colombe”. 

Bom gosto é outra palavra que integra uma espécie de vocabulário básico da roupa na 

primeira metade da década de 1960 e aponta para uma identificação entre vestimentas e 

distinção, dando a ver a dimensão do caráter excludente da moda. Conforme Pierre Bourdieu, 

para que haja gostos, é “necessário que haja bens classificados, de “bom” ou “mau gosto”, 

“distintos”, “vulgares”, classificados e ao mesmo tempo classificantes, hierarquizados e 

hierarquizantes e que haja pessoas dotadas de princípios de classificações, de gostos, que lhes 

permita perceber entre estes bens aqueles que lhes convém, aqueles que são do seu gosto.” 226 

                                                
225 “Elegância e Bom Gosto”, Feminino, Correio da Manhã, 24/4/1960. 
226 BOURDIEU, Pierre. A metamorfose dos gostos, op. cit., p. 127. 
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Ainda segundo o autor, os gostos (conjunto de práticas e de propriedades de uma pessoa ou de 

um grupo) se definiriam como produto de um encontro entre bens e um gosto (aquilo que o 

meu gosto reconhece como tal).  

 

  

Mária, vestindo "Rapsodie" mousseline preta, saia plissada na barra lisa, estilo Saint-Laurent, criação Lebelson. Elegância 
e Bom Gosto, Feminino, Correio da Manhã, 11/10/1959. Foto: Carlos Moskovics. 

Inspirado no modelo que foi um dos pontos altos da coleção de primavera de Nina Ricci, este gracioso vestido em organza 
de seda preta com buquê de flores amarelas e vermelhas e saia de imenso godê, exibido por Patricia, a inglesinha bonita 
que além de manequim é pintora e musicista. Elza Haouche. Elegância e Bom Gosto, Feminino, Correio da Manhã, 
09/07/1961. 

 

 

A moda é sempre uma imposição de gostos: desde a sua emergência, no século XIV, 

se caracterizou como aquilo que as classes endinheiradas adotavam como norma. Reis e 

rainhas definiam padrões, determinando o que os alfaiates e costureiras deveriam 

confeccionar segundo o seu tipo físico e preferências pessoais. Com a emergência da alta-

costura, no século XIX, a criação da moda e a definição do gosto em termos de vestimenta 

ficaram sob o comando dos costureiros. Mas, naturalmente que a alta-costura não 

democratizou o acesso aos produtos da moda, a criação é que mudou de mãos. Quando jovens 
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criadores, não egressos da alta-costura, passam a traduzir em suas roupas as tendências das 

ruas, isso não significou, tampouco, que não houvesse uma imposição de gostos. 

A moda é um campo de disputas entre os criadores, conforme Pierre Bourdieu, como 

em qualquer outro no qual exista um capital comum e a luta pela sua apropriação. Mas, como 

assinala Gumbrecht, “as formas e as cores de cada temporada não são apenas o que os grandes 

estilistas sugerem, mas também o que aqueles clientes que podem pagar a alta-costura vão 

comprar de suas coleções. Por meio das cifras de vendas da alta-costura, esse público, por 

assim dizer, dá os toques finais ao gosto dominante de cada temporada.”227 Embora o 

comentário de Gumbrecht deva ser matizado ao analisarmos a difusão da moda a partir de 

meados dos anos 1960, é fato que, para o gosto se impor é necessário que um ou mais 

costureiros tenham suas criações aprovadas por aqueles que são “naturalmente distintos”, que 

vão disseminar os gostos para as diversas camadas.  

É em Bourdieu que encontramos a fundamentação da idéia de que as representações 

do mundo social, ou seja, a representação que o indivíduo ou o grupo tem de si mesmo e a 

representação que tem dos outros, se traduzem através dos estilos de vida. Para tanto, ele 

opera, entre outros, com o conceito de habitus que define como 

 
o princípio gerador de práticas objetivamente classificáveis e, ao mesmo tempo, 
sistema de classificação de tais práticas. Na relação entre essas duas capacidades que 
definem o habitus, ou seja, capacidade de produzir práticas e obras classificáveis, 
além da capacidade de diferenciar e apreciar essas práticas e esses produtos (gosto) é 
que se constitui o mundo social representado, ou seja, o espaço dos estilos de vida. 
228  
 

Assim, o espaço social e as diferenças que nele se desenham funcionam, 

simbolicamente, como espaço dos estilos de vida, ou como um conjunto de grupos 

caracterizados por estilos de vida diferentes. A distinção, ou capital simbólico, seria, para 

Bourdieu, a diferença inscrita na própria estrutura do espaço social quando percebida segundo 

categorias apropriadas a essa estrutura. Nessa perspectiva, a moda deve ser inserida num vasto 

conjunto de práticas culturais classificadas e classificantes, hierarquizadas e hierarquizantes.  

As fotografias e os textos das colunas de moda também se fundamentam num habitus, 

apresentam e representam aquilo que os costureiros consagrados pelas classes dominantes 

produziram para o consumo destas classes mesmas, traduzindo posições sociais e interesses 

dos sujeitos coletivos e operando no sentido de produzir classificações. A imprensa de moda 

como espaço das relações sociais, produz e reproduz relações de gênero e de poder, valida os 

                                                
227 GUMBRECHT , Hans-Ulrich, op. cit., p. 7. 
228 BOURDIEU, Pierre, op. cit., 2002, p. 162. 
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gostos, dita regras, divulga e estimula a venda de determinadas mercadorias. Atua no sentido 

de reforçar os gostos de classe, o que na primeira metade dos anos 1960 significava difundir 

os padrões da alta-costura como sinônimo de bom gosto. 

Pensando os bens como marcadores, Mary Douglas e Baron Isherwood229 assinalam 

que quanto mais alto o estrato, maior é o uso que se faz do conhecimento sobre bens e 

serviços para construir cercas – que demarquem o lugar de cada um no espaço social – e 

pontes – pontos de contato entre os membros de um determinado segmento. Como cercas, as 

peças da moda e as roupas demarcam o limite entre um grupo e outro e asseguram que as 

identidades permaneçam apartadas, assim se diferenciando. A questão do gosto – bom ou mau 

– e o estilo pessoal constituem mecanismos poderosos de diferenciação, inclusão e exclusão 

social com a roupa e a moda se apresentando como cenário de batalhas em movimento em 

que as posições sociais estão em jogo. 

 

2.4.1 – “MODA É FRANCESA, COMO WHISKY É ESCOCÊS”230 

 

Nos primeiros anos da década de 1960 as cercas e as pontes não se davam a ver apenas 

no consumo da moda importada, mas no consumo mesmo de imagens e textos das colunas de 

moda: a começar pelo uso intensivo de palavras e expressões em outros idiomas. O léxico da 

indumentária era formado praticamente apenas por palavras em francês, ainda a segunda 

língua das mulheres educadas nos anos dourados. Uma listagem das roupas ou das toilettes 

haute-couture ou prêt-à-porter adquiridas nas maisons, boutiques ou magazins, na primeira 

metade da década de 1960 poderia ser composta assim: chemisier, négligé, deshabillé, 

balconnets, calças fuselées, béret, sweater, cloches, fourreaux du soir, robes-a-danser, 

tailleur, manteau, vestidos aprés-midi, robe-culotte, jupe-pantalon, maillot, bikini, petite 

robe, deux-pièces, trois-pièces, robe de chambre, foulard, fourreau, fourrure, scarpins. 

Palavras e expressões em francês também serviam para adjetivar as peças e as consumidoras: 

adolescentes eram bachelettes ou jeunes-filles; as mulheres jovens, jeunes femmes; as saias 

podiam ser gonflées; a tonalidade bleu militaire; a seda, soie sauvage, a semana do 

Sweepstake, a grande semaine; a cor dos cabelos blond venitien; cabia à mulher ser rafinée, 

soignée, connaisseur, ter savoir-faire, allure, mas sem os exageros do sex-appeal, mais 

                                                
229 DOUGLAS, Mary; ISHERWOOD, Baron. O mundo dos bens: para uma antropologia do consumo. Rio de 
Janeiro: Editora UFRJ, 2006. 
230 “Elegância e Bom Gosto”, Feminino, Correio da Manhã, 27/11/1960. 
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apropriados às pin-ups ou vedettes. Quanto à moda, que “descend dans la rue”, não deveria 

constituir privilégio de um grupo de happy few; a última moda, aliás, podia ser qualificada de 

nouvelle vague, de vient de parâitre, de dernier-cri. As próprias coleções apresentadas eram 

chamadas de Petite Collection, Demi-Collection, Collection Noel. 

A valorização dos modelos apresentados pelas casas de alta-costura e butiques incluía 

batizar as roupas,231 costume introduzido por Paul Poiret, no início do século XX.232 Em 

geral, os modelos recebiam nomes em inglês e francês, eventualmente em espanhol e italiano; 

número mais reduzido em português. 

 
A coluna Elegância e Bom Gosto de 31/1/1960 trata da importância de Chanel 
para a valorização do jérsei, tecido tido até então como utilitário e, portanto, 
menos nobre. A estilista ainda aparece como uma autoridade. Feminino, 
Correio da Manhã. 

 
                                                
231 Nos desfiles realizados pelas casas comerciais sofisticadas do Rio de Janeiro era comum entregar uma cartela 
com os nomes ou números das peças apresentadas. Assim, à passagem de cada uma, havia o anúncio dos preços 
e as clientes marcavam na cartela aquelas que desejavam adquirir. A prática foi encerrada com a supremacia das 
butiques na segunda metade dos anos 1960 e o fim de casas como Canadá de Luxe e a Maison Jacques Heim. 
232 Poiret entendia a moda como arte, daí a necessidade de incluir etiquetas com a sua assinatura em todos os 
modelos e dar nomes às coleções e às peças apresentadas. Ao longo do século XX, outros costureiros irão batizar 
seus estilos de vestimentas e as roupas mesmas. E embora ainda hoje algumas coleções de prêt-à-porter recebam 
nomes associados aos conceitos que a marca visa a divulgar, o hábito de se nomear cada peça de roupa caiu em 
desuso. 
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Grande parte dos modelos tem nomes associados a topônimos, caso das coleções de 

inverno com trajes denominados Bariloche, Mégève, Montblanc, Campos do Jordão, 

Caxambu, e de verão, com roupas como Capobianco, Ilhéus, Saint-Trop, Estoril, entre outras.  

A mudança da capital do Rio de Janeiro para o Distrito Federal gerou modelos como 

Brasília, homenagem de Jacques Heim na forma de um “belíssimo vestido de baile, em renda 

cor de gerânio”233 e de Elza Haouche, com Alvorada, Brasília e Guanabara. O aniversário de 

quatrocentos anos do Rio de Janeiro, igualmente inspirou modelos: Copacabana Palace, 

Itamarati e Cidade Maravilhosa, lançados pela boutique Príncipe de Gales, em 1965. 

Havia ainda inúmeras peças com nomes de pessoas, como Heloise, Olívia, Manoelle 

assim como eram comuns vestimentas subjetivamente denominadas Flor de um dia, Espuma 

de ouro, Arc- en-Ciel, Romântica, Nuit blanche. 

Associações com temas históricos ou manifestações culturais e religiosas também 

foram localizadas, como os biquínis Congada e Quilombo, lançados por Jacques Heim em 

1960, cujas fotografias não foram publicadas; naquela mesma coleção o costureiro apresentou 

o conjunto Candomblé. O texto da matéria não explicita a relação entre as roupas e os nomes 

– como, aliás, é comum na maioria dos modelos – mas, observa que elas são apropriadas para 

as festas de fim de ano e as manhãs ensolaradas de Copacabana, uma coleção lançada por 

ocasião do Natal, com modelos jovens e variados.234 

 

                                                
233 “Elegância e Bom Gosto”, Feminino, Correio da Manhã, 17/4/1960. 
234 “Elegância e Bom Gosto”, Feminino, Correio da Manhã, 11/12/1960. 
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Guanabara, modelo em tafetá marfim, gargantilha de pérolas e strass. Veste Mária. Elza Haouche. Elegância e Bom Gosto, 
Feminino, Correio da Manhã, 08/05/1960. 

Pierina apresentando Candomblé, conjunto formado de saia de ráfia roxa, enfeitada com fitas aplicadas no sentido horizontal 
e blusa violeta sem mangas. Jacques Heim. “Último desfile do ano”, Elegância e Bom Gosto, Feminino, Correio da Manhã, 
11/12/1960. 

 

Roland Barthes observa que a “cultura” é um dos três grandes campos semânticos que 

constitui o sistema retórico do vestuário.235 Conforme o autor, os objetos ou estilos 

dignificados pela cultura dão nome ao vestuário conforme quatro grandes temas epônimos: a 

Natureza – vestido-flores, vestidos-nuvens, chapéus de flores, etc; a Geografia: culturalizada, 

sob o tema exótico – blusão à russa, camisa da Califórnia; a História: que fornece, sobretudo, 

modelos de conjunto (linhas) – moda 1900, linha Império; a Arte: marcada na moda por um 

ecletismo total, contanto que suas referências sejam conhecidas – os “deshabillés” Watteau, as 

cores Picasso. Para Barthes a cultura que dá nome às vestimentas da moda é uma cultura 

escolar e os modelos que ela propõe desordenadamente são “tomados à bagagem intelectual 

de uma moça ‘culta e bem moderna’, como diria a moda, que seguiria os cursos do Louvre, 

visitaria algumas exposições, museus quando viaja e que teria lido alguns grandes 
                                                
235 Os outros campos seriam, segundo o autor, o “caritatismo”, uma escrita familiar, íntima, quase infantil: o 
vestido-princesa, vestido-milagre; e, o “detalhe”, modelo vitalista que consagra uma democracia dos orçamentos, 
embora respeitando uma aristocracia dos gostos: é o “detalhe” que não custa caro, o “achado”. BARTHES, 
Roland, op. cit., 1979, p. 227-231. 
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romances.”236 Em outros termos, a relação entre o tema e a roupa seria meramente retórica, 

dar nome a um vestido é menos nomear uma forma do que exibir uma certa cultura. 

Textos e fotografias apontam que a autoridade dos criadores da alta-costura quanto à 

definição de formas, tecidos, estampas e acessórios ainda era inegável, sobretudo, aqueles que 

não ousassem propor mudanças radicais. O gosto distinto era, na primeira metade dos anos 

1960, um gosto que ficava a meio caminho entre a novidade e a tradição. Para as mulheres das 

camadas médias e altas, de poder aquisitivo e faixa etária mais elevados, bastavam, então, 

pequenas mudanças no parecer. A valorização de costureiros como Chanel e a não-aceitação 

de estilos considerados menos “nobres”, mais comerciais ou mais extravagantes, a clara 

desconsideração das propostas afinadas com a estética advinda das ruas, dos cantores e 

artistas de cinemas e, sobretudo, da juventude, aponta para um momento de tensão, uma 

transição, após um longo período de consumo de moda mais afinado com a estética 

acomodada, glamourosa e evidenciadamente voltada para o passado que teve início com o 

New Look.  

Gumbrecht identifica como um dos enigmas da moda a capacidade dos grandes 

estilistas saber qual será o gosto da próxima temporada. Mas, reconhece que “há períodos 

durante os quais as mudanças que ocorrem de uma temporada a outra se mantêm dentro de 

um âmbito limitado de variabilidade (e) existem outros momentos – às vezes inteiramente 

surpreendentes e outras vezes longamente aguardados – em que ocorre uma transformação 

mais dramática.”237 

Para as camadas médias, a autoridade da alta-costura estaria assegurada, mediante a 

capacidade dos costureiros de propor pequenas novidades, sem fazer mudanças 

revolucionárias. Estar à frente do tempo, ou mesmo em dia com o tempo, era, então, um 

atributo questionável, conforme as colunas de moda. 

 
Em resumo, duas tendências governam a moda. De um lado, a corrente Chanel que 
respeita a silhueta feminina, conciliando elegância, naturalidade e conforto. A essa 
corrente, pertence Nina Ricci que, pela graça ondulante de suas saias ciganas, pelo 
cunho jovem dos vestidos, pela audácia dos decotes profundos, embeleza a mulher, 
dando-lhe essa coisa indefinível que é o chic. 
De outro lado, a corrente vanguardista de Balenciaga-Givenchy, cuja linha por vezes 
extravagante transforma a silhueta. (...) as criações de Balenciaga são admiráveis 
sob o ponto de vista da pureza do estilo e da “construção” do vestido – mas não 
pertencem à moda que interessa a todas as mulheres, moda que “descend dans la 
rue.” O mesmo, com menor intensidade, acontece com os lançamentos de Givenchy 

                                                
236 Ibidem, p. 228. 
237 Ibidem. 
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de quem se teme alguma boutade inesperada sob a forma de modelo... Assim, a 
ausência dos dois últimos não seria caso a lamentar.238 

 

Na primeira metade da década de 1960 costureiros como Chanel, Grés, Nina Ricci, 

Balenciaga, Givenchy, Pierre Balmain, Saint-Laurent, Guy Laroche, Pierre Cardin, Maggy 

Rouff, Lanvin, Jean Patou, além da Maison Dior,239eram referências na criação de moda não 

apenas na Europa, mas em países como os Estados Unidos e Brasil. Ressalte-se que desde o 

fim da Segunda Guerra, a França voltara a ser protagonista na difusão das tendências, graças à 

promoção dos desfiles de moda; a imprensa feminina – e revistas especializadas como Vogue, 

Marie Claire, L´ Officiel, entre outras; a uma boa estrutura na difusão de seus lançamentos 

para os quais as fotografias de divulgação possuem uma importância capital; ao cinema norte-

americano. É certo que a hegemonia da alta-costura começava a ser abalada pela consolidação 

do prêt-à-porter e a alta-costura mesma vai se render a esse esquema de produção, com 

algumas empresas estabelecendo marcas mais acessíveis e um pouco menos sofisticadas, ou 

coleções de prêt-à-porter de luxo. No entanto, mesmo que outras forças começassem a 

influenciar a criação da moda, ainda era a alta-costura que fazia a tradução destas tendências 

para os consumidores. Nesse contexto, que não é exclusivo do Brasil, era natural que fossem 

supervalorizadas as casas comerciais que produzissem seus modelos conforme as 

determinações da moda francesa, entre elas, a mais representativa de todas, a Casa Canadá.240 

                                                
238 “Elegância e Bom Gosto”, Feminino, Correio da Manhã, 22/5/1960. 
239 Empresa que já não contava com o seu criador, falecido em 1957, mas, que mantinha, ainda, grande 
influência. 
240 Verificando-se a quantidade de fotografias de roupas da Casa Canadá publicadas no caderno Feminino entre 
janeiro de 1960 e dezembro de 1965 é possível perceber a autoridade que a loja ainda mantinha no que se refere 
a um consumo distinto: nesse período foram divulgados cento e dezesseis modelos da empresa; em alguns 
editoriais chegava-se a publicar até sete fotografias. Comparativamente, temos, em segundo lugar, a Maison 
Jacques Heim com setenta e seis modelos publicados no mesmo período. 
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2.4.2 – PARIS NO RIO: A CASA CANADÁ 

 

O mais espetacular de todos os chapéus pretos. Canadá de Luxe. Elegância e Bom Gosto, Feminino, Correio da Manhã, 
7/4/1963. Foto: George Gafner. 

 

Fundada em 1928, por Jacob Peliks, a Casa Canadá foi a mais importante empresa de 

alta-costura do País. Inicialmente uma peleteria, a Canadá especializou-se na comercialização, 

conservação, reforma e armazenamento, em frigoríficos especiais, de sofisticados casacos, 

estolas e acessórios em marta, mink, hermínia e vison. Aos poucos, além das peles, abastecia 

o Rio de Janeiro, São Paulo e Buenos Aires, entre outras cidades, com vestidos, bolsas, 

tecidos e chapéus, tudo importado. 

É no turbulento contexto econômico da Segunda Guerra, que leva o País a impor altas 

taxas à importação de bens de luxo em 1944, que seu fundador decide dar início à reprodução 

de modelos da alta-costura. 

 
Numa época em que os vestidos de Paris eram trazidos e vendidos particularmente 
por “andorinhas” francesas a quem a influência de amigos políticos abria as portas, 
Jack Peliks, elevando a alta-costura, legalizou aqui um comércio de luxo. Foi ele 
que instalou entre nós o primeiro show-room, a primeira boutique, que criou no 
Brasil, a hoje próspera profissão de modelos, importando não o que se adquire nos 
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saldos ou basements, mas a última moda, o “vient de parâitre” da elegância 
parisiense.241 

 
Naquele ano inaugura a Canadá de Luxe, uma sofisticada maison, num prédio 

especialmente construído para abrigá-la. Com três andares e vitrines em granito rosa 

emolduradas de dourado, localizava-se na esquina da Av. Rio Branco com Rua da Assembléia 

e incluía um salão em forma de L para os desfiles que acabariam se tornando um dos 

destaques da empresa. 

Para esse novo empreendimento, Peliks convida as irmãs Cândida Guzmann e Mena 

Fiala, esta trabalhando na empresa desde a década de 1930, para organizarem um setor de 

costura, que chega a contar com setenta profissionais, entre costureiras, modelistas e 

bordadeiras. 

Cândida coordenava as oficinas de confecção e viajava regularmente a Paris para 

assistir os desfiles, escolher os modelos – entregues em cerca de vinte dias e pelos quais ela 

esperava – e pesquisar tecidos. Uma parte destes era encomendada diretamente em Paris e 

outra produzida por indústrias têxteis do Rio de Janeiro e São Paulo a partir de amostras 

trazidas por ela. 

Cabia a Mena Fiala a organização dos eventos, em especial os desfiles promovidos 

para as clientes, as apresentações das roupas nos estados mais importantes e as prévias para a 

imprensa. Estas prévias, inspiradas no que se fazia em Paris, não se restringiam aos jornalistas 

especializados, visavam a imprensa de maneira geral, incluindo proprietárias de jornais como 

a condessa Pereira Carneiro (Jornal do Brasil), Ondina Dantas (Diário de Notícias), Niomar 

Moniz Sodré Bittencourt (Correio da Manhã). 

A década de 1950 é a fase áurea da empresa: após o fim da Segunda Guerra, em 1945, 

e com a alta-costura francesa tendo retomado a liderança na criação e difusão da moda, a 

Canadá abastece com produtos sofisticados a capital do País. Além de vender criações de 

Dior, Chanel, Givenchy, Lanvin, Patou, Balmain, entre outros, produz réplicas perfeitas, o 

que exigia, em alguns casos, que os originais fossem descosturados para que se soubesse 

como foram feitos. São modelos para recepções em embaixadas, posses de ministros, festas 

no Itamaraty, jantares no Copacabana Palace e Country Club, fantasias para os bailes de 

carnaval e roupas especiais a cada edição do Grande Prêmio Brasil, realizado no Jóquei 

Clube, a denominada “Coleção Sweepstake”. Outro destaque eram os vestidos de noiva. 

Vestiam-se na Canadá esposas de diplomatas, políticos, empresários e até primeiras-

damas como Sarah Kubitschek, com quem Mena Fiala mantinha uma relação de amizade que 
                                                
241 “Elegância e Bom Gosto”, Feminino, Correio da Manhã, 8/4/1962. 
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continuaria, inclusive, durante o exílio do ex-presidente, conforme a troca de 

correspondências mantida entre a família de JK e a modista.242 

As clientes da Canadá costumavam ser identificadas nas matérias do Correio da 

Manhã pelos nomes dos maridos: eram as “senhoras Pedro Calmon, Marcelo Roberto, 

Marcelo V. Borges, Aluísio Clark Ribeiro, Virgílio Pires de Sá, Lucas Lopes” como aponta 

matéria publicada em 21/04/1961 sobre o desfile de apresentação da coleção outono-inverno, 

o que dá a dimensão das clientes da empresa. Para aquelas que não podiam adquirir seus 

produtos restava a cópia dos modelos reproduzidos nos jornais, em fotos de manequins como 

Ilka Soares, Maria Della Costa, Norma Benguel, Geórgia Quental, Adalgisa Colombo, Vera 

Barreto Leite, Helga Franceschi, entre outras. Também era comum que clientes cedessem os 

convites para os desfiles às suas costureiras, permitindo que elas vissem in loco as 

vestimentas que, posteriormente, poderiam tentar reproduzir. 

Na década de 1960, além de modelos luxuosos, a Canadá comercializava roupas 

casuais como tailleurs, conjuntos de calças compridas, moda praia. Mas, ainda mantinha os 

modelos prêt-à-porter de luxo, as peças sob encomenda e vários tipos de peles. Chegava a 

oferecer setenta vestidos, dos “‘grandes’ da alta-costura parisiense, como Dior, Lanvin-

Castillo, Nina Ricci, Balenciaga, Patou, Cardin, Laroche, Estérel” entre outros, além de 

chapéus confeccionados por profissionais de renome como “Rose Valois, Orcel, Barthet, 

Paulette” para os eventos realizados por ocasião do Grande Prêmio Brasil, “destinados a 

abrilhantar não somente a pelouse, como também as festas noturnas que, na semana do 

Sweepstake geralmente se realizam.”243 Suas manequins ostentavam “medalhas, correntes e 

brincos dourados – bijuteria que o espírito cigano de Chanel trouxe para a moda”,244 

referência que a Canadá não abandonara. A loja continuava a comercializar “capinhas ou 

estola em vison branco ou goldgris”.245 E não escondia que, além dos modelos originais, 

exibia em seus desfiles, “interpretações”, como esclarecia nos programas dos desfiles, dos 

modelos de sucesso das principais coleções apresentadas dois meses antes em Paris: Dior, 

Saint Laurent, Nina Ricci, Chanel, Balmain, Givenchy, Serge Matta e outros.246 

 

 

                                                
242 Essa correspondência foi exibida na exposição Casa Canadá, Sesc Rio, janeiro de 2011, com curadoria de 
Daniel Rangel. 
243 “Elegância e Bom Gosto”, Feminino, Correio da Manhã, 31/7/1960. 
244 “Elegância e Bom Gosto”, Feminino, Correio da Manhã, 15/5/1960. 
245 “Elegância e Bom Gosto”, Feminino, Correio da Manhã, 21/04/1961. 
246 “Elegância e Bom Gosto”, Feminino, Correio da Manhã, 8/4/1962. 
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Christie durante o desfile da Casa Canadá (exclusivo para o 
Correio Feminino). Feminino, Correio da Manhã, 21/04/1961. 
Foto: Carlos Moskovics. 

 

Suas manequins reiteravam os padrões de beleza mais valorizados então: havia uma 

predominância de mulheres altas, em geral de cabelos lisos e traços europeus. Nos desfiles da 

Canadá, assim como nas fotografias de moda da primeira metade dos anos 1960, não se viam 

mulheres negras. Conforme Geórgia Quental, manequim da Canadá nas décadas de 1950 e 

1960, louras e ruivas eram as mais desejadas pela empresa. Como boa parte dos modelos 

comercializados pela Canadá era importada, por ocasião dos desfiles a escolha das manequins 

recaía naquelas que guardavam mais semelhança com as que haviam exibido os “originais” 

em Paris. A busca pela excelência na apresentação das roupas fazia ainda com que louras não 

apresentassem vestidos de noiva, pois, segundo Mena Fiala, não proporcionavam o contraste 

necessário à valorização das peças. 

Quando o Rio de Janeiro deixa de ser a capital, as festas e recepções que marcaram o 

governo JK ficam para trás. A inserção das mulheres no mundo do trabalho e nas 

universidades se instensifica e o relaxamento dos costumes permite roupas mais curtas, leves 

e despojadas; nesse contexto a moda oferecida pela Canadá parece, por vezes, “fora da 
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ordem”, ou “em outro tempo”. Mas, não para aquelas que viveram os dourados anos 1950 ou 

as que buscaram um último resquício de luxo e sofisticação até 1966 quando o imóvel onde 

funcionava a Canadá foi adquirido por um banco e os administradores da empresa decidiram 

pelo seu fechamento. 

 

2.4.3 – UMA CASA FRANCESA COM CERTEZA: A MAISON JACQUES HEIM 

 

 

 
"Liliun", de inspiração grega; ban-lon branco, panejamento solto, Pina apresentando. 
Maison Jacques Heim. Elegância e Bom Gosto, Feminino, Correio da Manhã, 
15/04/1962. Foto: George Gafner. 

 

Outra empresa que merece destaque nas décadas de 1950 e 1960 é a Maison Jacques 

Heim. Ao inaugurar sua loja no Brasil, o costureiro já havia tido uma longa trajetória de 

sucesso. Nascido em 1899, numa família de comerciantes de peles, Heim atuava no ramo da 

moda desde os anos 1920. Na década seguinte, cria um departamento de costura na Maison 

Heim, pertencente ao seu pai; em 1931, apresenta sua primeira coleção e ainda nos anos 1930 

abre filiais nas cidades francesas de Biarritz e Cannes. Em 1936, muda-se para um endereço 
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próprio na avenue Matignon e cria a seção Heim Jeune Filles voltada para as adolescentes. 

Durante a Segunda Guerra, Heim, que era judeu, é obrigado a deixar Paris e sua maison passa 

a ser controlada por um administrador provisório. Detido em 1943, quando tentava atravessar 

os Pirineus, é salvo graças a ilustres clientes espanholas que intercedem a seu favor. 

Após o final da guerra, em 1946, cria um modelo de maiô de duas peças ao mesmo 

tempo em que Louis Réard. A peça, que Heim batizou de átomo, acabaria conhecida pela 

denominação de Réard, biquíni. Em 1956, Heim abre no Rio de Janeiro um salão de alta-

costura que ocupa todo o 4º. andar da Mesbla. Em 1958, assume a presidência da Câmara 

Sindical da Costura Parisiense e nessa condição promove dois grandes desfiles de alta-costura 

parisiense em São Paulo e no Rio. “De volta a Paris, ele reúne seus colegas para informá-los 

de que as mulheres brasileiras na platéia eram muito mais elegantes que as modelos que 

desfilavam para elas.”247 

No ateliê do Rio de Janeiro, Jacques Heim promovia desfiles sazonais e eventos para a 

apresentação de modelos para ocasiões especiais como o Grande Prêmio Brasil. Embora não 

viesse ao Rio, até as manequins que desfilavam aqui passavam pelo crivo do costureiro. Foi 

dos primeiros criadores a selecionar mulheres com padrões de beleza que fugiam à hegemonia 

das louras e ruivas consagradas pela alta-costura. A mais “exótica” entre elas, Christine Yu-

Phon,248 chinesa, desafiou (e desagradou) o gosto dominante: 

 
Novidade também a presença da chinesa Yuphan que em Paris é manequim-vedete de 
Jacques Heim, e que por ele foi enviada para integrar temporariamente a equipe do Rio, na 
apresentação da Coleção de Verão.  

Ao natural, Yuphan é feia (pelo menos para nós ocidentais), mas tem classe, postura, atitudes 
e gestos de grande beleza. Com a maquiagem de J. Luís, esse Pigmalião tornou-se quase 
bonita.249 

 

 

 

                                                
247 GRUMBACH, Didier. Histórias da moda. São Paulo: Cosac Naify, 2009, p. 236. 
248 Christine imigrou para o Brasil na década de 1950, junto com o marido, um engenheiro francês. Morando em 
São Paulo foi modelo da Casa Vogue por quatro anos; segundo ela, favorecida pelo momento em que Christian 
Dior, usou mulheres chinesas e russas, em seus desfiles na Europa. “No Brasil, fui a primeira modelo com essa 
aparência étnica.” Em viagem com o marido em Paris, Christine buscou emprego junto a estilistas consagrados e 
acabou contratada por Jacques Heim para quem desfilou na capital francesa por dois meses. De volta ao Brasil, 
“por causa dos contratos com a high society de São Paulo – na época, a Casa Vogue e as aulas para as misses e 
debutantes” – realizou mais alguns trabalhos para a Maison Heim no Rio. Entrevista concedida a Luara Calvi 
Anic. Revista TPM n. 88, 9/06/2009. 
249 “Elegância e Bom Gosto”, Feminino, Correio da Manhã, 2/10/1960. 
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México, modelo apresentado por Yu-Phou, em branco e preto. Jacques Heim. 
Elegância e Bom Gosto, Feminino, Correio da Manhã, 16/04/1961. Foto: 
George Gafner. 

 
 

Heim também criou figurinos para misses brasileiras, como o traje de baiana utilizado 

por Gina MacPherson, no concurso Miss Universo 1960. Utilizando cinqüenta metros de 

cetim, musselina, organza, tafetá e folhas, em amarelo, verde-bandeira e branco, produziu o 

“traje típico” a partir de três fotos de baiana enviadas para ele por Zacharias do Rêgo 

Monteiro, relações públicas da empresa no Rio de Janeiro. Após a morte do costureiro, em 

1967, seu ateliê no País foi fechado.  
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Georgia apresentando "Cinq a sept", conjunto todo em fita de gorgurão preto trabalhado em 
crochê macio. Casaco reto, orlado de franjas. Como complemento, grande beret em tule 
engomado preto e laço de veludo também preto. Maison Jacques Heim. Elegância e Bom 
Gosto, Feminino, Correio da Manhã, 17/04/1960. 

 

 

A Casa Canadá e a Maison Jacques Heim atendiam, cada qual a seu modo, o gosto das 

mulheres das camadas médias e altas do Rio de Janeiro. Jacques Heim, por representar a 

possibilidade de aquisição no País, de modelos de prêt-à-porter de luxo confeccionados por 

um costureiro francês de renome. A Casa Canadá, por vender originais e cópias dos grandes 

costureiros estrangeiros. Outras empresas freqüentemente destacadas nos editoriais de moda 

do Correio da Manhã eram as boutiques Elza Haouche250 e Lebelson Modas.251 As duas lojas 

                                                
250 Atuando desde a década de 1930 no ramo da alta-costura, Elza Haouche admitia que suas criações eram 
sempre baseadas nas linhas ditadas pela alta-costura francesa. Começou a carreira como desenhista e fez 
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tinham em comum a “inspiração” em modelos da alta-costura ou do prêt-à-porter parisiense e 

a promoção de desfiles, muitos como parte de eventos beneficentes, que reuniam as mulheres 

da alta sociedade carioca. A cópia dos modelos estrangeiros não era motivo de vergonha; ao 

contrário, era claramente explicitada pelos donos das empresas, de modo a legitimar os 

produtos: a valorização dos lançamentos era proporcional ao grau de cópia dessas 

“referências” ou “inspirações”. Chanel e em especial, seu tailleur, era uma das mais 

mencionadas.  

 
Elza Haouche tem um chic especial para interpretar modelos dos grandes costureiros 
parisienses muitas vezes neles se inspirando para criações suas. (...) de inspiração 
Chanel, dois números muito aplaudidos: “Goldcup”, o famoso tailleurzinho 
interpretado em lamê branco e ouro, com blusa em mousseline havana clara sobre a 
qual se destacam as correntes e medalhas; e ainda “train bleu”, na elegante 
tonalidade bleu militaire com punhos e peitilhos brancos.252  

 
Criticando aqueles que, “por nacionalismo” aplaudiam modas que “não existiam”, 

texto do Correio da Manhã reafirma que “a verdadeira moda não pode nascer senão em 

Paris”, ressaltando a impossibilidade da aceitação de estilos de vestimentas que não fossem 

gerados na capital francesa. Jovens costureiros que despontavam na cidade, como Guilherme 

Guimarães, não escondiam a dívida com a alta-costura francesa: 

 
Com a simplicidade e a sinceridade da própria mocidade (e esse é o seu maior trunfo) 
Guilherme, ao apresentar sua coleção de estréia, disse que não é “criador”, não 
inventa a moda, seleciona apenas aquilo que ela tem de bonito e feminino e com isso 
faz uma orquestração que conduz a uma perfeita sintonia.253 

 

Será preciso esperar mais alguns anos para que este paradigma francês seja colocado 

em xeque: caberá às novas butiques que surgem no Rio de Janeiro identificar-se com o prêt-à-

porter e com os estilos de vestimenta que chegam de Londres. Mudam as referências, mas 

continua-se a valorizar o que vem de fora. 

                                                                                                                                                   
figurinos para shows, antes de dedicar-se à produção de uma moda sóbria e elegante. Realizava dois desfiles 
anuais beneficentes no Copacabana Palace, condenava o exagero de maquiagem e o uso impróprio de jóias por 
parte de algumas brasileiras. SABINO, Marco, op. cit., p. 251. 
251 A Lebelson Modas, situada em Copacabana, pertencia às irmãs Regina e Elizabeth, e produzia roupas 
baseadas na alta-costura francesa e também no prêt-à-porter, a denominada Coleção Boutique. Tinha por hábito 
promover desfiles no Copacabana Palace, incluindo um dedicado à coleção Sweepstake. 
252 “Elegância e Bom Gosto”, Feminino, Correio da Manhã, 8/5/1960.  
253 “Elegância e Bom Gosto”, Feminino, Correio da Manhã, 18/6/1961. 
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2.5 – MODA E EXCLUSÃO 

 

2.5.1 – ROUPAS PARA A MOÇA “BEM” 

 

A emergência da moda jovem é um dos mais visíveis efeitos do sistema de produção 

industrial conhecido como prêt-à-porter, sobretudo, nos anos 1960, quando este vai se tornar 

independente, se diferenciando por não buscar mais inspiração nos grandes costureiros. 

 

Um costureiro que havia se tornado um artista completo e tinha relações muitas 
vezes bem estreitas com o mundo da arte é substituído por um estilista, cuja 
principal preocupação é a de se colocar em relação de reciprocidade com as 
aspirações das massas, e que encontra, por conseguinte, inspiração na observação 
das ruas e nos mais significativos espetáculos da sociedade. E, em conseqüência, 
longe de poder se satisfazer em propor linhas, como era freqüente na alta-costura 
dos anos 1950, o estilista do prêt-à-porter que chega diante do cenário da costura 
dos anos 1960, atento ao espírito do tempo, deverá afirmar temas e conceitos, mas 
também atitudes e maneiras de ser. 254  

 

Logo no início daquela década surge uma geração de criadores que desenvolvem 

coleções sem estarem atrelados aos parâmetros da alta-costura. Na França integram este 

primeiro grupo Cacharel, Daniel Hetcher, Emannuele Khanh, Christiane Bailly, Sonia Rykiel 

e Dorothée Bis. Na Inglaterra o prêt-à-porter concentra-se, especialmente, em torno das 

butiques, destacando-se a de Mary Quant, aberta em 1955 e a Biba, de Barbara Hulanicki, 

estabelecida em 1964. 

A moda produzida por estes costureiros destina-se a uma faixa etária praticamente 

esquecida até então pela alta-costura: os jovens. Enquanto nos Estados Unidos havia, desde a 

década de 1950, uma produção específica voltada para eles, na Europa, no contexto do pós-

guerra, há uma demanda crescente por roupas práticas, visualmente interessantes, adequadas a 

uma maior inserção dos jovens nas universidades e no mercado de trabalho e a uma 

sociabilidade marcada por festas que começam a ser embaladas pelo rock-and-roll. Era 

preciso fazer roupas que permitissem aos jovens, entre outras coisas, dançar. 

Mas, esta demanda será atendida efetivamente apenas nos anos 1960. Mary Quant, ao 

afirmar que a maneira de vestir dos adultos não a atraía e que, de modo algum, desejava se 

                                                
254 MONNEYRON, Frédéric. A moda e seus desafios: 50 questões fundamentais. São Paulo: Editora SENAC 
São Paulo, 2007, p. 56-57. 
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parecer com eles mais tarde, deixava claro que havia se instaurado então uma nova fronteira: 

para além das diferenças de gênero e classe, a moda agora, fazia a demarcação das faixas 

etárias. 

Esse processo de tomada de poder no campo da moda vai ficar marcadamente mais 

claro na segunda metade da década de 1960, quando emergem jovens criadores na alta-

costura, os quais vão produzir roupas experimentais, inspiradas nas vanguardas das artes 

plásticas – op art e pop art – e em temas como o futurismo, a corrida espacial e a cultura de 

países como a Índia.  

No Brasil, especificamente, no Rio de Janeiro, a criação da moda ainda estava, na 

primeira metade da década de 1960, nas mãos dos adultos.255 E mesmo os talentos que 

surgiam então legitimavam suas criações associando-se aos tradicionais costureiros da alta-

costura internacional, como era o caso, já mencionado, de Guilherme Guimarães. O fato de 

poucas fotografias de moda do Correio da Manhã registrarem modelos criados para aquela 

faixa etária e, sobretudo, o conteúdo dos textos das colunas especializadas, evidenciam que, 

nos primeiros anos da década de 1960, havia pouca atenção para a chamada moda jovem na 

cidade. Excepcionalmente, as colunas de moda concediam espaço às formas de vestir 

relacionadas à juventude, mas, quando isso acontecia, prevaleciam textos e imagens de caráter 

normativo, de aconselhamento quanto à indumentária apropriada ao tipo físico, idade e 

ocasião, de modo a resguardar as características da “menina-moça”. 

 

Menina-moça, o próprio nome o diz, é graça em botão, é promessa de mulher. 
Conservando ainda um restinho daquela deliciosa gaucherie da infância, mas, já 
com um certo jeito de moça, a adolescente tem necessidade de uma orientação 
segura a fim de acompanhar a moda em curso sem cair nos extremos opostos – nem 
continuar a vestir-se como criança, nem copiar a discutível elegância de uma 
vedete.256 

 

                                                
255 Uma exceção era a butique de sapatos Mariazinha, criada pelas jovens, Maria Mellin Sweet, Jane Mellin e 
Edith Vasconcelos, inaugurada em 1961, em Ipanema, a princípio no Bar 20, perto da rua Henrique Dumont. No 
ano seguinte, funcionando na Praça N. S. da Paz, e com mais uma sócia, Mara MacDowell, passou a apresentar 
coleções prêt-à-porter: logo na primeira, exibiu conjuntos de suéter e saias de cintura baixa no estilo Saint-
Tropez e saia-chemisier-colete, que segundo as reportagens, “tanto vem entusiasmando os brotos.” Em 1987, 
Mara MacDowell assumiu o controle da marca e abriu lojas em shopping-centers; hoje atua como coordenadora 
de estilo da marca que passou a denominar-se MARA MAC.  
256 “Elegância e Bom Gosto”, Feminino, Correio da Manhã, 29/4/1962. 
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"Para as de menos de 20 anos", Ilka apresentou este gracioso modelo Niña 
Bien, em lãzinha verde, saia em pregas pespontadas até a metade dos quadris, 
cintura baixa e corpo tipo blusão. Um dos números mais apreciados no último 
desfile de Elza Haouche abrilhantando o Chá da Casa da Antiga de Sion. 
Elegância e Bom Gosto, Feminino, Correio da Manhã, 09/07/1961. 

 

Apesar da vasta nomenclatura – broto, debutante, mulher em botão, jeune fille, 

mocidade em flor – as adolescentes e jovens da primeira metade dos anos 1960 ainda eram 

pouco consideradas pelas casas de alta-costura do Rio de Janeiro: nos desfiles de moda com 

coleções dedicadas a elas, não apenas as roupas eram adaptações de modelos criados para as 

mulheres de faixas etárias mais altas como as próprias modelos que as apresentavam. Na 

imagem acima, a manequim Ilka, conhecida hoje como Ilka Soares,257 então com vinte e nove 

anos, desfilava vestido da boutique Elza Haouche para “as menos de vinte anos”, denominado 

“Niña Bien”. O modelo do vestido, a insistência no uso de luvas e chapéus, a pose e o gestual, 

são elementos que apontam para uma tutela dos adolescentes e uma imposição de padrões 

indumentários, na contramão, por exemplo, do que já era oferecido pelas lojas de 

                                                
257 As informações sobre Ilka Soares foram pesquisadas no site Memória Globo, que contem dados sobre a 
história das produções da Rede Globo. Disponível em: 
<http://memoriaglobo.globo.com/Memoriaglobo/0,27723,GYP0-5271-254878,00.html>.  
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departamento: calças de brim, saias e vestidos menos rebuscados, conjuntos de shorts, 

biquínis. 

Conforme a jornalista de moda Gilda Chataignier que, em 1962, era estudante de 

Filosofia na UFRJ, e trabalhava no Jornal do Brasil editando a coluna de moda Passarela, 

jovens como ela, de classe média do Rio de Janeiro, no início da década de 1960, viviam um 

dilema: na faculdade usavam roupas práticas – incluindo por vezes calças compridas – mas, 

nas atividades profissionais, mesmo nas redações dos jornais, eram obrigadas a se vestir de 

maneira formal, incluindo, em muitas ocasiões, as luvas e os saltos altos. Para realizar as 

matérias de moda, assistir os desfiles, visitar butiques ou entrevistar os costureiros, estava 

vetado o uso de calças compridas. De modo geral, ainda era necessário usar uma espécie de 

uniforme que legitimasse os jovens, os inserindo no mundo adulto e no mundo do trabalho. 258 

 

 

 

A aquisição de roupas adequadas aos gostos e sociabilidades dessa faixa etária não era 

fácil: as casas comerciais que vendiam alta-costura e prêt-à-porter de luxo eram poucas e 

caras. Algumas butiques abriram espaço específico para as jovens, mas, ainda pertenciam a 

mulheres mais velhas. Poucas lojas eram integralmente dedicadas a elas como a Maison Rose, 

inaugurada em 1962, cuja proprietária era mãe de duas filhas adolescentes. Mas, mesmo 
                                                
258 Conforme entrevista concedida à autora em 13/02/2009. 
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aquela butique era descrita nas colunas de moda como um local onde as jovens poderiam 

“encontrar, a simplicidade no luxo e a elegância da moda de Paris depurada e adaptada à sua 

idade.”259 Em outras palavras, roupas produzidas a partir dos padrões adultos e da alta-

costura.  

Ao analisar as revistas femininas e as relações de gênero entre 1945-1964, Carla 

Bassanezi aponta que era uma preocupação constante da sociedade, sobretudo, nas décadas de 

1940 e 1950, normatizar e controlar a sexualidade feminina. Nas revistas, as moças são 

estimuladas a policiar a si mesmas e policiar umas às outras. Ainda segundo a autora, a moral 

sexual que vigora durante todo o período 1945-1964 “cobra a virtude sexual da mulher 

solteira (simbolizada pela virgindade e pela pureza/ignorância sexual).”260 A leitura da 

matéria sobre a Maison Rose publicada no suplemento Feminino dá a ver uma inquietação 

dos pais com as vestimentas das adolescentes, no sentido de evitar os excessos que pudessem 

comprometer o comportamento delas esperado. Nesse sentido, era fundamental que as mães 

ficassem atentas às roupas das filhas, equilibrando as tendências da moda com o “recato” 

exigido.  

 

Se em Paris domina a balzaquiana (e mesmo a mais que balzaquiana) domina, no Rio, o broto 
– que os temos espetaculares – é figura importante, é alguém, triunfa. Triunfo esse que os pais 
ou responsáveis deveriam podar ligeiramente como uma árvore que se espalha demais, pois 
sendo inebriante como champanhe, o triunfo pode às vezes, subir à cabeça.261 

 
Aconselhava-se que as roupas para meninas entre três e vinte anos fossem de algodão 

e que, a partir dos quinze anos os modelos seguissem os estilos das mães, o que evidencia 

uma espécie de limbo para os adolescentes: ou se vestem como crianças ou devem adotar as 

roupas dos adultos. Por outro lado, salientava-se um temor de que as roupas para as jovens 

pecassem por um excesso de “sex-appeal”; apelos à sobriedade eram comuns. Para as 

universitárias, em especial, era recomendada atenção, de modo a não se vestirem como 

“salomés matutinas” que, “esquecendo a idade que têm, parecem saltar do último figurino”; o 

ideal seria optar por suéteres e vestidos no estilo chemisier, garantindo que os “marlons 

brandos não lhes ficarão tão indiferentes”.262 

Entende-se porque a Maison Rose era saudada então como uma “casa especializada – 

e de categoria – que (vestia) com elegância essa idade maravilhosa, porém difícil, que é a 
                                                
259 “Elegância e Bom Gosto”, Feminino, Correio da Manhã, 29/4/1962. 
260 BASSANEZI, Carla, op. cit., 1996, p. 65. 
261 “Elegância e Bom Gosto”, Feminino, Correio da Manhã, 24/9/1961. 
262 “Moda e elegância: Juventude”, Singra, Correio da Manhã, 15/04/1960. 
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adolescência.” O propósito da loja se destacava, conforme o texto, pela própria decoração, na 

qual ao fundo do salão, tomando toda a parede estava instalado “um painel inspirado nos 

famosos “namorados” de Peynet como um silencioso protesto contra a rajada de twist que 

arrasta a nova geração”; o “recato que norteou as criações destinadas à menina-moça” 

também merecia elogios.263 

Das cores mais apropriadas – “vermelho, verde vivo, preto, tonalidades pastel” – aos 

modelos de vestidos – “absolutamente impróprio e deselegante o gênero sofisticado que fica 

bem na mulher de 30 anos” as colunas de moda tentavam impor as jovens uma orientação, no 

tom amigável que habitualmente as autoras desses textos empregam: “é bom que alguém com 

mais experiência a oriente, pois a moda que é sempre uma aliada, mal escolhida ou 

impropriamente usada pode transformar-se em inimiga.”264 E elegiam os inimigos da “moça 

bem”: as calças compridas nos modelos Saint-Tropez, como a anunciada pela Barbosa Freitas 

(abaixo), a “pata de elefante” e as calças jeans, usadas sem os devidos cuidados. 

 

                                                
263 “Elegância e Bom Gosto”, Feminino, Correio da Manhã, 29/4/1962. 
264 “Para você que ainda não tem vinte anos”, Feminino, 23/7/1961. A propósito da linguagem utilizada pela 
imprensa feminina para se dirigir às leitoras Dulcília Buitoni observa uma espécie de “armadilha lingüística 
usada pela imprensa feminina” ou seja, por trás do tom coloquial e amigável haveria um ordenamento de 
conduta. Ver BUITONI, Dulcília. Imprensa feminina. São Paulo: Ática, 1986, p. 75. 
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Mesmo admitindo que as calças jeans já tivessem um uso razoavelmente generalizado, 

em função especialmente de sua praticidade, texto do caderno Feminino apelava para a 

“autoridade” da princesa Grace de Mônaco que “apesar de americana, não (a) adota para sua 

filhinha Caroline” de modo a convencer as leitoras a investirem na aquisição de vestidos para 

as meninas e moças, apostando na feminilidade daquelas peças.265 As calças “pata de 

elefante”, lançadas em 1965, eram vistas como uma espécie de excentricidade da “garota 

adolescente, ou desses anos dourados há pouco saída” que as escolheram “certas de que 

juventude, desembaraço e alegria de viver soam excelentes substitutos para outras qualidades 

mais exigentes.”266 

Dentre as modas surgidas na década de 1960 o estilo Saint-Tropez foi dos que 

mereceram as críticas mais duras. Ao comentar desfile realizado pela Mesbla com roupas para 

a “mocidade”, o texto da coluna Elegância e Bom Gosto aponta como nota destoante a 

apresentação de modelos de calça naquele padrão. Ao longo da primeira metade da década, 

Saint-Tropez dá nome a todas as novidades – não apenas no campo da moda, mas no 

comportamento de maneira geral – que se relacionam à exposição do corpo, sejam os modelos 

de calça e saia que deixam à mostra a região do abdome; seja a mulher no “estilo Saint-

Tropez”, entenda-se, a mulher “liberada”. A cidade aparece ainda associada a Brigitte Bardot, 

numa relação simbiótica, como sinônimo de transgressão. 

 

Como novidade, foi apresentado o famoso conjunto “Saint Tropez” de que tanto se fala, mas 
que não me parece indicado para uma garota “bem”. Lançado em Saint Tropez aquela 
praiazinha da França onde impera a máxima extravagância (para não dizer outra coisa), esse 
conjunto de calça de cintura baixa desnudando barriga, umbigo e estômago e o minúsculo 
bolero-brassière descendo pouco abaixo dos seios, é mais perturbador, mais sexy, mais 
impuro do que o próprio nu integral. A encantadora menina-moça, a essa jovem que se 
enquadra na bonita categoria das jeunes-filles em fleur eu lembraria, passarela é como uma 
vitrina em movimento, nem tudo que nela aparece pode ser usado fora dela. 267 

 

 

                                                
265 “Blue-jeans mas não aos domingos...”, Feminino, Correio da Manhã, 11/2/1962. 
266 “Moda cheia de bossa”, Feminino, Correio da Manhã, 20/6/1965. 
267 “Elegância e Bom Gosto”, Feminino, Correio da Manhã, 24/9/1961. 
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Pallazzo, cânhamo branco, linha St-Tropez, boca pata 
de elefante, franjas de passamanaria. Feminino, Correio 
da Manhã, 24/10/1965 

 

 

Face aos altos preços e aos estilos mais conservadores das butiques e casas de alta-

costura, restava às jovens de classe média apelar para as costureiras e para as lojas de 

departamento. Às primeiras cabia a confecção – nas próprias casas das clientes, em visitas que 

chegavam a ser semanais – de biquínis de algodão (os mais comuns, antes do advento dos fios 

sintéticos), vestidos para o dia-a-dia e para as ocasiões especiais, conjuntos de camisa e 

shorts, além das saias. Quanto às lojas de departamento268 comercializavam modelos 

adaptados dos padrões da alta-costura – e nos anúncios deixavam claro que se tratava da 

“moda de Paris para a juventude elegante” – e também calças jeans e as outras peças 

confeccionadas em brim, a roupa íntima, a moda praia, acessórios e calçados, vestimentas que 

eram usadas nas universidades, atividades de lazer, viagens, férias. 

                                                
268 Além da Mesbla e da Sears, funcionavam no Rio de Janeiro, inúmeras lojas de roupas prontas, com destaque 
para a Sloper que, desde os anos 1920, atendia às camadas médias da cidade. Em 1950 a loja passou a ocupar o 
prédio da Casa Raunier, um mais antigos magazines cariocas, situado na esquina da rua Uruguaiana com 
Ouvidor, no centro da cidade. A Sloper abriu filiais em bairros como Copacabana, Tijuca e Méier. 
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Por vezes, na publicidade impressa de lojas de departamento, ilustrações exibiam 

roupas formais, em poses que lembravam os repertórios das fotografias de moda, emulando 

modelos da alta-costura como as coleções da Garota Kar, da Mesbla. Estas eram, inclusive, 

apresentadas em desfiles nos moldes tradicionais.  

Em 1961, a Mesbla dá início à linha “Teen Age”, saudada no Correio da Manhã como 

“a moda de primavera-verão lançada no começo deste ano pelos costureiros de Paris e 

despojada de tudo o que fosse excesso a fim de poder vestir uma mocidade em flor.” Os 
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destaques para as adolescentes eram ainda bastante adultos: conjuntos de “duas peças”, 

“tailleurzinhos simplificados e muitas vezes sem mangas”, “faceiros chemisiers”, 

vestididnhos “semi-habillée” e “robe-a-danser tipo primeiro baile”.269 A coleção incluía 

conjuntos esportivos – calça e blusão ou marinheira. 

A Sears, em função de sua origem norte-americana, tinha mais sensibilidade para a 

indumentária dos “teen-agers”. Estabelecida no Brasil desde 1949, comercializava roupas 

“para toda a família”, desde as mais formais até as mais esportivas, a roupa íntima, a moda 

praia, os acessórios e calçados. E dedicava atenção especial à moda jovem. O destaque eram 

os produtos em jeans, sobretudo a calça, que no Brasil também era denominada de calça 

rancheira,270 calça coringa (em alusão ao brim Coringa, tecido exclusivo da empresa 

Alpargatas), calça Far-West271 ou calça americana. Oferecida pela loja desde os anos 1950, 

era responsável por filas nas portas. 

Nos anúncios publicitários da Sears podem ser observados alguns aspectos da 

produção em larga escala que caracterizam o prêt-à-porter: as roupas são identificadas 

conforme a idade, tamanho ou manequim, embora apresentem pequenas variações na forma e 

na modelagem, de acordo com as faixas etárias e gêneros, como era o caso daquelas que 

utilizavam o jeans. 

Nestes anúncios fica evidenciado que a empresa está na direção contrária das butiques 

e casas da alta-costura: ao invés da moda jovem ser uma adaptação da moda dos adultos, 

todos compartilham dos mesmos estilos, como deixam claro as frases “Para a mamãe e a 

filhinha também” e “Blue Jeans para toda a família”. A imagem a seguir sugere uma 

democracia no uso do jeans, que atenderia tanto a jovem mulher, dinâmica, figurada no 

centro, em pose que indica movimento, e que inclui braços abertos e levantados, quanto à 

mulher visivelmente mais sofisticada, figurada sentada, a quem é oferecido o “bonito blusão 

de brim para a sua maior elegância”. As crianças – ao contrário do que ocorre com as 

fotografias de moda – estão presentes, com modelos especialmente criados para elas. Apenas 

imagens de homens adultos são omitidas, a despeito de um modelo de calça masculina ser 
                                                
269 “Elegância e Bom Gosto”, Feminino, Correio da Manhã, 24/9/1961. 
270 As calças Rancheira, produzidas pela Confecção AB, de São Paulo, a partir de 1948, eram confeccionadas 
com brim espesso e, como o nome deixa claro, destinavam-se aos habitantes das áreas rurais. A marca, por muito 
tempo, ficou associada às calças do tipo jeans. 
271 Em 1956 a empresa Alpargatas lançou as calças Far-West, versão urbanizada do modelo Rodeio, fabricado 
desde 1942, em versões masculina, feminina e infantil e que era voltado ao público rural. Conforme Braga & 
Prado, a calça Far-West possuía uma qualidade terrível: não desbotava, o que acabou fazendo com que fosse 
repelida pelos jovens que preferiam pagar mais caro por uma calça Levi’s ou Lee importada.  BRAGA, João; 
PRADO, Luís André do. História da moda no Brasil: das influências às autorreferências. São Paulo: Pyxis 
Editorial, 2011, p. 255-256. 
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oferecido. Mas, diferente do que possa sugerir, a ausência do homem não significa que as 

lojas de departamento não lhes dedicassem espaço na publicidade. Ao contrário, são as 

imagens das roupas comercializadas por essas lojas e pelas butiques especializadas que 

compõem a narrativa visual da moda dos homens na primeira metade dos anos 1960. 
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2.5.2 - HOMEM, SUJEITO OCULTO 

 

Se os modelos de gênero construídos nas fotografias de moda se apóiam na figuração 

de mulheres em poses delicadas, que reiteram a “feminilidade”, a masculinidade se afirma 

pela ausência: na primeira metade dos anos 1960, o homem ainda é uma espécie de sujeito 

oculto da moda.272 

Conforme Jennifer Craik, em boa parte do século XX, a retórica da moda masculina 

teve a forma de um conjunto de negações que incluem as seguintes proposições: não existe 

moda masculina; os homens se vestem pelo corte das roupas e pelo conforto, mais do que em 

função do estilo; são as mulheres que vestem os homens e compram suas roupas; os homens 

que se vestem elegantemente são excêntricos; os homens não reparam nas roupas e não se 

interessam por elas; a maioria deles não mergulhou na busca contínua das mudanças 

sazonais.273 

Praticamente não há representações masculinas nas fotografias de moda do Correio da 

Manhã; são os anúncios publicitários das casas comerciais do Rio de Janeiro, regularmente 

publicados no jornal, que permitem visualizar formas, modelagem, os usos propostos pelos 

criadores. O interessante é que, como muitas vezes as mulheres são figuradas nestes anúncios, 

é possível explorar neles repertórios e interações de gênero. 

Isso não significa que os textos das colunas especializadas não contemplem os 

homens. Embora, proporcionalmente, sejam muito inferiores em quantidade àqueles 

dedicados à moda feminina, nos textos, os homens têm seus gostos “traduzidos” para as 

leitoras – a quem se credita a compra de roupas para os namorados, noivos, maridos, irmãos e 

filhos. Em tom impositivo, as colunas de moda cobram especialmente das mulheres casadas 

que se responsabilizem pela aquisição ou escolha das roupas a serem usadas pelos homens no 

trabalho e nas atividades sociais e de lazer. O primeiro aspecto identificado na leitura dos 

textos é, portanto, a reiteração da moda como domínio do feminino. Também está patente, na 

insistência desta atribuição feminina, a maior ociosidade das mulheres casadas, que se 

contrapõe às responsabilidades profissionais masculinas. 

 

                                                
272 Carla Bassanezi assinala que não havia nas revistas femininas editadas entre 1945 e 1964 exigências de 
contrapartida masculina quanto aos cuidados com a aparência – uma obrigação no que se referia às mulheres. 
273 CRAIK, Jennifer, op. cit., 1994, p. 176. 
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Cabe a você providenciar para que ele se sinta à vontade escolhendo para esses 
passeios o que há de mais confortável em matéria de roupa esportiva. Se ele é dos 
menos exigentes, shorts e t-shirts bastarão. Escolha um dos padrões modernos, em 
listras bem largas e cores alegres, para o conjunto de short e casaquinho, tão em 
moda. Se ele tem requintes de dandy, apreciará slacks de tecido rústico, branco e 
cardigan de malha de linha azul marinho, botões dourados. Bolsos aplicados são 
detalhes importantes (onde é que ele há de guardar cachimbo e bolsa de fumo?). 
Echarpe completará ou não o conjunto. Isto ele decide.274 

 

 

 

 

 
Na edição de 21/10/1961 da coluna “Visitando Boutiques”, uma imagem ainda rara nos jornais, homens posando para 
matéria de moda. A matéria, integralmente dedicada às butiques masculinas do Rio de Janeiro, dirigia-se às leitoras com 
sugestões de compras que elas deveriam efetuar para os maridos. 

 

 

                                                
274 “Sol de setembro”, Feminino, Correio da Manhã, 13/9/1964. 
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Essa atribuição é bem explorada nos anúncios publicitários, nos quais o 

“conhecimento” da mulher quanto à importância da roupa para o sucesso profissional do 

marido é veiculado como uma espécie de garantia. Em propaganda da Casa José Silva, 

publicada no Correio da Manhã em 1963, texto e imagem convergem para essa capacidade 

feminina. Nele, está uma mulher de meia-idade, vestida numa elegância discreta, onde não 

faltam elementos como o chapéu e as jóias – incluindo a aliança – figurada como a esposa de 

um homem de negócios, naturalmente, de terno completo. Caracterizam esta interação de 

gêneros, conforme Goffman, em primeiro lugar, a idéia de um tamanho relativo – o homem é 

representado mais alto do que a mulher – embora não muito mais do que ela, numa relação 

razoavelmente simétrica. O toque feminino também está presente, chamando a atenção para a 

roupa dele ao mesmo tempo em que dá a ver uma cumplicidade do casal. O sorriso da esposa 

indica admiração pelos cuidados dele com a aparência. O homem, figurado com expressão 

mais séria, reitera um dos aspectos destacados pelo texto do anúncio: a roupa certa, adequada, 

“faz com que o homem adquira mais confiança em si mesmo”, o que fica patente no seu olhar 

e na pose; nesta há um certo distanciamento. Cabe à mulher o gesto de aproximação, o 

cuidado; teríamos aqui, conforme Goffman, uma hiper-ritualização, com as características 

associadas ao papel de cada gênero. 

A idéia de que a roupa é responsável pelo sucesso profissional dos homens é bastante 

comum nos textos das colunas especializadas; fala-se de roupa, mas não de moda. Está 

subentendido que a roupa é uma necessidade, a moda é um excesso. A roupa é para ambos os 

gêneros, a moda não é para os homens.  

 

O hábito não faz o monge. Mentira! Hoje em dia até que faz. Todo homem sabe que 
é importantíssimo andar bem vestido. Disto depende, em muitos casos, o seu 
emprego. E certamente sua posição em sociedade. A menos que você seja um gênio, 
ou pelo menos um homem tão talentoso que se possa dar ao luxo de andar 
desleixado. Ainda assim, julgamos que capricho não faz mal a ninguém. Daí... 
Cultive o hábito da elegância. Um terno bem talhado, em tecido de boa qualidade, 
pode não ser o que há de mais econômico, porém rende dividendos em prestígio 
para você.275 

 

                                                
275 “Sobriedade é boa pedida”, Feminino, Correio da Manhã, 13/12/1964.  
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Nos anúncios publicitários prevalece uma linguagem formal: o consumidor ainda é 

tratado como “senhor” e destacam-se atributos como sobriedade, conforto, elegância, toque de 

qualidade, variedade de tecidos (nycron, tergal, linho ou tropical), “numeração contínua com 

medidas intermediárias”, “esmerada mão-de-obra”, mas não se mencionam aspectos como 

design ou estilo. A elegância masculina, conforme os anúncios, se constrói, por vezes, num 

certo distanciamento, por intermédio da pose estudada, com uma das mãos no bolso e a outra 

segurando um cigarro, e ainda pelo olhar que não encara diretamente o leitor. 

Anne Hollander refuta a tese de Flügel a respeito da “grande renúncia masculina”. 

Para ela, a idéia de que a partir do século XIX os homens “afastaram-se covardemente dos 

riscos e prazeres da moda” e que, desde então, o seu vestuário prima pela monotonia, é uma 

forma estreita de analisar as mudanças que o parecer masculino estabeleceu ao longo de quase 

duzentos anos. Conforme a autora,  
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Todos os componentes da roupa masculina de alfaiataria variaram em forma e 
textura, campo de ação e comportamento. Os paletós têm sido curtos e largos, justos 
e compridos, com disposições diferentes para os botões e arremates; as calças têm 
sido largas e leves, estreitas e duras, afuniladas e de boca larga. Paletós e calças têm 
sido feitos de tecidos distintos, ou do mesmo tecido. Os coletes (...) variaram 
constantemente, muitas vezes de forma pitoresca (...). Vários estilos extravagantes 
de colarinho e gravata estiveram dentro e fora da moda, mudando as formas e as 
conotações; e versões casuais variáveis de colarinhos, gravatas, cachecóis e lenços 
têm acompanhado arranjos mais formais. (...) Na verdade a moda masculina 
moderna mostrou ser uma realização impressionante de design visual moderno.276  

 

 

 

Hollander tem razão ao afirmar que a moda masculina sofreu alterações desde o século 

XIX, e nem poderia ser de outra forma, caso contrário, parte considerável da economia 

ocidental teria tido grandes prejuízos. Tampouco se pode afirmar que, de um momento para o 

outro, os homens passaram a não se interessar mais por novos estilos de vestimentas. De todo 

modo, desde o século XIX e até meados dos anos 1960, a roupa masculina se caracterizou por 

                                                
276 HOLLANDER, Anne, op. cit., p. 38-39. 
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cores severas e discretas, escassos elementos decorativos, pouco espaço para 

experimentações. Enquanto a moda feminina se transformou mais radicalmente – inclusive 

com a incorporação de peças do guarda-roupa dos homens ao longo do século XX – a 

recíproca não aconteceu: a moda, e o parecer masculino mesmo, não incorporaram, neste 

período, nenhum elemento feminino. No início dos anos 1960, propostas de inovações que 

pudessem remeter ao universo das mulheres eram repelidas nas páginas das colunas de moda. 

 

Este ano, os costureiros italianos serviram-se do tema (...) e fazem cintilar com 
lampejos de ouro ou de prata todo o guarda-roupa feminino para o inverno de 60-61! 
Ouro no vestido de baile, ouro no de coquetel, ouro na blusa, ouro na trama do 
tecido de lã para o tailleur! Ofuscado por tanto brilho, certo alfaiate italiano não 
querendo ficar para trás teria imaginado para o homem elegante (!) um faiscante 
smoking em tecido mesclado com fios de ouro! Felizmente, tais fantasias, próprias 
para compere de revista jamais se tornarão moda e o homem elegante de verdade 
continuará se trajando com a sobriedade de um Éden ou de um Claude Terrail.277  

 

E havia, sobretudo, um apelo à sobriedade que, no léxico da moda masculina, 

correspondia em importância, à palavra elegância para as mulheres. Ao comentar o desfile do 

estilista francês Jacques Esterel – um dos preferidos da atriz Brigitte Bardot – realizado no 

Copacabana Palace em 1963, colunista do caderno Feminino revelava espanto com as roupas 

apresentadas e, sobretudo, com o manequim. 

 

Nota de sensação – o jovem manequim masculino que bastava aparecer na passarela 
para desencadear uma onda de aplausos (divertidos...) da assistência quase 
exclusivamente feminina!  Esse moço, que demonstrou possuir grande self-control, 
apresentou uma concepção cocasse de moda masculina, criada para ser exibida, mas 
não usada: um sobretudo cor de areia com grandes botões pretos, gola da mesma 
pele negra do papacha (gorro típico usados pelos russos da Geórgia); um terno 
completo em veludo caramelo, com um incrível chapeuzinho preto e outro ainda, 
bastante cintado, em tecido brilhante cor de damasco. Sem comentários...278 

 

Em contraposição às experimentações de estilistas como Esterel, as confecções de 

roupa masculina – em especial as que produziam ternos – preferiam buscar referências para as 

suas criações na Inglaterra, país que desde o início do século XIX se notabilizava pela 

qualidade da produção de trajes para homens, com os cortes precisos de seus alfaiates e a 

atenção aos detalhes. A Renner, por exemplo, criou, em 1961, a linha British Look, em 

parceria com o alfaiate Reginald Armstrong. Em seus anúncios publicitários, a nova coleção 

                                                
277 “Elegância e Bom Gosto”, Feminino, Correio da Manhã, 28/8/1960.  
278 “Elegância e Bom Gosto”, Feminino, Correio da Manhã, 22/9/1963. 
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era apresentada por meio de fotografias registradas em diversos pontos do centro de Londres, 

incluindo uma em uma alfaiataria. A cidade e o alfaiate legitimavam as criações da empresa e 

distinguiam seus produtos, em especial os tecidos que, conforme o texto, teriam recebido a 

consagração da Inglaterra.  
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Em meados da década de 1960, já é possível perceber algumas mudanças nas colunas 

de moda: elas passam a se dirigir diretamente aos homens, explicitam a necessidade de uma 

elegância masculina; estimulam, inclusive, que as vestimentas tenham um toque pessoal. De 

maneira objetiva, indicam peças de roupas mais adequadas aos estudantes universitários e 

profissionais (“camisa social branca, de cor, ou de listrinhas. A camisa de todo dia”) e aos 

momentos de lazer (“Há cardigãs. Mas o confeccionado em linha grossa, abotoado de alto a 

baixo, abas de couro nos bolsos – sobretudo se verde garrafa ou azulão – é peça que homem 

elegante não pode desprezar”). Também incentivam a adoção de padrões menos 

convencionais: “É, pegou mesmo a moda da calça quadriculada em preto e branco. A gente 

jovem adotou-a com entusiasmo e, não há dúvida, a bossa tem seus atrativos”, assinalando 

que podem combinar com as saias xadrez das namoradas.  

A jornalista de moda Iesa Rodrigues, referindo-se aos anos 1960, afirma que “mesmo 

lembrando das camisas de ban-lon, das calças de nycron e das calças rancheiras, dificilmente 

diria que existe moda masculina nessa década.”279 Talvez mais do que propriamente 

estabelecer novos estilos de vestimentas, a grande novidade na moda masculina daquela 

década, tenha sido a naturalização da relação do homem com a aparência, o que se comprova 

na proliferação de butiques dedicadas a eles. Alguns anúncios publicitários ressaltam o papel 

das vestimentas dos homens na interação de gêneros. Em um deles, da Casa Tavares, 

publicado em 1962, a chamada “Na medida exata da sua elegância...” é acompanhada da 

imagem de três homens e uma mulher que, segurando um cachorrinho, conversa com eles. A 

imagem reforça que elegância não é exclusividade feminina. Três modelos diferentes de 

ternos são apresentados e para cada um corresponde uma pose mais ou menos formal. Um dos 

homens destaca-se: está sentado, com as pernas dobradas, veste paletó xadrez em padrão 

diferente da calça. O paletó aberto e a pose indicam que é o mais descontraído deles; é o que 

conversa diretamente com a mulher. A cena que dá a ver a corte à bela moça, evidencia as 

possibilidades que a moda oferece para a apresentação de si, com a roupa atuando como um 

elemento de atração erótica. O homem da moda iguala-se à mulher da moda: tem na roupa um 

trunfo para a conquista amorosa. 

 

                                                
279 RODRIGUES, Iesa. O Rio que virou moda. Rio de Janeiro: Memória Brasil, 1994, p. 25. 
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As campanhas publicitárias de meados da década de 1960 apontam igualmente para o 

início da moda unissex. Um dos exemplos mais precoces desta tendência está na intitulada 

“camisa de goleiro”. Produzida pela empresa Faenza – também fabricante das célebres 

“camisas cacharel” no Brasil – era confeccionada em malha de algodão e cores variadas e, 

conforme Iesa Rodrigues, tornou-se uma espécie de uniforme dos jovens de classe média do 

Rio de Janeiro. Oferecida pela Sears, amplamente divulgada em 1964, a camisa de goleiro tal 

qual a propaganda da empresa, serve para uma reflexão sobre uma tendência à uniformização 

da moda então. 
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O anúncio publicado destaca, em primeiro lugar, o lançamento do produto, oferecido 

aos homens mediante a frase: “Defenda a elegância de toda a sua família com a nova camisa 

goleiro Faenza”, numa metáfora futebolística. O cenário escolhido, uma marina, reitera que se 

trata de traje esportivo; os preços indicados por faixas etárias (meninos e meninas; rapazes e 

meninas-moças; homens e senhoras) não deixam dúvida da existência de modelos para todos. 

É interessante observar no anúncio a figuração da família, a começar pela ênfase no pai, 

posicionado sozinho e em tamanho muito superior aos outros membros. Hierarquicamente 

abaixo do marido e na mesma direção que ele, está a mulher, em dimensões menores. 

Acompanhada dos dois filhos, é figurada sem um contraste de altura tão radical em relação a 

estes. O que se depreende desta imagem? A moda é acessível a todos, homens, mulheres, 

jovens e crianças e as roupas podem até ser iguais, no entanto e, em função disso, é preciso 

deixar clara a hierarquia: a moda é unissex não porque os homens sigam as tendências 

femininas, ao contrário, há uma concessão que permite a mulheres e crianças adotá-la. 
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2.6 - ALGUMAS RUPTURAS, DESCONSTRUINDO MODELOS... 

 

Com o intuito de aconselhar as leitoras quanto à compra de determinados produtos de 

vestuário indicando as lojas mais adequadas a cada uma, a coluna Visitando Boutiques 

costumava traçar perfis femininos que eram criados conforme o que chamavam de “gênero de 

vida”. Assim, a leitora poderia escolher mercadorias e lojas de acordo com as características 

que melhor a definissem. Com base nestes textos, podemos inferir alguns atributos 

relacionados aos modelos de gênero ali conformados. 

Em uma das edições de Visitando Butiques as mulheres eram classificadas como: “de 

tipo essencialmente esportivo”; “romântica”; “sofisticadas e cheias de requinte”; “mignons” e 

delicadas; “super elegantes, bem-lançadas e joviais”; “dinâmicas e exuberantes”; “de gosto 

apurado, de beleza suave”; “desejam algo de exclusivo e realmente “três bien” em matéria de 

acessórios”; “discretas, distintas e “soignées”.280 Em outras edições, os perfis aparecem mais 

claramente definidos, com características que nos possibilitam obter dados relacionados à 

escolaridade (“estudante da PUC”; “faz jornalismo – croquis de moda”; caloura de 

arquitetura); atividades profissionais (“secretária de um político”, “funcionária do Itamaraty”; 

“funcionária de um Ministério”; “professorinha do primário”; “dirige uma casa comercial”); 

faixas etárias (jovem dona-de-casa, mocinha grã-fina, estudante universitária, grande dama, 

“18 anos, muito alta e magra”), estado civil (“esposa de um homem de negócios”, “marido 

médico, duas filhas de 10 e 12 anos”, “casada com o diretor de uma grande indústria”, “recém 

casada, meiga e suave”; “está quase noiva”; “vive com um filho rapaz” ou ainda “muito 

chique e grã-fina, duas filhinhas mocinhas, trabalha fora, mora com os pais e freqüenta muito 

com o noivo”), aqui deixando entrever que as duas últimas poderiam ser viúvas ou 

desquitadas. Gostos e padrões de sociabilidade são indicados: enquanto a jovem universitária 

da PUC é qualificada como alguém que tem como opções de lazer a praia e “dancinhas” em 

casa de amigos aos sábados e domingos, a “mocinha grã-fina, filha de casal jovem” faz aulas 

de inglês e violão, freqüenta o Arpoador, vai ao cinema e à Hípica, passeia de carro e vai a 

boates como Jirau; já a estudante de arquitetura toca violão, gosta de cinema, aprecia artes 

plásticas. As mulheres que trabalham – minoria nestes perfis – são qualificadas como 

independentes: a “secretária de um político em evidência, bonita e cheia de classe” passa os 

fins-de-semana fora, tem compromissos sociais como jantares e recepções, freqüenta o 

Country Club e a boate “Sacha’s”; a “funcionária do Itamaraty” é descrita como “charmosa” e 

                                                
280 “Visitando Butiques”, Feminino, Correio da Manhã, 22/7/1962. 
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eficiente”; acompanha conferências e reuniões; freqüenta recepções e coquetéis; adora teatro e 

jantares fora. A “funcionária de um Ministério” dirige um “Volks” e divide o tempo entre o 

trabalho, o Arpoador e seus “programas”, assim mesmo, entre aspas. A diretora da loja de 

moda é descrita como esbelta e dinâmica, para tanto, enfatiza-se que usa cabelos curtos, 

bronze-acaju, usa saltos altíssimos e fuma sempre com piteira. Quanto à professora, é “suave 

e mignon, recém-casada, está grávida do primeiro filho”.  

A maioria das mulheres descritas como casadas, são aquelas que precisam responder 

pelos denominados “afazeres domésticos”, mas, todas têm vida social bastante intensa: vão ao 

cinema, teatro, coquetéis e recepções; recebem em casa para jantar; viajam para São Paulo, 

Cabo Frio, Teresópolis.  

Essas definições que têm por objetivo divulgar as novidades das butiques de 

Copacabana, Centro e Tijuca, muitas delas anunciantes do caderno Feminino, são 

interessantes pontos de condensação. Nelas é possível entrever-se relações de gênero, com a 

valorização do casamento e da maternidade e os papéis femininos referentes às obrigações 

familiares: acompanhar o marido, organizar jantares e recepções, os cuidados com os filhos. 

Contudo, alguns elementos apontam para a ampliação do espaço feminino nas universidades e 

no mercado de trabalho e, nas entrelinhas, nota-se a moral sexual menos rígida, nas omissões 

ao estado civil e também nas indicações dos gostos e padrões de sociabilidade que davam a 

ver jovens e mulheres mais independentes.  

Embora até meados da década de 1960, as colunas de moda insistam em apresentar e 

representar padrões de vestimenta e comportamentos que evidenciam uma subserviente 

feminilidade, isso não significa que rupturas não estivessem sendo gestadas. Se as fotografias 

de moda constroem um modelo de gênero reiterativo, hegemônico e excludente, um exercício 

interessante passa a ser a investigação da roupa e da moda no fotojornalismo mantendo-se 

como marco cronológico a primeira metade dos anos 1960.  

Nesse sentido, e de modo a não fazer uma seleção aleatória de imagens – que, em 

verdade, poderiam ser pesquisadas numa infinidade de temas dentro do acervo do periódico – 

e visando tratar de um assunto pouco explorado nas fotografias de moda daquele período, 

elegemos, para esse exercício, a moda praia. Com essas imagens, tentaremos fazer um mapa 

da exibição do corpo – que corpo se dá a ver, de que modo ele é figurado, como ele se 

desnuda e o que está em exibição. Lembrando, conforme Le Breton que nada é mais enganoso 

do que acreditar que o corpo possa explicar-se a si mesmo. “O corpo é socialmente 

construído, tanto nas suas ações sobre a cena coletiva, quanto nas teorias que explicam seu 

funcionamento ou nas relações que mantém com o homem que encarna. (...) O corpo é uma 
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falsa evidência, não é um dado inequívoco, mas o efeito de uma elaboração social e 

cultural.”281  

 

2.6.1 - O MONOQUÍNI 

 

O primeiro conjunto de imagens selecionado trata do monoquíni. A peça foi lançada 

em 1964 pelo costureiro norte-americano Rudi Gernreich,282 a partir de uma provocação da 

jornalista Susanne Kirtland, da revista Look, que o convidou a criar um traje de banho sem a 

parte superior, para um editorial “futurista” da publicação. O desafio surgiu após uma 

entrevista concedida pelo costureiro à Women’s Wear Daily, em 1962, na qual afirmava que, 

em cinco anos, as mulheres não usariam mais a parte de cima do biquíni.283 

Havendo ou não uma real intenção de estimular o topless, o fato é que três mil 

consumidoras adquiriram o monoquíni,284 e duas a vestiram publicamente naquele ano. 

Considerado o fato mais polêmico na história da moda nos Estados Unidos, sua criação gerou 

reações de desaprovação em várias partes do mundo, do Vaticano a então União Soviética. 285 

A foto publicada pela revista Look em 2 de junho de 1964, na qual uma prostituta 

posava de costas, nas Bahamas, usando o monoquíni, foi reproduzida no dia 24 daquele mês 

na seção Correio Feminino do Correio da Manhã. Sem legenda, a imagem ilustrava texto não 

assinado, intitulado Moda descoberta, possivelmente uma reprodução de matéria 

internacional, que comentava a comoção causada pelo monoquíni e a recusa das grandes redes 

norte-americanas de comercializarem a peça. Outra fotografia, na qual uma modelo está 

estrategicamente posicionada atrás do que parece ser um galho de árvore foi publicada na 

mesma matéria, também sem créditos.  

 

                                                
281 LE BRETON, David. A sociologia do corpo. Rio de Janeiro: Vozes, 2009, p. 26. 
282 Nascido na Áustria em 1922, Gernreich imigrou para os Estados Unidos em 1938. Foi um dos costureiros 
mais originais da década de 1960 e também um dos mais controversos. Criou camisas transparentes, roupas em 
vinil e diversos modelos unissex. Explorou formas retas e tamanhos curtos antes do aparecimento da minissaia, 
produzindo roupas confortáveis e práticas. 
283 MOFFIT, Peggy; CLAXTON, William. The Rudi Gernreich Book. Koln: Taschen, 1999, p. 21. 
284 Ibidem. 
285 Conforme Christine Bard, em 1964, em Saint-Tropez, apareceram os primeiros seios nus. Em uma década, o 
monoquíni ganhou todas as praias francesas mas, não sem tensões. Era uma nudez enquadrada, admitida em 
espaços definidos, nas férias, em determinados lugares. E exigia uma série de cuidados relacionados ao corpo, 
incluindo planejar um bronzeamento progressivo e perder os quilos supérfluos. O desnudamento acaba cercado 
de regras, prescrições e exigências que excluíam, a bem dizer, a grande maioria dos corpos. BARD, Christine. 
Ce que soulève la jupe. Paris: Éditions Autrement, 2010, p. 42. 
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“Moda ‘descoberta’”, Correio Feminino, Correio da Manhã, 2º. caderno, p. 3, 24/06/1964 

 

Ao longo do mês de julho, o Correio acompanhou a polêmica em torno da divulgação 

da peça no Rio de Janeiro, exposta nas vitrines das lojas de moda praia da zona norte à zona 

sul da cidade. Enquanto na zona sul a peça recebeu diversas encomendas, pois, conforme as 

reportagens, os homens queriam “dá-lo de presente a pessoas conhecidas”,286 no Méier, um 

“modelo vermelho do maiô subversivo” ficava em exposição, mas, não estava à venda. 

Segundo o texto publicado em 1/08/1964, o monoquíni gerava discussões entre estudantes, 

senhoras e senhores e levava as alunas de um colégio de freiras daquele bairro a serem 

proibidas de passar em frente à loja. A mesma matéria informava que muitas senhoras 

preferiam “passar ao largo para não ver ‘essa indecência exibida como uma grande coisa’. E o 

jornalista ironizava ao fornecer informação da gerência da loja, segundo a qual, “se o maiô 

                                                
286 “Zona sul já tem o seu monoquíni”, Correio da Manhã, 1º. Caderno, p. 7, 14/07/1964. 
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bossa-nova estivesse à venda, seu preço seria de Cr$ 1.350,00 o que certamente deve ter 

aterrorizado ainda mais a população daquele subúrbio.”287 

 

  

“Busto ao alcance de todos”, Correio da Manhã, 2º Caderno, 17/07/1964. Fotos: Manoel Gomes da Costa. 

 

Alguns aspectos chamam a atenção nas reportagens produzidas pelo jornal sobre o 

monoquíni. A primeira delas, é que, com exceção da primeira matéria, nenhuma outra foi 

publicada no suplemento Feminino, o que demonstra que o monoquíni não era visto como 

uma peça a ser usada efetivamente; não se tratava, de fato, de moda. A omissão a ele no 

caderno dedicado às mulheres desqualifica a vestimenta criada nos Estados Unidos por um 

                                                
287 “Monoquíni na Zona Norte”, Correio da Manhã, 1º. Caderno, p. 5, 01/08/1964. 
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costureiro que não integrava a elite da moda européia; fica evidenciada a autoridade da alta-

costura nas páginas daquele caderno e o descrédito no monoquíni como traje de banho. Por 

outro lado, ao publicar as matérias sobre o monoquíni no primeiro caderno, o Correio 

apostava que a peça era muito mais do que um novo modelo de biquíni: proporcionava 

discussões em torno do comportamento, sociabilidades e hábitos de consumo. Essas matérias 

serviram também para distinguir os moradores do Rio de Janeiro, fazendo uma cartografia da 

cidade em que à moderna zona sul correspondia um atrasado subúrbio. O jornal não esconde 

uma identificação com o público da zona sul, que dá a entender que é menos conservador, 

mais aberto a novidades, menos reacionário. 

As fotos publicadas exibem preferencialmente pessoas de faixas etárias mais altas e 

exploram reações faciais e gestos que se integram aos conteúdos que o jornal desejava tratar; 

exploram ainda os contrastes entre o novo modelo de traje de banho e os que eram mais 

usados então, sobretudo, o maiô. A matéria “Zona sul já tem o seu monoquíni”, por exemplo, 

comenta que, entre os observadores que desfilavam em frente da loja, havia um casal idoso 

que, apontava para um “velho maiô de malha e listas” e dizia: “Ridículo mesmo seria usar 

isso.” Quanto às jovens da zona sul, diferentes daquelas do Méier, acreditavam que o 

monoquíni pudesse se tornar moda. 

O fato de o monoquíni estar sendo fabricado no Rio de Janeiro também é comentado 

pelo Correio; segundo o jornal, uma loja do Centro teria contratado a “malharia do Rocha” 

para produzi-lo em massa, visando o lançamento em escala comercial. Após a publicação 

dessas matérias, contudo, o jornal não investigou se de fato o monoquíni foi comercializado 

na cidade e, tampouco, se foi usado em local público.  

No caderno Feminino, o monoquíni reaparece como adjetivo: “um decote muito 

monoquíni”, em coluna de moda publicada em 1964. Ao comentar o desfile da Casa Canadá 

de Luxe o texto “Desfile de elegância audaciosa”, afirma que o modelo de vestido, um 

“pretinho apresentado por cópia do último lançamento de Pierre Cardin” “despertou 

murmúrios de espanto... (e, quem sabe de... inveja), na platéia feminina que lotava os salões”. 

Mas, embora o modelo tenha se tornado, segundo o jornal, o assunto do dia, provocando 

correria de fotógrafos, que se “digladiavam pela melhor foto”, o Correio, que publicou três 

flagrantes do desfile, não o registrou. 
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“Monoquíni no Méier”, Correio da Manhã, 1º Caderno, 01/08/1964. Reportagem: Cunha. Foto: Gilberto. 

 

“Zona sul já tem o seu monoquíni”, Correio da Manhã, 1º Caderno, 14/07/1964. Reportagem: Lindolfo. Foto: Gilberto. 
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2.6.2 - A MODA PRAIA  

 

Comparando-se as poucas fotografias de trajes de praia publicadas nos editoriais de 

moda na primeira metade dos anos 1960 com as imagens do fotojornalismo e os anúncios 

publicitários, é possível chegar-se a algumas conclusões. A primeira delas é que ao tomarmos 

por base biquínis e maiôs registrados nas fotografias de moda para analisar práticas de 

consumo podemos tender a acreditar em escolhas mais conservadoras do que aquelas que, 

efetivamente, eram feitas por algumas mulheres cariocas.  

 

 
Copacabana, 1º. Caderno, Correio da Manhã, 07/09/1963. Foto: George Gafner. 

 

Explico: nos editoriais de moda do Correio da Manhã há uma tendência a privilegiar-

se modelos de roupas mais discretos, menos explícitos, que atendam a um gosto médio. 

Comparando-se a imagem acima com a publicada a seguir, ambas registradas em 1963, temos 

um desses exemplos. Acima um biquíni com sutiã pequeno a ponto de deixar entrever parte 

dos seios; na imagem seguinte, um maiô com pouca cava nas pernas e um decote mais 

fechado do que o de inúmeros modelos de vestimentas vistos nos editoriais. Na proposta da 

loja de departamento Sears, exibida por manequim de gestos delicados, evidencia-se a 

feminilidade discreta, tão apreciada pelas colunas de moda então; cabelos presos e a saída de 

praia complementam o modelo. 



 153 

 
Saída de praia em tecido esponja ciclâmen, 
forrado de branco, sobre maiô inteiriço 
estampado (Modelo Boutique Sears). Elegância 
e Bom Gosto, Feminino, Correio da Manhã, 
02/11/1963. 

 

É interessante porque, em geral, exige-se do historiador da indumentária cautela no 

sentido contrário, posto que a fotografia de moda, normalmente, está à frente do que de fato se 

usa. Não se deseja aqui tomar o todo pela parte, nem desconsiderar que, para uma parcela da 

população feminina, talvez este modelo fosse até ousado; a questão levantada é mais 

metodológica do que qualquer outra coisa e vale não apenas para a moda praia. 

Outra conclusão a que somos levados, ao analisar este gênero de vestimenta, é que a 

moda praia aponta para um momento de transição que caracteriza a produção, a difusão e o 

consumo das roupas, no qual mais do que a distinção de classe e de gênero, valoriza-se a 

distinção etária. No que se refere à roupa feminina, de um modo geral, ainda sobrevive uma 

hierarquia na qual no topo estão os modelos da alta-costura e do prêt-à-porter de luxo, que 

atendem às mulheres das classes mais altas; em seguida, aqueles produzidos pelas butiques e, 

mais abaixo, as roupas oferecidas pelas lojas de departamento. E se a alta-costura vai 

experimentar, pela primeira vez, em mais de cem anos, uma crise criativa, em que fica 

explícita certa incapacidade de antecipar ou mesmo acompanhar os desejos dos consumidores, 

é no prêt-à-porter que alguns costureiros buscarão a solução para o declínio, rendendo-se à 
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criação de segundas marcas e licenciamentos. Isso ocorrerá inclusive no Brasil, com o 

costureiro Denner. 

Contudo, no que diz respeito à moda praia, a distinção não reside apenas na qualidade 

dos materiais, encontra-se, mais do que tudo, na modelagem e na forma. Modelos menores e 

mais cavados surgem tanto na alta-costura quanto no prêt-à-porter. Quanto às lojas de 

departamento, como visam atender a um público amplo, oferecem desde os tradicionais maiôs 

até os duas-peças e biquínis. 

 

 
 

A análise dos trajes de banho exige ainda que se abandone a idéia apriorística do que 

seja um biquíni grande ou pequeno. É preciso entender a emergência de peças menores dentro 

de uma lógica que remonta ao pós-guerra, quando o biquíni foi “inventado”. Só assim a real 

dimensão alcançada pelos modelos menores pode ser compreendida. Finalmente, é necessário 

levar em consideração a ampliação do uso dos fios sintéticos nas roupas de praia que vão 
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proporcionar cortes menores e mais precisos e modelagens mais ajustadas ao corpo, o que os 

biquínis de algodão nem sempre possibilitavam. 

As colunas de moda ao tentar normatizar os usos da moda praia deixam entrever que, 

para a escolha do modelo, também contribui a classe social, em outras palavras, conforme o 

jornal, quanto mais alta a classe, menos conservador se é.  

 
Quanto aos biquínis, parodiando Churchill, poder-se-ia dizer que nunca houve tanta 
variedade em campo tão exíguo. Lisos ou estampados, em seda ou em algodão, os 
biquínis de 1960 para atenuar o que tem de ... picante fingem buscar uma proteção 
contra olhares indiscretos e recorrem não mais à saída de praia, mas a um 
moderníssimo baby-doll de sol (...) Essa novidade que, por um lado, exige uma 
plástica impecável, por outro, tem suas restrições, só devendo ser exibida em 
piscinas como, por exemplo, a dos grã-finos que não interpretam certas fantasias 
provocantes da moda praia como ausência desse recato que é um dos encantos da 
mulher.288 

 

Apontando para as práticas corporais que se darão a ver mais fortemente na segunda 

metade da década de 1960, encerro com a imagem das três garotas na orla de Copacabana, em 

3 de março de 1964, imagem que aponta que, de biquíni ou de maiô, a revolução (do 

vestuário) já estava a caminho. 

 

 
“Após a tempestade vem a bonança”, Correio da Manhã, 2º. caderno, 03/03/1964. Foto: George Gafner. 

                                                
288 “Elegância e Bom Gosto”, Feminino,Correio da Manhã,  4/9/1960. 
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CAPÍTULO 3 A MODA, O NOVO, O JOVEM: 1966-1970 

 

3.1 - MODA, ANTECIPAÇÃO E REVOLUÇÃO  
 
 
 

Porque brilhantes designers de moda, uma classe notoriamente não analítica, às 
vezes têm sucesso em antecipar a forma das coisas por vir, melhor do que 
prognosticadores profissionais, é uma das questões mais obscuras da história; e, para 
o historiador da cultura, uma das mais centrais. É, sem dúvida, crucial para quem 
quer entender a relevância da era dos cataclismos no mundo da alta cultura, das artes 
de elite, e acima de tudo, das vanguardas.289 

 

Eric Hobsbawm em sua série de estudos sobre o século XX assinala que a moda, ao 

trazer à tona revoluções estilísticas, teria uma potência que se assemelha à das revoluções 

políticas. Alguns estilistas, mais do que conformar roupas, teriam a capacidade de fazer 

emergir demandas e iluminar tensões que se dão em diversos campos, incluindo o da própria 

moda, tal qual ocorrido nos anos 1960. W. J. T. Mitchell igualmente reconhece a disposição 

da moda de literalmente vestir e nomear homens e mulheres que, em diferentes tempos e 

lugares, desafiaram a ordem estabelecida. 

 
Revoluções políticas sempre foram, pelo menos em parte, uma questão de moda. 
Dos sans-culottes de década de 1790 às calças boca-de-sino dos anos 1960, dos 
cabeças-redondas da Revolução Inglesa do século XVII às tranças desgrenhadas e 
roupas de camponês da contracultura terceiro-mundista, homens e mulheres 
expressaram o espírito da mudança histórica em estilos de moda. Por outro lado, a 
moda representa regularmente suas mudanças como avanços revolucionários, 
libertações, experimentos em formas de vida transgressivas, escandalosas, que 
rompem com a mão morta do passado.290 

 

Para o filósofo Ulrich Lehmann, esta qualidade da moda está diretamente relacionada 

ao fato dos seus criadores lidarem com o corpo, podendo mais facilmente fornecer respostas 

que vão aparecer primeiro num novo vestido ou terno, antes de ser disseminada em outros 

meios.291 Pensando nesses termos, pode-se afirmar que 1966 se revelou um ano emblemático 

graças à duas peças: o smoking feminino e a minissaia. O smoking foi lançado por Yves Saint-

Laurent que, desde o início daquela década vinha, sistematicamente, propondo o uso de calças 

para as mulheres; ele acabará por se tornar peça-chave em suas coleções até 2002. Quanto à 

minissaia, foi apresentada na alta-costura por André Courrèges para a primavera-verão de 
                                                
289 Eric Hobsbawm, apud LEHMANN, Ulrich, Tigersprung: fashion in modernity. Cambridge, Massachusetts: 
The Massachusetts Institute of Technology Press, 2000, p. XVIII.  
290 MITCHELL, W. J. T., Revolution and your wardrobe: fashion and politics in the photography of Jane Stravs, 
s/p. Disponível em: <http://humanities.uchicago.edu/faculty/mitchell/interviews.htm,>. 
291 LEHMANN, Ulrich, op. cit., 2000, p. XX. 
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1965, seguindo a trilha das saias e vestidos de dimensões mais curtas criados pela estilista 

inglesa Mary Quant. Rapidamente disseminada em várias partes do mundo, foram vendidas, 

em 1966, apenas na França, duzentas mil minissaias. 

Na segunda metade da década de 1960 a moda transforma a roupa em uma poderosa 

mídia: no Rio de Janeiro, por exemplo, jovens desafiam regras ao lutar pelo uso de calças 

compridas nas universidades e minissaias em fábricas. Ela colabora ainda para revelar 

simpatias políticas como atestam as vendas da camiseta com a imagem de Che Guevara – que 

chega a ser apreendida pelo DOPS em uma butique carioca em 1967.292 

Naquele momento os agentes da moda provocam as normas instituídas quando 

propõem peças praticamente impossíveis de serem usadas, em materiais como metal, papel, 

plástico, entre outros, e, sobretudo, pelas suas pequenas dimensões e formas ajustadas que 

segregam consumidoras das faixas etárias mais altas, até então, aquelas a quem a moda se 

destinava. Exigindo um corpo magro, rígido, jovem e que permita pôr-se em exposição, a 

moda abala os comportamentos vigentes e estabelece barreiras etárias. E, finalmente, ao 

consagrar o uso da calça jeans para homens e mulheres, vai questionar as fronteiras de gênero 

e classe. Dando ao corpo novas formas de expressão, ela promove o rompimento com uma 

acomodação, uma espécie de passividade que há muito caracterizava as formas vestimentares. 

Conceitos como “feminilidade”, “bom gosto” e “elegância” são questionados e substituídos 

por “liberdade”, ‘‘juventude” e “informalidade” nas colunas de moda. 

Mas, é preciso salientar, conforme Walter Benjamin observara nos anos 1930 – e 

embora isso possa parecer uma contradição – que a capacidade de antecipação social da moda 

está diretamente relacionada à sua competência para citar o passado. Para Ulrich Lehmann os 

criadores da alta-costura conseguem antecipar as coisas que virão porque criam a perfeita 

expressão do espírito contemporâneo o qual ironicamente se manifesta em roupas cujo design 

é elaborado a partir de uma espécie de “livro de referências do passado”.293 

Para examinar os aspectos que caracterizam a revolução do vestuário e, sobretudo, 

entender porque tiveram tamanho efeito nos anos 1960, é fundamental articular o salto do 

tigre à idéia da moda como ruptura e antecipação presentes na obra de Benjamim.294 Contudo, 

como adverte Lehmann, não é a complexidade da moda em abstrato que revelará este 

processo. 
                                                
292 De todo modo, a disseminação da camiseta com a imagem de Che Guevara, que atravessa décadas, aponta 
para outros elementos que vão além de uma identidade ideológica. 
293 LEHMANN, Ulrich, op. cit., p. XX. 
294 Mais adiante serão discutidas as questões referentes às práticas vestimentares da segunda metade da década 
de 1960 e os atos performativos presentes nas fotografias de imprensa – em especial na fotografia de moda – que 
conformam estas novas práticas. 
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Precisamos nos concentrar mais em sua objetivação, “precisamos de um foco 
concreto, materialista nas coisas mais próximas de nós” como demanda Benjamin. 
Mais uma vez, a curiosa ambigüidade do revolucionário e as superfícies 
messiânicas: para Benjamin, apenas o objeto que é liberado da continuidade 
histórica e, portanto, atinge o reino do mítico e do surreal, é adequado para revelar o 
potencial revolucionário que é independente do seu quadro cultural. No entanto, este 
objeto, se vestimenta, também deve refletir as circunstâncias sociais de sua criação 
por repetidamente referir-se a seu próprio passado.295 

 

Ao quebrar uma espécie de continuum temporal da moda, que se estendia desde o final 

da década de 1940 e remetia aos estilos em voga no século XIX, os criadores que 

revolucionaram as formas vestimentares nos anos 1960 apostaram em peças, formas e 

materiais que, de fato, romperam com os padrões em vigor. Isso não significou, entretanto, 

que deixaram de buscar no passado, elementos que contribuiriam para estabelecer estas 

quebras. Por isso, é interessante avaliar estas referências não em função das similaridades que 

mantêm com o novo, mas pelas diferenças que são estabelecidas entre elas, a maneira como a 

moda toma as citações do passado e as esgarça, radicaliza, levando-as até a um limite; é 

através desses esgarçamentos que a potência revolucionária da moda se dá a ver, conforme 

aponto a seguir. 

Desde o início da década de 1960 as formas da indumentária feminina caminhavam 

em duas direções: um uso mais ampliado da vestimenta fechada, leia-se calças compridas, e 

um encurtamento contínuo de saias e vestidos. Mas, é apenas em sua segunda metade que 

surgiriam as mudanças mais radicais no que tange à criação e ao uso dessas peças: as saias e 

vestidos chegam a tamanhos nunca vistos e as calças compridas, antes limitadas à 

determinados espaços e ocasiões, ganham as ruas, fábricas, escritórios, escolas e 

universidades. Soma-se a isso à ampliação do uso do biquíni – facilitada pela popularização 

dos fios sintéticos que permitem modelos mais ajustados e menores. Todas estas peças 

exigindo novas técnicas do corpo.  

Durante séculos as calças compridas foram trajes de exceção para as mulheres: 

utilizadas nas práticas desportivas e em momentos de lazer ou férias, ou ainda, por questões 

de praticidade e segurança, vestindo trabalhadoras nas fábricas e nos campos durante a 2ª 

Guerra Mundial.  

Insistir no seu lançamento era, portanto, tornar regra algo que, até então, era usado 

circunstancialmente. E evidenciava uma sintonia com mulheres jovens e dinâmicas, que 

                                                
295 LEHMANN, Ulrich, op. cit., 2000, p. 299-300. 
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estavam inseridas no mercado de trabalho, possuíam acesso ao ensino superior, 

experimentavam uma sociabilidade que exigia roupas menos formais. 

Há um aspecto simbólico nas propostas de calças compridas posto que elas sempre 

estiveram associadas aos momentos em que a mulher se destacou por exercer atividades 

profissionais usando uma vestimenta que a igualava ao homem. A despeito do discurso de 

Saint-Laurent, de que as calças acentuavam a feminilidade, elas sinalizavam uma simetria de 

gêneros; para as gerações mais velhas, representavam a masculinização da mulher. As calças 

eram a antítese do New look, da feminilidade comportada, da mulher que se vestia para ser 

lentamente despida em função das diversas camadas de tecidos. Expressavam poder, 

igualdade, controle do corpo e da sexualidade, apontando para uma maior ocupação de 

espaços pelas mulheres. 

Antes da década de 1960, comprimentos mais curtos para as roupas femininas também 

se caracterizavam pela excepcionalidade e estavam relacionados a uma necessidade de liberar 

o corpo da mulher, dotando-a de peças confortáveis e práticas, em função dos esportes, que 

começaram a ser praticados efetivamente nos primeiros anos do século XX, ou da sua maior 

presença nos transportes. Essas dimensões menores marcaram presença ainda nos momentos 

em que elas foram requisitadas para atividades profissionais como no final de 1915, durante a 

1ª Guerra Mundial: substituindo os homens que estavam no front, elas adotaram saias e 

vestidos que deixavam ver um pouco mais do que os tornozelos. O mesmo aconteceu com os 

tailleurs utilizados ao longo da 2ª Guerra que chegavam à altura dos joelhos. 

Mas, se calças compridas e minissaias nos remetem às questões de gênero, falam 

igualmente de sexo: as minissaias, por exemplo, iluminam uma liberdade sexual, são um 

artifício erótico usado por mulheres que possuem o controle do próprio corpo, sendo difícil 

não associar sua disseminação ao advento da pílula anticoncepcional. Roupa da mulher 

jovem, solteira, sexualmente ativa, a minissaia está na contramão da maternidade, da 

feminilidade comportada, abre um abismo entre sua portadora e as mulheres de outras 

gerações. A mini não é a adaptação de uma roupa à uma determinada faixa etária: foi criada 

para atender a uma classe de idade que, até então, não detinha a posse da moda. 

A categoria gênero, sempre em devir, será matizada na segunda metade dos anos 1960. 

A moda tem a obsessão dos gêneros, segundo Elizabeth Wilson, o tempo todo ela define e 

redefine as suas fronteiras.296 Estas serão atenuadas nos modelos de roupas que incluem a 

categoria unissex e por uma retomada, por parte dos homens, de vestimentas com elementos 

                                                
296 WILSON, Elizabeth, op. cit., 1989, p. 159. 
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decorativos que haviam sido abandonadas desde o final do século XVIII, em função da 

necessidade de um guarda-roupa austero, adequado ao burguês, uma espécie de uniforme de 

trabalho. Cores, estampas, cabelos longos, calças mais ajustadas marcando as formas 

corporais, uso de acessórios e de tecidos identificados com o universo feminino e, sobretudo, 

uma naturalização das práticas do consumo de moda e dos cuidados que se relacionam à 

beleza, são alguns dos traços das mutações que caracterizam o parecer masculino. Na 

denominada “revolução do pavão”, os homens buscam reaver a relevância e a ousadia em 

termos estéticos: se as mulheres usavam calças, a contrapartida é que os homens pudessem se 

enfeitar e, sobretudo, se exibir sem preconceitos. 

O maior equilíbrio nas relações de gênero, a flexibilização nos comportamentos 

relacionados à sexualidade, a influência das escolhas vestimentares de artistas da música – 

dados a ver amplamente em fotografias e imagens televisivas – contribuem para a 

disseminação da moda unissex e da androginia mesma. Os homens estarão mais livres para 

fazer uso da moda como um atributo de beleza e um capital indispensável aos jogos 

amorosos: podem cuidar da aparência e se embelezar, e não apenas se vestir. 

Assim como tomo de empréstimo de Benjamin, a idéia de moda como antecipação e o 

conceito do salto do tigre para entender como ela promove uma revolução apoiada em estilos 

anteriores, recorro a outras reflexões do filósofo alemão para assinalar as condições materiais 

para que esta revolução, de fato, pudesse ser empreendida. Neste sentido, destaco a fabricação 

das roupas pelo sistema do prêt-à-porter, que nos remete às suas considerações acerca da 

questão da reprodutibilidade técnica. 

Entendo que se possa comparar a relação entre a alta-costura e o prêt-à-porter nos 

anos 1950 e 1960 àquela entre as obras de arte e a fotografia. Conforme Benjamin observa em 

relação às obras de arte antes do advento da fotografia, ressalto que, também no que se refere 

às roupas, era possível reproduzi-las, muito antes da emergência do prêt-à-porter. De fato, 

desde a Revolução Industrial eram fabricadas vestimentas em série, vendidas, a partir de 

meados do século XIX, nas lojas de departamento da França e da Inglaterra, entre outros 

países. No entanto e, assim como ocorreu com a fotografia, caberá ao prêt-à-porter acelerar o 

processo de reprodução das roupas e produzir cópias com qualidade estética como nunca 

antes havia sido feito. 

Se é o valor de culto que dá à aura seu verdadeiro poder de experiência,297 o 

aprimoramento do prêt-à-porter vai promover, naquele momento, a perda da aura que as 

                                                
297 DIDI-HUBERMAN, George. A dupla distância. In: ________.O que vemos, o que nos olha, São Paulo: 
Editora 34, 2010, p. 151 
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vestimentas únicas da alta-costura detinham. Sobre os efeitos da reprodutibilidade técnica da 

obra de arte, Benjamin afirma que  

 
Na medida em que ela multiplica a reprodução, substitui a existência única da obra 
por uma existência serial. E, na medida em que essa técnica permite à reprodução 
vir ao encontro do espectador, em todas as situações, ela atualiza o objeto 
reproduzido. Esses dois processos resultam num violento abalo da tradição que 
constitui o reverso da crise atual e a renovação da humanidade. Eles se relacionam 
intimamente com os movimentos de massa em nossos dias.298 

 

A perda da aura, ou da “aparição única de uma coisa distante, por mais perto que ela 

esteja”299 não significa, segundo Benjamin, a negação ou o esvaziamento da natureza estética. 

Mantendo-se a analogia proposta, observo que as coleções do prêt-à-porter não estavam 

desobrigadas de se mostrarem atraentes. Ao contrário: na medida em que as reproduções são 

aprimoradas e, sobretudo, no momento em que o prêt-à-porter alcança uma autonomia que 

leva seus criadores a propor formas e elementos decorativos não previstos pelos modelos da 

alta-costura, é que ele vai adquirir autoridade.300 

Enquanto o domínio da alta-costura se manteve inabalado, a moda exigiu, sobretudo, 

os recursos financeiros para a aquisição de roupas, com o sujeito da moda se definindo pela 

sua capacidade de seguir rigorosamente aquilo que era estabelecido. Contudo, ao longo dos 

anos 1960, teríamos, nas palavras de Diana Crane, a passagem da moda “de classe” para a 

moda “de consumo”. 
 
A moda “de classe” se expressava por regras rígidas sobre a forma de usar certos 
itens de vestuário, como sapatos e luvas (“Para cada ocasião, cada traje completo, 
havia uma luva disponível, uma luva correta”). As regras também especificavam 
exatamente que cores eram permitidas a cada estação. O comprimento das barras de 
saias era ditado por Paris e geralmente aceito sem questionamento pelo público. 
Implícitas nestas regras encontravam-se normas amplamente aceitas sobre 
identidade sexual, feminilidade e comportamento. (...) Na moda “de consumo” (...) 
há muito mais diversidade estilística e muito menos consenso sobre o que está “em 
voga” em determinada época. Em vez de se orientar para o gosto das elites, a moda 
“de consumo” incorpora gostos e interesses de grupos sociais de todos os níveis. 301  

 

Tratando estritamente da moda produzida pelos estilistas do prêt-à-porter nos anos 

1960 pode-se afirmar que o abalo da tradição, a perda da aura, colaborou de maneira intensa 

para a renovação do campo. O exemplo mais bem acabado dessa dinâmica encontra-se na 
                                                
298 BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. In: ________. Magia e técnica, 
arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura, op. cit., p. 169. 
299 Ibidem, p. 170. 
300 As coleções de prêt-à-porter apresentadas por Pierre Cardin e Courrèges na segunda metade dos anos 1960 
são exemplares nesse sentido, posto que nelas eles dão vazão às suas experimentações estéticas. 
301 CRANE, Diana. A moda e seu papel social: classe, gênero e identidade das roupas. São Paulo: Senac, 2003, 
p. 272. 
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figura de Mary Quant. A designer inglesa, que ficaria conhecida como introdutora da 

minissaia, abriu a sua primeira butique, Bazaar, em 1955, no bairro londrino de Chelsea, 

reduto de subculturas juvenis como “mods” e “rockers”. Sua intenção era comercializar 

roupas divertidas e instigantes que atendessem pessoas comuns como ela, as chamadas 

“Chelsea girls”, cujo visual era típico das estudantes de arte: túnicas usadas com calças curtas, 

vestidos sem mangas, com a cintura fora do lugar e a barra plissada, ou modelos na cor preta 

com gola branca, todos com a bainha inexoravelmente acima do habitual.  

 
Eu sempre quis que as pessoas jovens tivessem uma moda própria. Para mim a 
aparência adulta era muito desinteressante, alarmante e terrível, empolada, 
confinada e feia. Era algo que eu sabia que nunca gostaria de ter.302  

 

Produzidas a princípio por atacadistas locais e estudantes de arte, as roupas passaram a 

ser criadas exclusivamente por Quant após um de seus modelos ter sido divulgado numa 

edição da revista Harper´s Bazaar. O casamento com o ilustrador Alexander Plunket Greene, 

de quem se tornou sócia, levou-a a ampliar os negócios, produzindo vestidos e saias curtas em 

massa. Mas, o que fez de Mary Quant, uma espécie de tipo ideal do criador de prêt-à-porter 

dos anos 1960, uma figura icônica e oposta, em tantos aspectos, àqueles da alta-costura? Para 

além da possibilidade de produzir roupas em série, com qualidade, rapidez e preços 

acessíveis, demonstrou enorme capacidade de antecipação, traduzindo de modo atraente 

aquilo que jovens como ela esperavam das vestimentas, conforme ressalta em 1967: 
 
Não vejo como se possa voltar atrás, ao sofrimento dos vestidos apertados, das saias 
que batem nos joelhos, das incômodas ligas. Faço vestidos curtos há onze anos e só 
há três eles forem aceitos. Mas agora estão definitivamente adotados, porque roupa 
mini é uma necessidade que está no ar e nada poderá ameaçá-la.303 

 

Tão significativo quanto as rupturas nas formas de vestir empreendidas por Quant é o 

efeito simbólico do seu aparecimento: ele aponta para a possibilidade de uma estudante 

universitária, oriunda da classe média e estranha ao universo da alta-costura, obter sucesso no 

campo da moda. Para completar, dá a Londres a chance de suplantar Paris como farol que 

orienta o mundo no que se refere à moda jovem e ainda colabora para a mística da “swinging 

London”.304  

                                                
302 Apud STEELE, Valerie. Fifty years of fashion: new look to now. Yale: Yale University Press, 2000, p. 51. 
303 “A recém nascida Mary Quant”, Feminino, Correio da Manhã, 19/11/1967. 
304 Adjetivo dado à capital da Inglaterra no efervescente período de 1965 a 1970, sinônimo de roupas coloridas, 
música pop, Beatles, Rolling Stones, Mary Quant, minissaia, fotógrafos como Davd Bailey, e manequins como 
Jean Shrimpton, Penelope Tree e Twiggy. GILBERT, David; LISTER, Jenny. Swinging sixties: fashion in 
London and beyond, 1955-1970. London: V&A Publications, 2006. 
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A revolução empreendida pela designer inglesa é também política, sua ascensão é 

revolucionária porque contraria a lógica de que a moda é sempre “moda de classe” – como 

afirmava Simmel – ou seja, era criada e consumida pelas camadas mais altas da sociedade. 

Neste sentido, a origem de Quant e o fato dela estar sediada em Londres, talvez 

expliquem a polêmica em torno da criação da minissaia, creditada por inúmeros historiadores 

da indumentária ao francês André Courrèges, embora este tenha introduzido a peça em suas 

coleções apenas em 1965, num conjunto de veste e manteau. A consulta a qualquer cronologia 

da moda, aponta que o comprimento da saia “Twist”, lançada por Quant em 1959, já era 

acima dos joelhos. Entre os inúmeros méritos de Courrèges estão a apresentação de modelos 

radicalmente curtos em uma coleção de alta-costura e, sobretudo, a introdução de materiais 

pouco usuais naquele círculo, como o plástico e o vinil. 

 
As roupas apresentadas na coleção primavera-verão 1965 por André Courrèges 
trouxeram a mais dramática e dinâmica afirmação em uma nova crença, a que o 
mundo da moda ainda não tinha presenciado nos anos sessenta. Os desenhos foram 
unificados pela geometria simples de suas linhas. A cor branca predominou em 
vestimentas que captaram o espírito da era da viagem espacial. Essas roupas do 
futuro eram livres, quase cirúrgicas em sua simplicidade, apesar de impecáveis em 
sua proporção e execução, como seria de esperar de um estilista que havia 
trabalhado com Balenciaga.305 

 
Se as criações de Quant permitem examinar a revolução das vestimentas dos anos 

1960 como uma metáfora da luta de classes em que de um lado os “pequenos-burgueses” do 

prêt-à-porter fazem frente aos “aristocratas” da alta-costura, em que a estética das ruas entra 

em choque com aquela dos ateliês, há um aspecto que aproxima Mary Quant de Courrèges: 

ambos criam roupas pensando nos jovens. No âmbito da alta-costura este fato será um foco de 

tensão que coloca em lados opostos criadores de diferentes gerações. 

Nas palavras de Roland Barthes a luta entre antigos e novos criadores terá a forma de 

um verdadeiro duelo protagonizado por Chanel e Courrèges.306 Na base da disputa está a 

valorização da juventude e do corpo pelo segundo e, sobretudo, o discurso que ele constrói 

para assumir esta valorização. O tempo, que é estilo para Chanel e moda para Courrèges, é o 

que os separa, tanto quanto a concepção de cada um acerca do corpo. É na relação que eles 

estabelecem com o tempo que se inscreve a origem do duelo, conforme Barthes. 

Contrapondo-se à autoridade e o prestígio concedidos a Chanel – que sintetizava o 

classicismo na moda, se destacando não por surpreender, mas, pelo prazer de agradar – está o 
                                                
305 GARNER, Philippe. King´s Road to Courrèges: fashion and fashion photography, In: MELLOR, David Alan; 
GERVEREAU, Laurent (orgs.) The sixties: Britain and France, 1962-1973. London: Philip Wilson, 1997, p. 105. 
306 BARTHES, Roland. O duelo Chanel-Courrèges. In: Inéditos, vol. 3 – Imagem e moda, op. cit.. O texto foi 
publicado originalmente na revista Marie Claire em 1967.  
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futurismo de Courrèges, ungido com as qualidades de um inovador absoluto. De Chanel a 

Courrèges a ‘gramática’ dos tempos muda. 

 

 
O texto do suplemento Feminino comenta que Courrèges lançou em grande estilo, em sua última coleção, a moda do busto de 
fora, vista até no modelo de noiva. “Essa a razão da nossa capa, onde a moça está com seu ar desligado, o rosto expressivo, a 
beleza calma, que agride suavemente.” Apostando na capacidade de antecipação do costureiro, a jornalista Ana Maria Funke 
afirma que a moda do busto de fora em breve seria adotada como “qualquer outra inovação que a princípio causou impacto, 
desagrado, ou foi mesmo ridicularizada”. Feminino, Correio da Manhã, 10//08/1969.  

 

Chanel e suas criações contestam a própria idéia de moda, pois esta se baseia num 

sentimento violento do tempo. Se a moda “a cada ano destrói o que acaba de adorar, adora o 

que acaba de destruir”,307 Chanel, longe disso, produz sempre o mesmo modelo, acreditando 

numa espécie de beleza eterna da mulher. Por isso, rejeita materiais perecíveis como papel e 

plástico. Para a estilista, o que importa é o chique, qualidade que reúne sedução e duração; daí 

seu horror à aparência de novo. “O “chique”, esse tempo sublimado, é o valor chave do estilo 

Chanel.”308 

                                                
307 Ibidem, p. 367. 
308 Ibidem, p. 368.  
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Em entrevista concedida à tevê francesa em 1968, exibindo o visual que a consagrou – 

tailleur com enfeites bordados em toda a volta e colares variados – a costureira dava a medida 

do seu descompasso em relação ao tempo. 

 
A mulher não deve seguir a moda cegamente, ela tem que procurar um estilo 
próprio, deve usar o que lhe fica bem. Detesto a minissaia, a moda atual não agrada 
às mulheres e menos ainda aos homens. Não é elegante, é feia, mostra os joelhos 
feios em 99% das mulheres. A mulher, para não perder a feminilidade, tem que se 
vestir pudicamente, sem por isso deixar de ser moderna e prática. Isso que se vê por 
aí, imposto por modelistas que, sem dúvida, detestam a mulher, não é moda digna 
desse nome, porque não tem graça feminina, não tem chique, não é elegância, numa 
palavra.309 

 

A invenção típica de Chanel, o tailleur, está bem próxima do vestuário do homem, 

distinguindo-se pela sobriedade e ausência de ostentação: veste não a jovem ociosa, mas a 

mulher que trabalha e que tem nele uma roupa prática e refinada. Para Barthes, o que o estilo 

Chanel rejeita são as vulgaridades do vestuário pequeno-burguês muito mais do que as 

provocações estéticas de Courrèges. Na verdade, ela rejeita todo o estilo de vida pequeno-

burguês, sintetizado nas criações do prêt-à-porter, em especial, as da britânica Mary Quant. 

Apelando para o nacionalismo, “tudo vai mal na moda francesa. A França está perdendo o 

prestígio tradicional que tinha nesse terreno,”310 investe contra as butiques, as perucas, os 

penteados aerodinâmicos. 

 
Isso tudo representa apenas o tédio, a angústia, a mediocridade de nossa época. O 
homem procura se embrutecer cada vez mais, os valores espirituais desapareceram. 
Isso que se chama de música popular moderna revela apenas falta de talento. (...) 
Não adianta usar biquínis, minissaias ou calças compridas colantes para atrair os 
homens, porque a verdade é que os homens gostam mesmo das mulheres femininas, 
mais simples e verdadeiras. E tenho dito.311 

 

Nas páginas das colunas femininas as criações de Chanel, que por tanto tempo foram 

sinônimo de bom gosto, correção, elegância, passam a ser apresentadas como defasadas, 

antigas, fora de lugar; valoriza-se cada vez mais a efemeridade da moda em oposição ao 

estilo, que era a sua marca. Em texto sobre as calças compridas para o inverno, a jornalista do 

Correio da Manhã contrapõe os modelos Saint-Laurent “que se apresentou no contexto de um 

novo estilo de vida”, com seus conjuntos leves, ao que denominou de “Chanel, uma 

decepção”, com calças compridas e túnicas longas em tecidos “demasiado espessos, 

                                                
309“A verdade de Mlle. Chanel”, entrevista de Chanel à Jacques Chazot, transcrita por Ethel de Souza, Carta de 
Paris, Feminino, Correio da Manhã, 3/3/1968. 
310 Ibidem. 
311 Ibidem. 
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demasiado trabalhados (que) tornam muito pesada a silhueta.” No momento em que a 

minissaia encontrava-se amplamente difundida, Chanel apresentava saias “cobrindo os 

joelhos, uma das partes mais feias da anatomia feminina, em sua opinião” além dos “sapatos 

claros, de biqueira escura, que nada fazem para atualizar seus modelos”.312 

Por outro lado, os modelos de Courrèges eram, segundo Barthes, frescos e coloridos, 

moda voluntariamente jovem, com referências infantis; ele dedica suas criações a traduzir e a 

codificar a juventude, algo que não existia quando do aparecimento de Chanel. A mulher 

Courrèges é “jovem, necessária e suficientemente jovem”. Para o autor, se o corpo é o único 

bem da juventude, a moda de Courrèges parece ter assumido a função de fazer do vestuário 

um signo muito claro de todo o corpo. 

De um lado a tradição e de outro a inovação; de um lado o classicismo, de outro o 

modernismo; segundo Barthes, há muito tempo a sociedade desejava instaurar esse duelo em 

todos os domínios da arte e com formas infinitamente variadas; “se hoje ele explode na moda, 

é porque a moda também é uma arte tanto quanto a literatura, a pintura, a música.”313 

Entendendo que a moda possui a dimensão de objeto artístico, compreende que, naquele 

momento, ela não era consumida apenas enquanto produto, mas também visualmente. 

 
Moda não é só o que algumas mulheres usam é também o que todas as mulheres (e 
todos os homens) olham e lêem: as invenções de nossos costureiros agradam ou 
irritam, exatamente como um romance, um filme, um disco. Nos tailleurs de Chanel 
e nos shorts de Courrèges projeta-se tudo o que se agita de crenças, preconceitos, 
sentimentos e resistências, enfim toda essa história de cada um, que denominamos 
com uma palavra talvez simples demais: gosto. 314 
 
 

Embora não restrinja o conceito de campo à moda, o aparecimento dos novos 

costureiros da alta-costura, na década de 1960, levou Pierre Bourdieu315 a desenvolver idéias 

em torno dos seus conflitos internos pelo poder, uma luta caracterizada, segundo ele, pela 

distinção dos que têm e a pretensão dos que aspiram. O campo é um espaço de jogo, onde 

indivíduos ou instituições competem por um mesmo objeto. Dois elementos o constituem: a 

existência de um capital comum e a luta pela sua apropriação. Esta ocorre tanto em campos 

mais autônomos, habitualmente chamados culturais, como naqueles mais dependentes da 

estrutura socioeconômica geral. 

                                                
312 Inverno de calças compridas, Feminino, Correio da Manhã, 25/8/1968. 
313 Idem, p. 371. 
314 Idem, p. 372. 
315 Bourdieu desenvolve, a partir do aspecto simbólico do consumo e, em especial, da lógica que rege a alta-
costura, um dos seus principais conceitos, o de campo. Ver BOURDIEU, Pierre. Alta-costura e alta cultura. In: 
________. Questões de sociologia, op. cit. e O costureiro e sua griffe, op. cit. 
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Ao tratar especificamente da alta-costura, Bourdieu observa que, naquele campo, os 

dominantes são os que exercem o poder de construir o valor dos objetos pela sua raridade ou 

escassez, em outras palavras, aqueles cuja marca tem o maior preço. Uma característica 

exclusiva da moda é que ela “ocupa uma posição intermediária entre um campo que organiza 

a sucessão, como o campo da burocracia, onde por definição os agentes devem ser 

permutáveis, e um campo onde as pessoas são radicalmente insubstituíveis, como o da criação 

artística ou literária.”316 Daí o interesse do autor por um campo que se afirma tanto pelo poder 

carismático dos seus agentes quanto pela possibilidade de substituição do insubstituível. 

Escrevendo num momento em que os costureiros emergentes se colocavam de maneira 

firme perante os detentores da posição dominante, Bourdieu discute aquilo que move a 

competição entre eles: a possibilidade de transmitir um poder criador, uma espécie de mana 

que faz com que realizem uma operação de transubstanciação, afinal, a “griffe é a marca que 

muda não a natureza material, mas a natureza social do objeto”.317 

A questão de fundo nesta disputa seria, para ele, a raridade do produtor e não a 

raridade do produto. Mas, para que isto aconteça, é preciso haver o que Marcel Mauss 

qualificava de crença coletiva o, que no caso da alta-costura, se daria pela capacidade do 

costureiro de mobilizar em torno dele todos os agentes do sistema de “produção de bens 

sagrados”: jornalistas, intermediários e clientes além, naturalmente, dos outros criadores que 

legitimam a própria concorrência.  

Bourdieu opera com a idéia de que o campo da alta-costura estaria dividido entre 

direita e esquerda. À direita estariam os antigos costureiros e empresas, detentores da posição 

dominante, que possuem maior capital específico, como, naquele momento, Dior ou Balmain. 

À esquerda, os recém-chegados, “chegados-tarde” ou arrivistas, que não possuíam muito 

capital específico, como Paco Rabanne e Ungaro. 

 
Em um pólo, a austeridade no luxo e a elegância sóbria, a grande classe, que 
convêm ao capitalista da velha cepa – como disse Marx – e, mais precisamente, às 
mulheres com idade canônica das frações mais elevadas e estabelecidas, há mais 
tempo, na alta burguesia; no outro, as audácias um tanto agressivas e espalhafatosas 
de uma arte dita de pesquisa que, pela lei da concorrência – isto é, a dialética da 
distinção –, pode ser levada a proclamar o ódio à perfeição e a necessidade do mau 
gosto, por um desses exageros de artistas que convêm a tal posição.318 

 

                                                
316 BOURDIEU, Pierre. Alta-costura e alta cultura, op. cit., p. 159 
317 Ibidem, p. 160. 
318 BOURDIEU, Pierre, O costureiro e sua griffe, op. cit., p. 116. 



 168 

Para discutir a ascensão dos novos costureiros ele também faz de Courrèges o tipo 

ideal e afirma que na sua luta contra os outros criadores, o costureiro transcende amplamente 

a moda, fala de um estilo de vida ao se dispor a vestir os jovens e as mulheres que querem 

mostrar o corpo, respondendo ao gosto de uma nova burguesia que tem amor à novidade e 

horror ao luxo. 

A idéia de que os agentes da moda e a moda mesma teriam um potencial 

revolucionário é questionada por autores como Jean Baudrillard, para quem a moda se 

caracteriza meramente como uma “compulsão de inovar signos, [uma] produção de 

significado aparentemente arbitrária e perpétua – uma espécie de impulso de significado”.319 

Malcolm Barnard segue na mesma direção concordando com “muitos teóricos (que) preferem 

falar de resistência, negociação e luta, em vez de revolução. Essas idéias expressam melhor as 

batalhas em movimento, de pequena escala, em contínua luta.”320 Para ele, a moda como 

forma de resistência pode ser entendida de duas formas básicas, a de “recusa” e a de 

“reversão”. No primeiro caso, expressaria uma tentativa de fugir das estruturas consideradas 

ofensivas, em outras palavras, a não aceitação de um determinado estilo ou roupa; no 

segundo, a moda possibilitaria reverter as posições de poder e privilégio que operam no 

interior de determinadas estruturas. 

Conforme ressalta Mitchell, para autores que vão de Michelet a Marx, a única 

revolução possível no que tange ao vestuário, seria aquela que daria cabo da moda mesma. 

 
Lado a lado com esses intercâmbios entre moda e política está um profundo ódio da 
moda, um desejo iconoclasta por uma revolução que vai despir as máscaras, as 
roupas e as imagens, para revelar o corpo nu do revolucionário autêntico, a 
paisagem nua da sociedade utópica que virá. A História da Revolução Francesa de 
Michelet inicia com um hino para o vazio do Champ de Mars: o único emblema 
apropriado para a revolução, diz Michelet, é “o espaço vazio”, a paisagem limpa de 
todos os símbolos como (paradoxalmente) um símbolo da ruptura com o passado. 
Marx, da mesma forma, argumenta que a revolução do século XIX “não pode 
começar até que ela própria tenha se despojado de todas as superstições em relação 
ao passado.”321 

 

Raymond Williams observa que a palavra revolução passou a ser usada fora dos 

contextos políticos para indicar mudanças fundamentais ou desenvolvimentos 

fundamentalmente novos em uma gama muito ampla de atividades. Curiosamente, conforme 

                                                
319 BAUDRILLARD, Jean. Para uma crítica da economia política do signo. Lisboa: Edições 70, 1995.p. 79. 
320 BARNARD, Malcolm. Moda e comunicação. Rio de Janeiro: Rocco, 2003, p. 184. 
321 MITCHELL, W. J. T., Revolution and your wardrobe: fashion and politics in the photography of Jane Stravs, 
op. cit., s./p. 
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o autor, ela é empregada até para qualificar “uma revolução nos hábitos de compra.” Todavia, 

Williams admite que a história da palavra respalda todos os tipos de usos. 

 
O que é mais significativo, em um século de grandes revoluções, é a evidente 
discriminação de aplicação e matiz, de modo que as nuvens de tempestade que se 
acumularam em torno do sentido político se convertem em ventos frescos e 
revigorantes quando sopram em quase todas as demais direções.322 

 

Na trilha assinalada por Williams, acredito que o que faz da moda algo revolucionário 

nos anos 1960 é tanto o seu conteúdo quanto aquilo que o uso de novas peças aponta sobre os 

sujeitos coletivos, sejam eles criadores ou consumidores. A palavra revolução se ajusta à 

moda produzida e consumida naquele momento não apenas porque os seus agentes 

apresentavam, então, o “novo”, afinal, isso é, pelo menos em tese, o que a move sempre. 

A moda é revolucionária na década de 1960 porque sinaliza, melhor dizendo, antecipa, 

uma série de fraturas, conflitos e desejos: a revolução do vestuário se conecta com mutações em 

diversos campos. A moda reforça as diferenças entre as classes de idades, estabelecendo modelos 

de roupas que criam barreiras etárias e apontam para o protagonismo da juventude, fonte de 

inspiração para os criadores. Ao inverter a sua lógica de difusão – até então de cima para baixo – e 

de consumo – voltando-se para os jovens – evidencia que os estilos propostos pelas camadas 

médias podem de fato ser disseminados. Exemplo disso é a popularidade das calças jeans, 

tradicionalmente um uniforme de trabalho. As calças compridas, aliás, confirmam a capacidade 

das vestimentas de subverter as relações de poder como deixam claro as lutas pela sua ampla 

adoção; elas iluminam igualmente novas interações de gênero pautadas por uma maior simetria.  

Finalmente, a feminilidade desvelada pela minissaia – que anuncia que a sexualidade 

pode ser exibida sem pudores – também é transgressora e se torna fonte de tensões; provoca 

uma verdadeira cruzada contra ela que coloca do mesmo lado o rei Hassan do Marrocos, o 

papa Paulo VI e Fidel Castro.  

 

3. 2 - MODA, ATRIBUTO DE JUVENTUDE 

 

Jovem, juventude, cultura jovem, geração, subcultura, condição juvenil. O que estas 

palavras têm em comum? Apenas o fato de se referirem a uma determinada classe de idade. 

Juventude é uma das categorias mais passíveis de indeterminações, imprecisões – como 

estabelecer os limites entre infância, juventude e velhice se suas barreiras são difusas?; 

                                                
322 WILLIAMS, Raymond, op. cit., p. 361. 
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generalizações – alguns tratam todos os jovens, das diferentes camadas, lugares e tempos 

como se fossem iguais; atribuições de valor – “juventude transviada”, “jovem guarda”; 

expectativas – “a juventude está naquele centro onde nasce o novo”, conforme Walter 

Benjamin. 

Pierre Bourdieu em texto da década de 1970 advertia que a juventude não é um dado; 

é algo construído socialmente na luta entre jovens e velhos. “A idade é um dado biológico 

socialmente manipulado e manipulável”. Nesse sentido, “falar dos jovens como se fossem 

uma unidade social, um grupo constituído, dotado de interesses comuns, e relacionar estes 

interesses a uma idade definida biologicamente já constitui uma manipulação evidente”.323 

Margulis e Urresti sustentam a necessidade de aplicar as palavras juventudes ou 

grupos juvenis no lugar de juventude, abandonando o mito da juventude homogênea que 

consiste em identificar todos os jovens com alguns deles.324 Ainda sobre os mitos comuns que 

envolvem esta categoria, os autores, apoiados em Braslavsky, comentam que eles podem ser 

resumidos em três: “a manifestação dourada”, que identifica todos os jovens com os 

privilegiados, sujeitos que desfrutam de tempo livre, têm amplo acesso a bens e serviços e 

vivem sob a égide da “moratória social;”325 a “interpretação da juventude cinza” , na qual os 

jovens aparecem como depositários de todos os males, se referindo, grosso modo, aos estratos 

mais desfavorecidos, incluindo ainda os desocupados e delinqüentes; e, a “juventude branca”, 

a dos personagens que salvariam a humanidade, aqueles que fariam o que os seus pais éticos e 

participativos não puderam fazer.326 Incluo, neste último, o mito do jovem politizado, 

engajado, responsável pela transformação social, comum após os movimentos ocorridos em 

diversas partes do mundo na segunda metade dos anos 1960, sobretudo, em 1968. O jovem 

torna-se, então, a metáfora da mudança social: é aquele que vai mudar o mundo. 

Naturalmente não se está minimizando o engajamento dos jovens na década de 1960, 

sobretudo os estudantes, seja no Brasil, na luta contra a ditadura; nos Estados Unidos, 

posicionando-se pelos direitos dos negros e contra a guerra do Vietnã; no México, onde 

opõem-se ao autoritarismo do governo, à desigualdade social e à crise econômica, entre tantas 

                                                
323 BOURDIEU, Pierre. A “juventude” é apenas uma palavra. In: ________. Questões de sociologia, op. cit., p. 
113 
324 MARGULIS, Mario; URRESTI, Marcelo. La juventud es más que una palavra. In: ARIOVICH, Laura (et al.) 
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325 Termo cunhado pelo psicanalista Erik Erikson se referindo à juventude como um período em que os sujeitos 
poderiam e deveriam ensaiar diversos papéis, em busca de sua própria personalidade estável e consolidada. 
Deve-se observar que os jovens que se beneficiam da moratória social são aqueles das camadas mais altas a 
quem as famílias oferecem a possibilidade de postergar a inserção no mercado de trabalho, dispondo de tempo 
para se dedicar aos estudos e ao lazer. Ver, de Erik Erikson, Infância e sociedade, Rio de Janeiro: Zahar, 1976. 
326 MARGULIS, Mario e URRESTI, Marcelo, op. cit., loc cit. 
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outras revoltas em que tiveram um protagonismo.327 Mas, para ficar apenas no caso brasileiro, 

deve-se lembrar que igualmente jovens eram os estudantes radicais de direita que atuavam nas 

universidades nos anos 1960, em especial em São Paulo e no Rio de Janeiro. Exemplo disso é 

o episódio ocorrido na capital paulista em 3/10/1968, conhecido como a “batalha da Maria 

Antônia”, que colocou, de um lado, alunos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da 

USP, que arrecadavam fundos para um congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE) e, 

do outro, os estudantes da Universidade Mackenzie, alinhados com idéias disseminadas pelo 

Comando de Caça aos Comunistas (CCC). O confronto, que teve como saldo a morte de um 

estudante secundarista, três estudantes baleados e dezenas de feridos, é exemplar de que 

jovens também podem estar na contramão das mudanças. 

Fugindo de uma perspectiva esquemática, Margulis e Urresti observam que qualquer 

referência à juventude deve considerar a multiplicidade de situações sociais em que esta etapa 

da vida se desenvolve, apresentando os marcos sociais historicamente desenvolvidos que 

condicionam as muitas maneiras de ser jovem. Diferenças econômicas, sociais, políticas, 

culturais, étnicas e de gênero não podem ficar esquecidas. Além disso, a juventude não é 

somente um signo nem se reduz aos atributos juvenis de uma classe. O polimorfismo seria, 

portanto, o elemento mais marcante da experiência social dos jovens. 

Hermano Viana, ao analisar o livro Cenas juvenis, de Helena Abramo, no qual a 

autora faz um resumo crítico das principais idéias de antropólogos, sociólogos e cientistas 

políticos para nortear os estudos sobre a juventude, pinça as palavras mais utilizadas para 

defini-la, chamando a atenção para o tema da rebeldia contido em boa parte das obras. 

  
estado de rebeldia, revolta, transitoriedade, turbulência, agitação, tensão, mal-estar, 
possibilidade de ruptura, crise psicológica, conflito (em outros textos encontramos 
as palavras instabilidade, ambigüidade, liminaridade, flexibilidade, inquietude). 
Tudo isso pode ser resumido com um único conceito: mudança. Mas não qualquer 
tipo de mudança: a juventude é uma mudança “revoltada”.328 

 

A associação entre juventude e rebeldia, revolta ou delinqüência foi conformada, em 

grande parte, pelo cinema. Na década de 1950, por exemplo, obras como Vidas amargas, de 

Elia Kazan, e Juventude transviada, de Nicholas Ray, ambos de 1955 e estrelados por James 

Dean, contribuíram para o estereótipo do jovem desviante. Do cinema emergiu a imagem do 

                                                
327 Ver GROPPO, Luís Antonio. Uma onda mundial de revoltas: movimentos estudantis nos anos 1960. Tese de 
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328 VIANNA, Hermano. Introdução. In: ________.(org.) Galeras cariocas: territórios de conflitos e encontros 
culturais. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 1997, p. 12. 



 172 

teen-ager altamente erotizado, usando jeans apertado e com atitudes provocatórias. Ele 

colaborou ainda para a fixação de outro estereótipo, o da juventude como uma categoria que, 

em geral, exclui as mulheres. 

Para Margulis e Urresti a condição de juventude se oferece de maneira diferente ao 

homem e à mulher. A mulher tem um tempo inexorável vinculado com a sedução e a beleza, a 

maternidade e o sexo, os filhos e a energia, o desejo, a vocação e a paciência para tê-los, criá-

los e cuidá-los.329 Nesse sentido, a juventude não é igual para homens e mulheres, mesmo que 

pertençam às camadas mais altas; essas diferenças se acentuam cotejando-se homens dos 

estratos superiores e mulheres dos estratos mais baixos. Aos homens jovens das camadas altas 

concede-se um crédito social, uma moratória vital com mais tempo excedente e menos 

responsabilidades.  

A socióloga Wivian Weller em estudo sobre as jovens negras e as jovens de origem 

turca pertencentes ao movimento hip hop nas cidades de São Paulo e Berlim, afirma que há 

uma espécie de invisibilidade feminina nos trabalhos sobre as subculturas juvenis que incluem 

desde as pesquisas realizadas pelos sociólogos da Escola de Chicago e pelos integrantes do 

Center of Contemporary Cultural Studies (CCCS) de Birmingham, até trabalhos mais recentes 

produzidos em países como Alemanha, Portugal e Brasil. “As poucas referências às jovens-

adolescentes nessas pesquisas estão relacionadas à afetividade e sexualidade nas galeras ou 

gangues ou à maternidade na adolescência.”330 

Conforme Weller, para a maioria dos pesquisadores as culturas juvenis femininas 

parecem não demonstrar uma atitude de protesto ou resistência frente às desigualdades étnicas 

e de classe. Como para estes estudiosos essas atitudes estariam na base da cultura juvenil, eles 

acabam por subestimar as formas de expressão femininas por entenderem que estas se 

afirmam, prioritariamente, por intermédio do consumo de bens veiculados a determinados 

grupos. Esta mesma concepção talvez explique, segundo ela, o desinteresse dos estudos 

feministas pelo tema. 

A invisibilidade feminina nos estudos sobre subculturas já havia sido denunciada por 

Angela Mc Robbie e Jenny Garber em meados dos anos 1970; para as autoras, não apenas a 

maioria dos trabalhos do CCCS tinha como foco os grupos masculinos, mas, sobretudo, se 

pautava por uma perspectiva masculina para analisá-los. Isso não significava, conforme 
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apontam, que as mulheres não integrassem as culturas juvenis enfocadas, apenas ficavam 

subsumidas nestas análises. 331 

Os autores alinhados à perspectiva dos estudos culturais,332 têm operado com a 

categoria “subcultura”, de modo a examinar como as práticas juvenis, principalmente os 

estilos das diversas tribos criadas pelos jovens das classes trabalhadoras britânicas funcionam 

como “resistência simbólica”, “recusa” ou “contra-hegemonia”. Nesta direção, encontra-se o 

sociólogo Dick Hebdige que, apoiado em Gramsci, Althusser e, sobretudo, na semiótica, 

examina grupos como os teds, skinheads, punks, hippies e dreads, entre outros.333 Hebdige 

assinala que as subculturas são determinadas pela idade e classe social e se expressam por 

intermédio da criação de estilos. Estes são produzidos conforme conjunturas históricas e 

culturais específicas e não podem ser lidos simplesmente como uma resistência frente às 

tensões sociais. Conforme o autor, as subculturas reúnem ou “hibridizam” estilos no sentido 

de construir identidades as quais vão conferir a elas uma relativa autonomia e, ao mesmo 

tempo, fazer frente às diferenças de classe, geração, oportunidades de trabalho, entre outras. 

O uso dessa categoria vem sendo alvo de crítica de inúmeros autores quando utilizado 

em relação a grupos juvenis. Para Luisa Passerini este termo, referindo-se aos jovens, teve um 

sucesso particular porque não parecia implicar um juízo demasiado duro e também sublinhava 

as características de subordinação e diferença.334 No entanto, conforme a autora, subcultura 

está no mesmo registro de outros termos aplicados aos jovens que derivam dos estudos 

etnográficos, sobre povos “diferentes” do sujeito considerado central nas sociedades 

ocidentais, como “casta” e “tribo”.335 Empregá-los significa tomar o jovem como o “outro”, o 

“estranho”. 

                                                
331 David Muggleton observa que apenas em 2002, com a publicação do trabalho Pretty in Punk, de Lauren 
Leblanc, sobre as cantoras punk canadenses, as mulheres que integram um estilo dominado pelos homens se 
tornaram foco de atenção. Para Leblanc, que analisou aspectos como estilos de cabelo, tatuagem, piercing, 
vestimentas, entre outros, a presença feminina numa subcultura primordialmente masculina pode ser explicada 
pela maneira como essa participação permite às mulheres resistir aos padrões hegemônicos de feminilidade 
impostas pela indústria da moda. MUGGLETON, David. Subcultures. In: STEELE, Valerie. The Berg 
companion to fashion, op. cit., p. 660. 
332 Com destaque para Stuart Hall, autor, junto com Tony Jefferson, de Resistance through rituals, publicado em 
1976. 
333 HEBDIGE, Dick. Subculture: the meaning of style. Londres e Nova Iorque: Routledge, 2007.Conforme 
Wivian Weller, embora não exista uma definição específica para o conceito de subcultura, pode-se compreendê-
lo como relativo a uma cultura alternativa, mas também como uma ampliação do próprio conceito de cultura, que 
não estaria associado somente a um conjunto de valores, normas e tradições predominantes em uma dada 
sociedade, envolveria todos os aspectos da vida cotidiana de um determinado grupo. Ver WELLER, op. cit., p. 
109. 
334 PASSERINI, Luisa. A juventude, metáfora da mudança social. Dois debates sobre os jovens: a Itália fascista 
e os Estados Unidos na década de 1950. In: LEVI, Giovanni e SCHMITT, Jean-Claude (orgs.). História dos 
jovens. São Paulo: Cia. das Letras, 1996, p. 355. 
335 Ibidem.  
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Na mesma direção, Dieter Baacke, Wilfried Ferchhoff e Georg Neubauer observam 

que o termo subcultura pressupõe a existência de uma cultura superior, traria embutido um 

juízo depreciativo, dando a entender que segmentos específicos da sociedade devem ser 

demarcados ou diferenciados com o objetivo de melhor controlá-los. Para eles, “cultura 

juvenil” ou “culturas juvenis” seriam conceitos mais apropriados, porque ampliam a 

“possibilidade de compreensão das distintas manifestações juvenis, seus estilos ou modos de 

vida que vêm sendo criados e recriados em diferentes localidades e contextos sociais.”336  

Finalmente, Hermano Vianna apoiado em Gary Clark, aponta para o fato de que as 

subculturas juvenis são difusas, diluídas e “miscigenadas” na forma, portanto considerá-las 

“entidades estáticas e rígidas” é não levar em conta “o fluxo subcultural e a natureza dinâmica 

do estilo”. Este seria, para o autor, o problema central nos trabalhos que enfocam a juventude 

na perspectiva dos estudos culturais. 337 

Geração é outra categoria bastante empregada nos trabalhos sobre juventude. Para 

Alzira Abreu, embora “os estudos sobre geração (tenham) mostrado disparidades e 

contradições” e mesmo levando-se em conta que “um grupo geracional apresenta um grande 

número de fatores heterogêneos em sua formação,”338 a revalorização da história política na 

década de 1970 recolocando o estudo do tempo curto e do acontecimento, levou a uma 

reabilitação da categoria a qual vem permitindo examinar as subculturas dos jovens, seus 

modos de vida, suas modificações de valores, sua organização e projetos.339 Abreu aponta as 

análises de Karl Mannheim sobre a gênese das gerações como uma das chaves de 

interpretação que ajudariam a pensar nos seus fatores de socialização e princípios 

estruturantes. Conforme Mannheim, uma geração se distingue não apenas pela 

contemporaneidade cronológica, mas, pelo fato de viver os mesmos acontecimentos e 

experiências, o que cria e reforça entre seus membros, laços de solidariedade, amizade e 

dependência. Seriam, então, as vivências comuns, ou melhor, as experiências comuns – e não 

a idade – que definiriam uma geração, incluindo-se aqui seus códigos, práticas políticas, 

sociais e culturais.  

 
Cada geração se define por um acontecimento ou uma série de acontecimentos que 
tem um caráter único e fundador, acontecimentos que estruturam uma época, que 

                                                
336 WELLER, Wivian, p. 110. 
337 VIANNA, Hermano, p. 14. 
338 ABREU, Alzira Alves de. Quando eles eram jovens revolucionários: os guerrilheiros das décadas de 60/70 no 
Brasil. In: VIANNA, Hermano (org.), op. cit., p. 183. 
339 É com o conceito de geração, mais especificamente, o de “geração revolucionária”, que a autora vai conduzir 
suas pesquisas sobre os jovens que participaram dos movimentos armados no Brasil nos anos 1960-1970. 
Ibidem. 
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dão aos que a viveram uma representação mental e determinam comportamentos 
específicos.340  

 

Margulis e Urresti, na mesma direção, assinalam que se a juventude corresponde a 

determinados fenômenos de ordem biológica relacionados à idade, ela está relacionada ainda 

a um modo particular de estar no mundo, de encontrar-se conectado à uma temporalidade, de 

experimentar distâncias e durações. 

Ainda segundo os autores o habitus é geracional: a despeito das diferenças sociais 

explícitas há que se levar em conta a época em que cada um foi socializado, pois não é a 

mesma coisa haver-se socializado antes ou depois do advento do rádio, da televisão em cores 

ou a cabo, ou do computador, ou ainda antes deste estar presente em todos os lugares. 

Também não é a mesma coisa ter tido a iniciação sexual antes ou depois dos anos 1960 ou 

após meados de 1980, com a ameaça da AIDS. A geração é mais do que a coincidência à 

época do nascimento, se relaciona com os estímulos de uma época, uma diacronia 

compartilhada, uma simultaneidade em processo que implica uma cadeia de acontecimentos 

dos quais se pode dar conta na primeira pessoa.341  

Luisa Passerini considera que o conceito mais apropriado para tratar da juventude seria 

condições juvenis, levando-se em consideração a multiplicidade e o polimorfismo cultural que 

ela comporta. Luís Groppo defende a utilização dessa expressão desde que se entenda que a 

condição juvenil é algo dinâmico, construído numa relação dialética, fruto da contradição 

posta e reposta entre instituições sociais e possibilidades de autonomia dos jovens.342 Para o 

autor, as críticas pós-modernistas aos estudos da juventude, em autores como David Harvey, 

entre outros, contribuem para iluminar a convivência de espacialidades e temporalidades 

heterogêneas no mundo contemporâneo, assim como a diversidade de juventudes e dos modos 

de viver a condição juvenil. Estas críticas são fundamentais para “desfetichizar modelos 

explicativos clássicos cuja visão homogênea e homogeneizadora da condição juvenil limitava 

sua capacidade analítica.”343 Entretanto, conforme Groppo, esta mesma crítica muitas vezes 

dificulta um olhar para a juventude a partir das condições, processos e estruturas de caráter 

mais amplo e geral, principalmente as de cunho político e econômico. 

Giovanni Levi e Jean-Claude Schmitt assinalam a necessidade de analisar a juventude 

do ponto de vista histórico e social, fazendo do objeto “um terreno privilegiado de 

                                                
340 Ibidem, p. 184. 
341 MARGULIS, Mario e URRESTI, Marcelo, p. 9. 
342 GROPPO, Luís Antonio. Condição juvenil e modelos contemporâneos de análise sociológica da juventude. 
Última Década, n. 33, CIDPA, Valparaíso, dez., 2010, p. 21. 
343 Ibidem, p. 22. 
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experimentação historiográfica”.344 Enfatizam que a categoria juventude é uma construção 

social e cultural: “em nenhum lugar, em nenhum momento da história, a juventude poderia ser 

definida segundo critérios exclusivamente biológicos ou jurídicos.”345 Os autores destacam a 

questão da transitoriedade, pois não se é jovem, se está jovem; assim, “pertencer à 

determinada faixa etária representa para cada indivíduo uma condição provisória. Mais 

apropriadamente, os indivíduos não pertencem a grupos etários, eles os atravessam.”346 Os 

autores observam, finalmente, que “sempre e em todos os lugares, ela [a juventude] é 

investida também de outros símbolos e outros valores. De um contexto a outro, de uma época 

a outra, os jovens desenvolvem outras funções e logram seu estatuto definidor de fontes 

diferentes”.347 [sem grifos no original] 

Dentre as fontes que atuam na definição do jovem, a roupa – em particular a roupa da 

moda –, adquire importância capital a partir dos anos 1960. A despeito de a moda ter mudado 

rápida e radicalmente naquela década e dos jovens terem imposto pela primeira vez novas 

roupas, com novas formas e novas maneiras de usá-las, Veillon e Ruffat argumentam que 

desde o início do século XX os criadores de moda se apoiaram nos jovens – ou naquilo que 

acreditavam representar a categoria juventude – para a sua difusão. Para as autoras, a 

juventude sempre foi necessária à promoção da moda: se mudavam os seus conteúdos, 

mantinha-se a imagem das mulheres jovens como sinônimo de frescor e novidade. Apesar 

disso, as roupas eram criadas para as mulheres mais velhas, as senhoras casadas. Praticamente 

até os anos 1960 não existia uma moda específica para os menores de vinte anos: passava-se 

do traje da infância ao da jovem senhora, sem nenhuma moda “intermediária”. 348 

Escrevendo no final da década de 1950 Roland Barthes já observava na literatura de 

moda a emergência da categoria “júnior”: “o que há de notável nesse novo termo é que ele 

apaga o sexo em proveito da idade. Aí está, parece, um processo profundo da Moda: é a idade 

que é importante não o sexo.”349 

Ao se tornarem agentes e sujeitos da moda, os jovens são responsáveis por criar e 

disseminar diferentes estilos de vestimentas: eles passam a consumir moda, mas, sobretudo, 

são o seu motor, e imprimem nela a sua marca.  

                                                
344 LEVI, Giovanni e SCHMITT, Jean-Claude. Introdução. In: ________. (orgs.) História dos jovens, op. cit., 
p.10. 
345 Ibidem, p. 14. 
346 Ibidem, p. 9. 
347 Ibidem, p. 14. [sem grifo no original] 
348 VEILLON, Dominique e DENOYELLE, Françoise. Regard sur la mode des années soixante et sur l’arrivée 
de nouveaux acteurs. In: Bulletins de l’IHTP, n.76: La mode des années soixante, nov., 2000. Disponível em 
<http://www.ihtp.cnrs.fr/spip.php%3Farticle457&lang=fr.html> 
349 BARTHES, Roland, op. cit., 1979, p. 244. 
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Mas, na década de 1960 a roupa da moda também atua na configuração da juventude 

como um atributo. As fotografias de imprensa, em especial as fotografias de moda, vão 

conformar estereótipos, mitos e modelos juvenis e disseminar a idéia de juventude como 

valor. 

A categoria juventude não é, portanto, um dado, mas, algo que se pode construir a 

partir da articulação entre as práticas sociais da moda e as representações geradas por essas 

práticas. Neste sentido, no lugar de conceitos como subcultura, por exemplo, considero mais 

apropriado o uso de “geração” nos termos que são colocados por Margulis e Urresti, 

entendendo que juventude se refere à época em que cada indivíduo se socializa, com suas 

práticas culturais, hábitos, estímulos e interdições. 

 
cada geração pode ser considerada, até certo ponto, como pertencente a uma cultura 
diferente, na medida em que incorpora em sua socialização novos códigos e 
habilidades, linguagens e formas de perceber, de apreciar, classificar e distinguir. 
(...) Ser jovem, portanto, não depende somente da idade como característica 
biológica, como condição corporal. Tampouco depende apenas da camada social, 
posto que algumas delas têm a possibilidade de alcançar uma moratória social, uma 
condição de privilégio. Há que se considerar também a questão geracional: a 
circunstância cultural que emana de ser socializado com códigos diferentes, de 
incorporar novos modos de perceber e apreciar, de ser competente em novos hábitos 
e capacidades, elementos que distanciam os recém-chegados ao mundo das gerações 
mais antigas.350  

 

Beatriz Sarlo comenta que nos anos 1920, Sartre e Simone de Beauvoir na faixa dos 

vinte anos, posavam com um ar grave que dissipava qualquer sinal de imaturidade associada à 

idade. Do mesmo modo, “Frank Sinatra ou Miles Davis nunca foram jovens como foram os 

Beatles”. O estilista inglês Norman Hildebrand, em viagem ao Brasil, em 1967, conectava o 

sucesso dos estilos associados à juventude, ao papel e ao espaço que aquela classe de idade 

assumiu, desde o final da década de 1950: “A revolução na música, na maneira de ser, a 

exposição franca de suas idéias, obrigaram todos a voltar suas atenções para a gente moça”. 

Mas, observa, especialmente, o fato de a juventude ter-se tornado um valor: “antigamente 

quando se perguntava a um rapaz ou a uma moça a sua idade procuravam sempre aumentá-la. 

Hoje acontece o oposto. (...) Agora a juventude gosta de ser jovem. A moda não é jovem por 

ser curta mas, pelas idéias que a inspiram.”351 

Na década de 1960, experiência, conhecimento adquirido ao longo dos anos, sabedoria 

que o tempo colabora para se adquirir, são desqualificados. As manifestações artísticas e 

                                                
350 MARGULIS, Mario e URRESTI, Marcelo, op. cit., p. 5. 
351 “Norman, a linha inglesa”, Feminino, Correio da Manhã, 17/9/1967. 
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culturais, os comportamentos e a moda evidenciam um senso de urgência, uma necessidade de 

que era preciso mudar e mudar logo. O historiador Tony Judt lembra que  

 
toda a geração vê o mundo como algo novo. A geração dos anos 60 via o mundo 
como novo e jovem. O abismo que separava essa nova geração da geração de seus 
pais (...) dava a muitos jovens a impressão de que eles tinham nascido numa 
sociedade que se transformava – mudava seus valores, seu estilo, suas normas –, 
diante de seus próprios olhos e sob seu comando. 352 

 

Conforme Sarlo, desde aquela década a juventude não aparece mais associada à uma 

determinada classe de idade mas, como uma estética da vida cotidiana. É aí que a questão se 

complica, segundo Margulis e Urresti, no momento em que a “juventude” não se refere 

somente a um estado, uma condição social ou uma etapa da vida, mas, significa, igualmente, 

um produto ou um “estilo de vida”. 

  
A juventude aparece, então, como valor simbólico, associado a qualidades, 
sobretudo pela estética dominante, o que permite comercializar seus atributos (ou 
seus signos exteriores), multiplicando a variedade de mercadorias – bens e serviços 
– que impactam direta ou indiretamente sobre os discursos sociais que se referem a 
ela e a identificam.353  

  

Esse processo de juvenilização também é um tema presente na obra de Baudrillard, 

conforme comenta Groppo: 
 
A “juventude, como vivência real, identidade sociocultural efetiva e símbolo 
carregado de possibilidades de ruptura histórica e contestação, é recodificada como 
“juvenilidade”, isto é, torna-se um signo vazio, esvaziado de sentidos autênticos 
produzidos pela vivência social concreta. A juvenilidade passa mesmo a determinar 
aos indivíduos a maneira mais legítima de vivenciar o que seria a juventude, a partir 
do consumo de dados produtos e atitudes indicados pela “sociedade de consumo.”354 

 

Paradigma daquilo que é desejável, a juventude vira mercadoria, é “comprada e 

vendida”, configura-se um veículo de distinção. Parecer jovem é mais importante do que 

parecer rico: “todos os sinais que simbolizam a idade, “os coroas”, o peso burguês acham-se 

tendencialmente desvalorizados”.355 Se Bourdieu enxerga no consumo de determinados bens 

– inclusive aqueles associados à cultura e ao lazer – uma exigência para os estratos que não 

eram naturalmente distintos, observo que, a partir dos anos 1960 a busca pela distinção, 

                                                
352 Apud ZAPPA, Regina e SOTO, Ernesto. 1968: eles só queriam mudar o mundo. Rio de Janeiro: Zahar, 2008, 
p. 71. 
353 MARGULIS, Mario e URRESTI, Marcelo, op. cit., p. 4. 
354 Ibidem, p. 14. 
355 LIPOVETSKY, Gilles. A terceira mulher: permanência e revolução do feminino. São Paulo: Cia. das Letras, 
2000, p. 137. 
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atenderá a outros requisitos, toma por base novos paradigmas, exige um corpo magro, rígido, 

sem rugas e cabelos brancos; o uso de calças jeans, vestidos retos, saias curtas e justas que 

desvelam boa parte das pernas, além de biquínis e shorts que promovem um amplo 

desnudamento. Também obrigam a que se abandonem peças de lingerie utilizadas pelas 

classes de idades mais altas como anáguas, combinações e cintas.  

Imposta pelos jovens e voltada para eles, a revolução do vestuário terá efeitos de longa 

duração: as culturas juvenis continuam a ser fonte de inspiração para a alta-costura e o prêt-à-

porter; estilos associados à classes de idades mais elevadas são desvalorizados; marcas de 

luxo centenárias que apostavam no estilo mais do que na moda, adaptam seus modelos de 

modo a torná-los atraentes a todas as classes de idade. As mesmas roupas vestem diferentes 

gerações; as barreiras etárias tornam-se cada vez mais fluidas. É no corpo que se inscrevem as 

maiores diferenças: na contemporaneidade, aos sujeitos da moda não basta se vestir como os 

jovens, é preciso esconder as marcas do tempo. Desde os anos 1960 a juventude não é apenas 

uma classe de idade mas, um valor. 
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3.3- NOVAS IMAGENS PARA NOVOS SUJEITOS 

 
 

 
Correio da Manhã, 2º caderno, 18/11/1966. Foto: Pimentel. 

 

A imagem publicada no Correio da Manhã em 1966, recorre a um conhecido recurso 

do fotojornalismo, a oposição. Velho x novo, gordo x magro, baixo x alto, corpo coberto x 

corpo em exposição, maiô x biquíni. O expediente, muito utilizado pela equipe de fotógrafos 

daquele jornal, era, de acordo com Erno Schneider, uma estratégia para atrair a atenção do 

leitor. Ao fugir das abordagens mais óbvias outorgava-se à fotografia um protagonismo que a 

igualava em importância ao texto.  

Caminhando em direções opostas as mulheres acionam diferentes temporalidades. 

Temos aqui um presente que contem passado e futuro: corpos e roupas contribuem para estes 

tempos que se entrecruzam. Se a mulher de maiô parece ir em direção ao passado, a jovem de 

biquíni, corpo magro, olhar para frente, se dirige ao futuro. A escolha de duas mulheres, a 

cena figurada, o fato de estarem de costas uma para a outra, produzem uma pedagogia do 
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olhar, demarcam comportamentos e estilos de vida de diferentes gerações. Ao organizar a 

experiência temporal, esta imagem produz sentidos e aponta a relevância da roupa na 

definição do sujeito contemporâneo. 

Examinada em face de outras séries de fotografias do jornal, revela um foco constante 

do Correio: a figuração dos jovens. Inseridos numa lógica que valorizava temas, ângulos e 

enquadramentos incomuns, era natural que os fotógrafos daquele jornal tivessem seu olhar 

direcionado para a classe de idade que ao longo dos anos 1960, alcançou, ela também, um 

protagonismo. Nas praias de Copacabana e Ipanema, nas universidades, nas platéias e palcos 

dos festivais de música realizados no Maracanãzinho, nos shows, bares e boates, nas ruas do 

centro do Rio de Janeiro, mobilizada em torno da luta contra a ditadura, a juventude não 

passava despercebida. Uma figuração marcada, em grande parte, pelo artifício de opor 

sujeitos de diferentes gerações. 

Assim como o fotojornalismo, as fotografias de moda se voltam para os jovens. Se a 

moda exclui aqueles que deliberadamente não a seguem ou os que não conseguem se adequar 

ao que ela estabelece, na segunda metade dos anos 1960 significava deixar de lado todos que 

não se enquadravam na categoria “jovem”. Quando a juventude torna-se a metáfora do novo e 

um valor em si, passa a ser explorada por este gênero de imagem bem como pelos textos dos 

editoriais e os anúncios de roupas. 

Se até então as fotografias de moda pareciam tensionar o tempo, remetendo à uma 

época que já não mais existia – como se a moda se apegasse ao passado – passam a apontar 

para um presente-futuro, dialogam com o que está por vir – dão a ver a moda espacial, o 

futurismo, a roupa para a mulher do ano 2000. A ruptura com os padrões de figuração de 

homens e mulheres nas fotografias de moda é uma exigência; para os novos modelos de 

roupas, destinados aos jovens, são necessários gestos largos, movimentos que pontuem a idéia 

de dinamismo, pernas e braços abertos, uma ampla exposição do corpo, nada que lembre a 

contenção que vigorou por décadas na fotografia de moda. 

As imagens dos editoriais do Correio assinalam que o ‘corpo idealizado’, aquele que, 

prioritariamente deve exibir a roupa de maneira impecável, pode dar a vez ao ‘corpo real’: 

estudantes universitárias, artistas, donas de butiques, ex-misses e cantores vão ser capturados 

pelos fotógrafos de moda, dividindo espaço com manequins de passarela que passam a atuar 

como modelos fotográficos. O fato destes modelos, em muitos casos, não atenderem 

estritamente aos padrões vigentes aproxima as fotografias dos leitores e torna os editoriais de 

moda do Correio da Manhã ainda mais interessantes: neles evidencia-se um rompimento com 

os cânones da alta-costura e com as exigências da perfeição da roupa e do corpo. A 
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consolidação do prêt-à-porter possibilita que os modelos fujam a padrões muito rigorosos; o 

que importa é que se mostrem jovens, mesmo que efetivamente não o sejam.356  

Outro aspecto que acentua o interesse pelas fotografias de moda do Correio da Manhã 

desse período é o fato de serem produzidas pelos fotógrafos que atuavam nas outras editorias 

do jornal.357 Nesse sentido, o cotejo entre as imagens do fotojornalismo e as fotografias de 

moda torna-se um exercício indispensável, de modo a que se examinem as imbricações e as 

distinções existentes entre gêneros de imagens que, por natureza, possuem propósitos 

diferentes. As fotografias de moda – a despeito de seguir convenções menos rígidas a partir 

dos anos 1960 – respeitam repertórios de gestos e posturas comuns aos sujeitos a que se 

destinam, encenam os comportamentos de maneira hiper-ritualizada. O fotojornalismo, por 

sua vez, não deve nos enganar quanto a um caráter documental, são imagens igualmente 

inventadas. A fotografia não representa automaticamente o real e não toma o lugar de algo 

externo: ela fabrica e produz os mundos.358  

Esses gêneros fotográficos devem ser compreendidos, portanto, não necessariamente 

como formas antagônicas de figuração. As imagens do Correio da Manhã – em especial os 

ensaios fotográficos publicados em 1968 – possuem vários pontos de contato com as 

fotografias de moda; são crônicas visuais que registram o cotidiano de maneira especial. Dão 

àquilo que é corriqueiro, banal, um tratamento esteticamente instigante. O valor expressivo da 

linguagem fotográfica é uma forma de produzir sentido; assim como a fotografia de moda, o 

fotojornalismo não desaprova o belo. 

As obras de alguns fotógrafos são exemplares de como a fotografia de moda e o 

fotojornalismo podem caminhar juntos, como os retratos de Kurt Hutton, um dos principais 

expoentes da revista inglesa Picture Post. Tendo como tarefa resumir em apenas uma imagem 

significativa o “espírito” da feira de Southend, Essex, em 1947, o fotógrafo fez algumas 

tentativas, todas recusadas pelo editor, incluindo uma tomada utilizando uma modelo, a qual 

foi considerada artificial. Para produzir a fotografia aceita e, que afinal foi publicada com a 

                                                
356 Nos anos 1960 surgem, na Europa e nos Estados Unidos as “manequins-vedetes”, mulheres exóticas como 
Veruschka, loura com 1,90 de altura e que foi representada em inúmeras imagens pelo fotógrafo Franco 
Rubartelli com uma maquiagem no corpo e no rosto que a transformava em diferentes animais selvagens. Outras 
modelos também se destacaram por fugir às convenções de beleza advindas dos anos 1950, tais como Penelope 
Tree que, por depilar inteiramente as sobrancelhas assumia uma aparência de extra-terrestre; a adolescente 
inglesa Twiggy, com sua excessiva magreza remetendo à androginia; e Donyale Luna modelo negra, vista então, 
como detentora de uma beleza exótica. 
357 A partir de 1969, após o arrendamento do jornal, o caderno Feminino contou com colaboradores 
exclusivamente dedicados a moda como Pedro de Moraes, Antônio Guerreiro, Jacques Avadis, entre outros, 
embora alguns profissionais como U. Dettmar fotografassem para todas as editorias do Correio, produzindo 
inclusive imagens de moda. 
358 ROUILLÉ, André, op. cit., p. 72 
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legenda “A imagem da felicidade – a moça no carrossel”, Hutton apelou para uma empresa 

que agenciava figurantes para filmes. Na imagem em questão, ao fazer o movimento de saída 

do carrossel a moça tem a saia levantada deixando aparente a lingerie e as meias usadas com 

cintas-ligas. “Sem dúvida era a imagem de um fotojornalista que documentava a alegria da 

vida cotidiana, mas, ela era tão artificial como qualquer fotografia de moda.”359 Ao publicar o 

livro Speaking Likeness, Hutton reapresenta a imagem com a legenda “Duas da feira” 

acompanhada de outra produzida no mesmo local, com a legenda “Uma na feira”. Esta exibe 

uma jovem menina sozinha, sentada casualmente, usando um vestido que mal lhe cobre as 

pernas, nos degraus de acesso ao carrossel, possivelmente também em Southend. Ela parece 

estar assobiando e tem uma expressão de desinteresse ou tédio.  

 
Estas duas fotografias da era clássica do fotojornalismo apagam completamente  
quaisquer distinções entre fotografia documental e fotografia de moda. Ambas usam 
a forma feminina para mostrar aspectos do que é ser inglês, da vida cotidiana e do 
desejo. Ambas são tomadas pelo mesmo fotojornalista. “Uma na feira" utiliza as 
técnicas do "verdadeiro fotojornalismo”, o registro de um momento que ocorreu 
independentemente da sua observação, mas só foi capturado realmente porque esse 
momento estava de acordo com a visão artística do fotógrafo. Em contraste, “Duas 
da feira” foi publicada em uma revista de notícias, mas usou todos os artifícios 
técnicos associados com a moda e a publicidade. E, vista novamente após a 
passagem dos anos, é a imagem roubada da garota anônima – a apropriação 
jornalística do real - que talvez fale mais claramente a uma estética da moda 
contemporânea.360 

 

Outro fotógrafo notabilizado pela imbricação entre fotografia de moda e fotografia 

documental é o italiano Frank Horvat. Ao iniciar a sua carreira na moda, em 1957, Horvat já 

era um bem sucedido fotojornalista. Não possuía estúdio e produzia imagens de moda usando 

técnicas e temas que lhes eram caros na sua prática habitual. A propósito dessa maneira de 

atuar, Cartier-Bresson, advertiu-o que fizesse ou fotos de moda ou foto-reportagens, mas que 

não misturasse as duas. Horvat ignorou o conselho do amigo e, desse modo, acabou 

influenciando vários fotógrafos que atuaram na moda vindos de outras áreas. Exemplo bem 

acabado dessa “contaminação” do fotojornalismo na fotografia de moda na atualidade 

encontra-se na obra da fotógrafa inglesa Corinne Day.361 

                                                
359 HARTLEY, John; RENNIE, Ellie. ‘About a Girl’: Fashion photography as photojournalism. Journalism, 
2004, vol. 5; p. 465.  
360 Ibidem.  
361 As fotografias de Corinne Day produzidas no início dos anos 1990, em seu apartamento, tinham como 
modelos suas amigas, entre elas Kate Moss, figuradas em cenas comuns ao seu cotidiano. Imagens de jovens 
deitadas em sofás, vendo televisão cercadas de cinzeiros, copos sujos e tapetes manchados, foram publicadas em 
revistas como Vogue e The Face. O realismo sujo ou “grunge” que marca o estilo de Corinne Day é mais 
conhecido pelas imagens de Moss com a aparência de quem usou drogas no que seria denominado pelos 
detratores da fotógrafa de “heroin chic”. 
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O que acontece, afinal, quando a fotografia de moda e o fotojornalismo precisam dar 

conta de estilos de vestimenta tão marcadamente revolucionários como acontece nos anos 

1960? No caso brasileiro, em especial, há um ponto interessante a ser considerado: a 

fotografia de moda era uma novidade em si mesma. Se compete à ela traduzir para o público 

as tendências em voga, como fazê-lo? Cabe, portanto, examinar de que maneira os fotógrafos 

terão o seu olhar aguçado para estas novas roupas, sobretudo, ao figurar os jovens, e como 

farão uso da revolução vestimentar para atrair o leitor. 

Os atos performativos das fotografias de moda rompem com os padrões de figuração 

comuns até então produzindo novos significados para as identidades de gênero: da mulher 

ornamento temos agora a mulher dinâmica; o sujeito oculto torna-se o novo homem. Mas, ao 

“moldar” estes novos “sujeitos”, as imagens e os textos não fazem simplesmente uma 

imposição de padrões, ao contrário, dialogam com a sociedade, respondem a anseios e 

inquietações dando a ver também ambivalências e contradições. 

A categoria “jovem, sobretudo, é construída e encenada com ambigüidades: muitas 

fotografias de moda produzem uma espécie de “pacificação” de alguns temas, como a “roupa 

dos estudantes”, que devem se pautar, segundo as colunas especializadas, por uma adequação, 

o que, geralmente, se concretiza em figurações ingênuas, quase infantis. O cotejo dessas 

fotografias com os ensaios produzidos pelos fotojornalistas durante as manifestações 

ocorridas entre 1966-1968, no qual boa parte dos sujeitos figurados são estudantes, dá a 

medida de um certo descompasso ou de como a fotografia de moda pode banalizar ou 

acomodar determinadas questões. O mesmo pode ser dito em relação às representações da 

“moda Mao” e à estilização de roupas entendidas como revolucionárias.  

As imagens nos levam ainda a investigar porque, entre aquelas que sobreviveram, 

algumas nos acionam e nos mobilizam, de modo a que as busquemos. Aquilo que as 

fotografias projetam merece atenção; afinal, como nos lembra Mauricio Lissovsky, toda 

imagem contem índices de futuro: 

 
Como “historiador”, estou convencido que são estes índices de futuro que tornam 
estas imagens inteligíveis hoje (e um “hoje” muito particular que nos permite 
perceber certas imagens e não outras). Por isso o passado, de fato, nunca está 
“resolvido”. Ele nos busca. Ele nos visa.362 

 

 

                                                
362 LISSOVKSY, Mauricio. Entrevista concedida a Roberto Entlers, em 12/7/2010. Fórum Latino-Americano de 
Fotografia de São Paulo, 2010. Disponível em: < http://www.forumfoto.org.br/pt/2010/07/mauricio-lissovsky/> 
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3.3.1 – OS MODELOS DE MASCULINIDADE NA FOTOGRAFIA 

 

 

 
“Cachorro não vai mais às praias”. Correio da Manhã, 1º. caderno, p. 10, 28/01/1968. Foto: Milton. 

 

Esta não é uma fotografia de moda, mas, poderia ser. Ela possui pontos de contato 

com o que aquele gênero de imagem se tornou, sobretudo, a partir dos anos 1990, graças à 

uma “contaminação” do fotojornalismo, que fez com que as fotografias de moda investissem 

no registro de cenas do cotidiano, disseminando conceitos mais do que propriamente roupas. 

A semelhança com a fotografia de moda também está no fato de que na imagem em questão 

nada parece gratuito: há uma espécie de encenação que deixa dúvidas quanto à sua tomada, 

lembrando a mencionada fotografia produzida por Hutton no parque de diversões. 

Outra semelhança com a fotografia de moda é que o homem figurado não esconde a 

preocupação com a estética, visível nas roupas, acessórios e no corpo, certamente trabalhado 

em exercícios físicos, e que é cuidadosamente exibido na passarela a céu aberto. O jovem 

veste-se, caminha e exercita o olhar como se tivesse a noção de estar sendo fotografado. Ao 

fundo, à esquerda, um casal sentado na areia, com a mulher vestindo um comportado maiô 

preto, espalhando bronzeador nas costas do acompanhante, é um contraponto perfeito à 

performance do rapaz. Mais uma vez os fotógrafos do Correio se utilizam de um contraste 

para atrair a atenção.  
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É claro que contribui para a publicação desta fotografia, o fato de o homem passear 

pela praia acompanhado de um grande cachorro, afinal, o tema da matéria. Mas, por que optar 

por um homem para ilustrá-la? E por que essa imagem nos atrai?  

O registro de homens, mulheres e crianças nas praias do Rio de Janeiro é comum no 

fotojornalismo do Correio da Manhã, em matérias que tratam de temas como a poluição das 

águas e areias, a regulamentação da prática de esportes ou a grande afluência de banhistas em 

dias de verão. Boa parte do cotidiano dos habitantes da cidade é capturada naqueles espaços. 

Contudo, a análise das séries de imagens produzidas nas praias na década de 1960 – da Ilha 

do Governador ao Leblon, com destaque para Copacabana e Ipanema – aponta para um amplo 

predomínio da figuração de mulheres, sozinhas ou em grupo, praticando esportes, banhando-

se, ou simplesmente usufruindo do sol, estiradas na areia, este último um dos temas mais 

recorrentes. O corpo feminino é um dos foco dos fotógrafos do jornal, especialmente na praia, 

onde o maior desnudamento proporciona tomadas mais ousadas, nas quais a sensualidade está 

em questão até quando as matérias versam sobre temas prosaicos. Quanto aos homens, 

geralmente são retratados em grupo ou acompanhados de uma mulher; nesse caso, a escolha é 

pela publicação de imagens em que há um contato físico: casais se abraçando ou beijando. 

Muito raramente eles são figurados sozinhos e mais raramente ainda em poses em que a 

sensualidade é explorada, como na foto acima. 

De uma maneira um tanto quanto exagerada, as teóricas feministas Rosalind Coward, 

Julia Kristeva e Hélène Cixous, afirmam que o modo como o patriarcado foi construído está 

intimamente relacionado a deixar o homem de fora da imagem. Coward argumenta que esse 

foi um dos artifícios pelos quais os homens conseguiram fugir da atividade de se definir 

sexualmente e complementa que, apesar da ideologia nos querer fazer acreditar que a 

sexualidade das mulheres é um enigma, é o corpo dos homens, ou melhor, a sexualidade dos 

homens, que é o verdadeiro enigma. Kristeva, numa postura parecida, observa que a auto-

representação masculina é sempre potencialmente algo “a ser temido”. Cixous, por sua vez, 

insiste em uma espécie de dívida masculina: “os homens ainda têm muito que dizer sobre a 

sua sexualidade e tudo para escrever”. Para Jobling, o mais preciso seria afirmar que os 

homens não estiveram inteiramente ausentes das representações, mas que estas colaboraram 

ativamente para construir o mito de uma masculinidade inquestionável.363 

Analisando as revistas ilustradas brasileiras na primeira metade do século XX, Ana 

Mauad ressalta a maneira como aquelas publicações “criavam modas, impunham 

                                                
363 A discussão acerca das idéias destas autoras está desenvolvida em JOBLING, Paul, op. cit., p. 143-144. 



 187 

comportamentos, assumindo a estética burguesa como a forma fiel do mundo que 

representavam.” Nas páginas das ilustradas, a cidade do Rio de Janeiro era o cenário perfeito 

e a burguesia o seu principal ator. 364 

Ao cotejar as figurações de gênero nas fotografias das revistas Careta e Cruzeiro, 

Mauad observa que, na primeira, estão reservados para os homens “eventos militares, 

políticos, esportivos e pesquisas científicas”, com a figura masculina associada a significados 

de ação, força, poder de deliberação e resolução de questões importantes à coletividade. Seus 

trajes, em geral, uniformes, estavam vinculados à representação do universo masculino de 

poder.365 Quanto à mulher, predomina no âmbito dos eventos sociais, em especial as festas de 

caridade e encontros de associações femininas, mas, também são figuradas nos espaços 

públicos, como nas Avenidas Beira Mar, em 1908 ou Atlântica, nos anos trinta. Mauad 

destaca ainda os retratos das artistas de Hollywood e as imagens femininas nas praias, durante 

o verão, quando a mulher ganha uma atenção especial, ocupando 87% das fotos.366  

Na revista Cruzeiro, os espaços reservados à figuração individual eram o estúdio com 

fundo artificial e a paisagem doméstica, com ênfase nas fotos de Hollywood, e temas como 

moda, cenas de filmes, a vida dos artistas e de pessoas renomadas mundialmente. As 

fotografias produzidas nos espaços públicos exibiam a classe dominante em clubes, hotéis, 

avenidas e escolas, além de fazendas e sítios – lugares associados aos significados de riqueza 

e abundância. As figurações de gênero são mais equilibradas, mas, Mauad observa uma 

tendência à maior incidência do homem em segundo plano e da mulher em plano central, 

evidenciando uma valorização da imagem feminina. 

A análise das temáticas associadas a cada gênero leva a autora a apontar para o fato de 

que, na revista Cruzeiro, antes de existir uma hierarquia entre o espaço feminino e masculino, 

ocorre uma especialização. Os homens são figurados em eventos sociais, militares, políticos e 

esportivos e nos acontecimentos cotidianos da cidade. Por outro lado, as mulheres foram 

associadas à vida dos artistas e de pessoas famosas do “high society” internacional e 

principalmente à moda. Essas diferentes figurações de gênero ficam claras, por exemplo, nas 

fotografias registradas no Jóquei Clube, onde as mulheres são retratadas como o público 

elegante, destacando-se pela sua indumentária e atualização no que concerne aos padrões da 

moda internacional. A figura masculina, quando incluída neste grupo, aparece em segundo 

                                                
364 MAUAD, Ana Maria, op. cit., 1990. 
365 Ibidem. 
366 Ibidem. 
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plano e, geralmente, em pequeno número. “Assim, neste lugar, o espaço masculino associa-se 

ao esporte e à ação e o feminino à moda e ao papel de assistente.”367 

Na direção do que aponta Mauad e estendendo suas considerações sobre as diferenças 

de figuração de gênero à década de 1960, assinalo que o exame das imagens do Correio da 

Manhã não aponta para uma invisibilidade masculina, mas, um amplo predomínio feminino, 

sobretudo, quando as imagens acompanham matérias que direta ou indiretamente estejam 

associadas à moda, beleza ou ao consumo de bens relacionados à aparência. A figuração 

masculina está presente de maneira mais orgânica nas imagens que enfocam atividades e 

gostos relacionados ao que era considerado o universo dos homens: política, esportes, 

trabalho. Uma exceção a essa norma são as imagens de intelectuais e artistas – de cinema, 

teatro, pintores e, sobretudo, os cantores – que proliferam nos cadernos de cultura e feminino, 

nos quais homens e mulheres têm uma figuração quase equânime. Com relação às matérias 

relacionadas à moda e, levando-se em conta que a moda masculina começava a ganhar espaço 

nas páginas dos periódicos diários na segunda metade dos anos 1960, o homem, embora não 

mais oculto, ainda estava relegado a um plano inferior. 

A atração exercida pela imagem do rapaz na praia – com seu caráter de 

excepcionalidade – pode ser mais bem compreendida se a cotejarmos com as fotografias de 

moda publicadas no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos, ao longo do século XX, em 

especial até a década de 1970.368 

A análise desse amplo material possibilita, em primeiro lugar, confirmar que a 

quantidade de fotografias dedicadas à moda feminina é infinitamente maior, sendo a mulher a 

principal consumidora de roupas, calçados, acessórios e maquiagem. Por quase dois séculos – 

desde o final do Setecentos – apenas elas foram estimuladas a se dedicar à moda. A exclusão 

dos homens estava clara nos códigos de vestimenta que, dos manuais de etiqueta, se 

espraiaram pelas colunas de moda: na definição do que cada gênero poderia usar, cabia ao 

homem a sobriedade, a austeridade, o utilitário, a ausência de erotismo. Feminino era o 

gênero da moda. 

É certo que algumas iniciativas fugiram a regra: a Vogue, por exemplo, foi pioneira na 

difusão de fotografias de moda masculina na década de 1920. Em 1933 foi lançada, nos 

                                                
367 Ibidem. 
368 Ver, entre outros, HARRISON, Martin, op. cit e HALL-DUNCAN, Nancy. Histoire de la photographie de 
mode. Paris: Chêne, 1978. 
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Estados Unidos, a revista Esquire, criada pela equipe editorial da Apparel Arts, “a primeira 

revista de moda masculina voltada a comerciantes, fabricantes, atacadistas e varejistas.”369 

Direcionada ao consumidor de classe média, a Esquire promovia roupas pret-à-porter, 

que a indústria norte-americana estava apta a fornecer, tornando-se rapidamente a revista 

masculina mais popular e também a mais ousada, com diversas edições consideradas obscenas 

pelo Serviço de Correio dos Estados Unidos, nos anos 1940.370 A princípios suas matérias de 

moda exibiam ilustrações ou fotografias dos produtos veiculados, mas, nas décadas de 1940 e 

1950, artistas de cinema como Cary Grant e David Niven deram corpo às roupas exibidas pela 

publicação. No final dos anos 1950 fotografias de moda com modelos anônimos tornaram-se 

comuns na Esquire. 

Naquela mesma década, coube à revista Jardin des Modes, publicar, pela primeira vez, 

uma série de editoriais de roupas masculinas, denominada “Monsieur J.M”. Com estes 

editoriais a imprensa francesa parecia se antecipar à revolução das vestimentas e ao interesse 

dos homens pela moda que se acentuaria na década seguinte. De maneira mais criativa e 

relaxada do que nas fotografias de moda masculina veiculadas nos Estados Unidos e na 

Inglaterra, a publicação encorajava os homens à aquisição e ao uso de roupas e acessórios. 

Colaborava para isso a figuração do modelo pelo fotógrafo Frank Horvat no primeiro 

editorial, publicado em fevereiro de 1959: vestido de maneira elegante, era registrado num 

meio exclusivamente masculino, a Bolsa de Valores.371 

Merece atenção ainda a revista inglesa Man about town, lançada em 1953 e, 

posteriormente denominada Town. Com forte apelo para os aspectos visuais, a Town foi 

influenciada pelo fotojornalismo das revistas Picture Post e Life e nos anos 1960 dedicou 

amplo espaço para a fotografia de moda masculina. Conforme Nixon, a escolha dos modelos, 

as vestimentas exibidas, os códigos de expressão (poses, gestos), além do tipo de iluminação e 

                                                
369 No editorial de lançamento da revista, seu editor, Arnold Gingrich afirmava: a “Esquire pretende ser, entre 
outras coisas, um guia de moda para homens, mas não pretende se tornar uma cartilha para almofadinhas. Temos 
estudado os homens e roupas de homens por muitos anos, e chegamos à conclusão de que o homem médio 
americano tem muito bom senso para ser incomodado por um monte de regras de vestimenta que ninguém, 
exceto um gigolô, poderia encontrar tempo ou inclinação para observar. Por outro lado, sentimos que os homens 
há muito tempo deixaram de acreditar que há algo efeminado ou antieconômico em devotar um pouco de 
cuidado e de reflexão na seleção de roupas. In: 75 Years of Esquire Style, disponível em: 
<http://www.esquire.com/style/style-archives-0908#slid-1>  
370 CONEKIN, Becky. Colocando o Playboy na moda: mensagens de estilo e masculinidade nas páginas da 
revista Playboy, 1953-1963, Fashion Theory – a revista da moda, corpo e cultura, São Paulo: Editora Anhembi 
Morumbi, vol. 1, n. 4, dez. 2002, p. 82. 
371 JOBLING, Paul, op. cit., p. 95. 
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as locações escolhidas evidenciam o rompimento promovido pela revista nas formas 

tradicionais de representação da masculinidade.372 

Além da escassa produção de matérias dedicadas especificamente à moda masculina, 

observo que, pelo menos até meados dos anos 1960, os homens eram figurados nas 

fotografias de moda como coadjuvantes nos editoriais dedicados à roupa feminina: em muitas 

imagens mal se nota que estão ali. Por outro lado, as matérias de moda masculina 

invariavelmente utilizavam modelos femininas, muitas delas em destaque, o que pode ser 

explicado como uma necessidade de assegurar a masculinidade dos retratados e dos 

espectadores, enfatizando-se que o interesse pelo tema não era exclusivo do público 

homossexual. Para Paul Jobling, isto se deve ao fato de que os homens sempre estiveram 

preocupados em se retratar, inequivocamente, como heterossexuais. 373 

Na segunda metade dos anos 1960 a presença masculina nas fotografias de moda se 

torna mais comum e o modelo hegemônico de masculinidade será, de alguma maneira, 

questionado. Mas, conforme Jobling, são as imagens homoeróticas de fotógrafos como Bruce 

Weber e Herb Ritt, para editoriais de moda e publicidade durante a década de 1980, que 

quebrarão as rígidas normas de representação da masculinidade – estritamente heterossexual – 

que vigoravam naquele gênero fotográfico. Embora reconheça uma ruptura na figuração 

masculina na fotografia de moda da década de 1960 – quando a sexualidade aparece menos 

afeita às normas – Jobling entende que se trata de uma espécie de respiro num modelo que só 

será efetivamente contestado posteriormente.  

Nos anos 1960 sexo e gênero tornam-se categorias mais complexas, graças ao 

questionamento dos padrões de comportamento em vigor por parte dos jovens, a quebra da 

hegemonia masculina no mundo do trabalho e nas universidades, a ocupação pelas mulheres 

de diferentes papéis na esfera pública. As novas interações de gêneros pautadas por uma 

maior simetria são conformadas nas escolhas vestimentares dos homens que começam a 

mostrar uma independência em relação aos rigorosos padrões impostos até então. Liberados 

para incorporar códigos de vestimentas mais plurais, agregam aos atributos de 

respeitabilidade e autoridade deles exigidos, elementos frívolos e sedutores. 

Roland Barthes em Sistema da Moda já observava a maneira como a moda “brinca” 

com a questão da identidade e como seus textos resistem a produzir modelos sólidos e 

compreensíveis. Num certo sentido, ele antecipa as teorias de Butler sobre gênero e 

                                                
372 NIXON, Sean. Hard looks: masculinities, spectatorship & contemporary consumption. New York: St. 
Martin´s Press, 1996, p. 167-179. 
373 JOBLING, op. cit., p. 144. 
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sexualidade como performances em constante construção, e antecipa os repertórios de gênero 

mais fluidos que serão observados na década de 1960. 

Diferente do autor, que não contempla as fotografias de moda na mencionada obra, 

ressalto a sua relevância na constituição dos displays de gênero: mesmo que numericamente 

inferiores aos registros dedicados à moda feminina elas atuam na elaboração dos códigos de 

masculinidade. Essa investigação ganha corpo ao examinarmos as imagens de moda em sua 

relação com os textos e legendas que as acompanham.  

A produção sistemática de fotografias de moda masculina nos anos 1960 está 

relacionada às novas condições de criação, difusão e consumo da moda mesma. Grosso modo, 

pode-se resumir esse processo do seguinte modo: 

 

• Nos anos 1960 há uma ampla gama de roupas masculina que compreendem, entre 

outros aspectos, novas formas – como as das calças, que se tornam mais justas – e o uso de 

cores e tons vibrantes – laranja, vermelho, verde, azul. Essa mudança nos parâmetros de 

criação de roupas para homens atinge desde a alta-costura até o prêt-à-porter.  

• A fabricação e a disponibilização de materiais sintéticos, que dão origem à uma larga 

variedade de tecidos, trarão impactos para a criação da moda masculina. A expansão da 

empresa francesa Rhodia, no Brasil, e as ações específicas para a popularização desses 

materiais, como as empreendidas pelo Clube Um, serão fundamentais para o estabelecimento 

de roupas com novos cortes e cores. 

• A difusão de uma nova “gramática” da moda nas páginas de jornais e revistas, 

contribui para estimular e naturalizar o interesse dos homens pelo tema. Essa “ocupação de 

espaço” da moda masculina nos periódicos sinaliza a percepção por parte de indústrias e casas 

comerciais – especialmente as butiques – da necessidade de ampliar as formas de divulgação 

dos seus produtos, indo além dos anúncios publicitários. 

• O desejo de seguir a moda, antes predominantemente feminino, torna-se domínio dos 

homens, em especial, dos mais jovens, mas, não apenas destes. As diversas subculturas 

londrinas, e sua relação especial com as vestimentas, estimulam a abertura de butiques na 

região da Carnaby Street, o que será fundamental para a inovação no design da roupa 

masculina. A partir dali as tendências irão se espalhar por várias partes do mundo. De Paris ao 

Rio de Janeiro inúmeras lojas voltadas exclusivamente para o público masculino serão 

abertas. Nesse processo de difusão, a influência dos artistas, em especial, os cantores de rock, 

é determinante: ao adotar os novos estilos, se tornam seus melhores porta-vozes.  
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• A necessidade de figurações de gênero que se coadunem a esses estilos de roupas 

leva a fotografia de moda a instaurar novas convenções visuais, construindo variados modelos 

de masculinidade e de interação de gêneros. Há uma representação mais erotizada, o uso de 

códigos e performances associados às mulheres (apelo à sensualidade, exposição do corpo, 

poses menos rígidas), repertórios de gêneros fluidos (as imagens não apresentam um modelo 

fixo de masculinidade); e, finalmente, uma ambigüidade (por vezes elas deixam dúvidas 

quanto às escolhas sexuais do retratado). Estas imagens não fazem uma pedagogia 

simplesmente, mas, experimentam novas formas de apresentação do sujeito. 

 

Examinando as séries do Correio da Manhã é possível verificar como se articulam 

estilos de representação, indumentária e performances de gênero. Nas fotografias de moda, 

homens brancos, em geral, magros, sempre jovens e por vezes com uma aparência feminina, 

estão vestidos conforme as tendências européias e raramente usam peças formais. São comuns 

modelos de roupas ajustadas ao corpo e que abusam de cores e estampas (flores, listras e 

bolas), de nítida influência inglesa; vestimentas unissex, com calças, camisas, blazers e ternos 

com cortes iguais para homens e mulheres; e, ainda, calças jeans, camisetas, batas no estilos 

“Mao”. 

O sujeito da moda é o pai, o marido, o namorado que se veste igual à namorada, o 

jovem cuja sexualidade não é fixa nem claramente definida, o rapaz narcisista que desfila de 

sunga na praia de Ipanema. O mercado da moda oferece uma variedade de estilos porque sabe 

que o jovem consumidor, ou aqueles a quem se atribui esta característica, está aberto a 

experimentar, a inovar. O sujeito da moda nos anos 1960 se define, portanto, por não se 

definir rigorosamente: ele experimenta, está aberto às inovações de toda a ordem. 

Para disseminar esses estilos, as fotografias de moda operam com um amplo repertório 

de temas, cenários e de modelos de masculinidade, explorando diferentes papéis, a começar 

pelo de pai, em que o modelo é figurado, em geral, com os próprios filhos. A idéia parece ser: 

se há uma revolução mais ampla, na qual os papéis destinados a cada gênero são 

questionados, por que um pai não poderia se interessar por moda?  

Mantendo distância de um modelo autoritário de paternidade, texto de editorial 

publicado em 1968 insiste que a moda, sendo um veículo da manutenção da juventude, é um 

instrumento para aproximar as gerações. A bem construída estratégia criada para divulgar 

sugestões de presentes para o dia dos pais é se dirigir aos leitores apelando para a juventude 

não como um estado transitório, mas, um atributo que pode ser continuadamente alcançado.  

 



 193 

Ei, pai ... compra um carrinho novo pro meu autorama? Ei, o que você trouxe da 
cidade pra mim?” 
“Querido... as crianças estão precisando de sapatos novos para o colégio!” 
Pobre papai! Trabalha tanto o ano inteiro só para ver a turminha contente, que 
muitas vezes esquece de si próprio. 
Mas o papai não é máquina. Não é apenas alguém a quem pedimos tudo que 
queremos, cuida de nós e resolve todos os nossos problemas. É acima de tudo nosso 
maior amigo. E devemos sempre lembrar que ele é o melhor pai do mundo e nós o 
adoramos, já que ele não tem tempo nem de pensar nisso. 
É claro que queremos ver nosso melhor amigo sempre bacana e alinhado. Vamos 
“enturmar” o papai na “onda”, trazendo-o bem perto da gente jovem, mantendo-se 
jovem ele também. 
Todo mundo sabe que nessas coisas roupa ajuda muito. 
Nas fotos sugestões super bacanas, de um pai “prá frente”, alegre o dia inteiro.374 

 

O sujeito da moda era também o filho, mais precisamente, as crianças do sexo 

masculino que passaram a ser figuradas nos editoriais. O processo de juvenilização da moda 

alcança faixas etárias mais baixas: as roupas divulgadas propõem que os meninos não se 

vistam mais como os pais; para eles existe um estilo próprio que segue o dos rapazes, a então 

chamada “gente jovem”. O consumo de roupas da moda é naturalizado; dissemina-se a idéia 

de que não é exclusividade das meninas, conforme matéria de 1967. 
 
Antigamente as mamães só se preocupavam com os laços e os babados da filha 
engraçadinha e os pobres irmãozinhos ficavam de lado. “Homem não liga para essas 
coisas...” Quem foi que disse? Os homens de hoje, e, principalmente, a gente jovem, 
criaram sua própria moda, cheia de bossas. A superjuventude, isto é, a garotada, não 
fica atrás. Afinal, eles serão os homens de amanhã e devem desde já formar seu 
gosto pessoal e saber apresentar-se bem vestidos em qualquer ocasião.375 

 

Editoriais reunindo casais de namorados são igualmente comuns e se coadunam com 

as matérias dedicadas à roupa unissex. Em alguns casos, há figurações de um homem 

acompanhado de duas mulheres, em referência explícita à liberdade sexual; em outros, a 

sexualidade aparece menos presa aos moldes tradicionais e transita entre a ambigüidade e o 

homoerotismo. Quanto mais transgressora é a roupa, mais a imagem de moda se permite 

experimentar diferentes repertórios de gênero. 

Na segunda metade dos anos 1960 a moda voltou a ser um elemento de sedução 

erótica à disposição dos homens, incluindo a moda praia, com suas sungas em tamanhos mais 

reduzidos e tecidos sintéticos que se ajustavam às formas. Era a vestimenta adequada para 

aqueles que investiam no corpo, fazendo dele um capital nos jogos amorosos e um 

componente de satisfação pessoal, uma vaidade que o homem estava livre para cultivar. 

 

                                                
374 “Ei, pai, você tá bacana”, Feminino, Correio da Manhã, 11/8/1968.  
375 “Os meninos também entram na onda”, Feminino, Correio da Manhã, 08/10/1967. 
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Agora o homem freqüenta salão de beleza com quase a mesma intensidade que a 
mulher. Dá “duro” em academias, lutando contra aquele quilo a mais, a barriguinha 
que já se faz notar quando veste a calça mais ajustada ou enverga o calção de 
banho... Sauna já não é mais local para bate-papo incentivado pela cervejinha amiga; 
lá eles suam para valer as calorias traiçoeiras e torturam-se ante a dúvida de não 
tomar “aquele chope”, logo depois do tempo quente transpirado entre as paredes 
desse passatempo-tortura desintoxicante. Talvez sejam os homens os que mais se 
preocupam com a quantidade de calorias, com os alimentos que contêm 
carboidratos, com a contagem de pontos na dieta dos astronautas, para ter a certeza 
do equilíbrio do peso, da perda do excedente, enfim, da forma ideal. 
Enquanto as mulheres fazem ginástica para afinar a silhueta, desenvolver e firmar o 
busto, perder polegadas clandestinas nos quadris, aperfeiçoar o contorno das pernas, 
eles entregam-se aos exercícios para enrijecer músculos, aumentar o bíceps e o 
tórax, fazer desaparecer a barriga, arredondar o perfil dos ombros.376 

 

Jennifer Craik observa que, a partir dos anos 1960, os trajes de banho dos homens 

ficaram associados à qualidades como força física, exibição dos músculos e sensualidade, 

característicos de uma nova masculinidade: o corpo erótico e sexualizado passa a se mostrar 

disponível ao olhar das mulheres (e também dos homens).377  

De todo modo, o corpo masculino ainda não era desnudado pela fotografia de moda; 

existia um tabu em torno da questão naquele gênero de imagem. Examinando-se todos os 

editoriais de moda praia produzidos pelo Correio da Manhã na segunda metade da década de 

1960, observa-se que, em apenas um há a figuração de homem em trajes de banho. Trata-se de 

um conjunto de nove fotografias dedicado à moda praia feminina, publicado em janeiro de 

1970, no qual uma delas exibe a imagem de um casal na praia, com destaque para uma jovem 

ajoelhada na areia, usando um comportado conjunto de short e mini-blusa e, atrás dela, um 

rapaz vestido com bermuda curta, tendo o dorso descoberto e chapéu de palha na cabeça.  

A foto originalmente produzida não contemplava apenas o casal, atrás da moça 

estavam mais dois rapazes, ambos de sunga, com o tórax à mostra. O que teria motivado o 

corte na imagem? Com certeza não foi a falta de espaço, posto que o editorial ocupou três 

páginas do caderno Feminino. A resposta talvez esteja no cotejo com outros editoriais, que 

ilumina a ausência de fotos com esta configuração: há imagens de mulheres em dupla ou em 

grupo de mulheres, mas, nenhuma reunindo uma mulher e mais de um homem. O contrário, 

contudo, não é incomum.  

 

 

                                                
376 “Vaidade teu nome não é só mulher”, Feminino, Correio da Manhã, 27/7/1969. 
377 CRAIK, Jennifer, op. cit., p. 133. 
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“Juca, mulher e moda”, Feminino, Correio da Manhã, 19/4/1970. Foto: Dílson Martins. 

 

 

Juca, mulher e moda, publicado em 1970, é um dos editoriais que exibem essa 

interação de gêneros contemplando um homem e duas mulheres. Dedicado à moda feminina, 

reúne o cantor e humorista Juca Chaves e as modelos Paula e Nixon, estas exibindo 

vestimentas de inverno das butiques Point Rouge e Luanda. As roupas usadas por Juca 

Chaves não são mencionadas. 

O texto do editorial contem, além da descrição das roupas, comentários sobre a nova 

casa do artista, na Avenida Niemeyer, locação utilizada na matéria; há também trechos de 

entrevista com o cantor sobre os comprimentos das roupas femininas.378 As seis fotos 

publicadas exploram diversos espaços da casa do artista, recém-chegado ao Brasil, após um 

auto-exílio de vários anos. 

Em uma das fotografias, Juca, deitado em uma cama redonda, é circundado pelas duas 

modelos: uma imagem que é curiosa não por reunir um homem e duas mulheres, mas, pela 

inusitada situação apresentada, que subverte os displays de gênero habitualmente observados 

                                                
378 Sempre polêmico, Juca afirma, a respeito dos comprimentos “máxi” que sua criação “deve ter sido idéia 
daquele deputado mineiro que disse aquela frase há alguns anos atrás – “ninguém levantará a saia da mulher 
mineira”. Declarando-se completamente a favor da minissaia observa que as saias de comprimentos médios 
foram criadas “para a mulher francesa que tem perna fina e com sardas e foi invenção de costureiros 
homossexuais que querem desagradar as mulheres e frustrar os homens.” “Juca, mulher e moda”, Feminino, 
Correio da Manhã, 19/4/1970. 
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na fotografia. Conforme Goffman é muito menos freqüente a figuração de homens deitados 

do que mulheres ou crianças; além disso, nas interações sociais, se uma pessoa está em uma 

cama ou no chão e a outra em pé ou sentada, fica assinalada uma relação de desigualdade: 

aquele que está deitado sempre estará desprotegido, incapaz de se defender fisicamente. 

Deitar-se em um sofá ou cama é também uma expressão ritualizada de disponibilidade sexual. 

Cotejando-se a pose de Juca Chaves com aquelas das mulheres dos anúncios 

publicitários analisados por Goffman observa-se que ele reproduz um dos “rituais de 

feminilidade” mais empregados pelas mulheres que se oferecem ao olhar masculino, com uma 

das pernas dobradas e a outra esticada. 

Esse item se articula à questão do tamanho relativo, igualmente analisado por 

Goffman, para quem, o poder, a posição social e o reconhecimento se expressam pela 

desigualdade. Quanto mais alta ou mais ao alto uma pessoa estiver em relação à outra mais a 

sua autoridade estará evidenciada. Também diferente do que habitualmente ocorre, as 

mulheres nesta imagem estão numa posição invertida, são elas que detêm o poder, o que é 

enfatizado pela baixa estatura de Juca e pelas roupas apresentadas pela modelo Nixon, que usa 

um mini vestido preto de ciré, acompanhado de “mil balangandãs, foulard cigano e botas de 

verniz em cano bem alto”. Há claramente uma intenção de dominação para a qual a piteira, as 

mãos na cintura e o posicionamento das pernas da modelo contribuem para reforçar. Juca 

parece relaxado e nada constrangido com a situação: ao contrário, conforme a narrativa do 

editorial dá a ver, sente prazer em ser o alvo da disputa entre as duas modelos. Como observa 

Lipovetsky, a fotografia de moda não subverte os tabus, antes brinca com eles, o que é 

facilitado aqui pelo fato do modelo ser um conhecido cantor e humorista. Se as duas mulheres 

reunidas em torno da figura masculina, em uma representação com nítida conotação sexual, 

comprovam que é possível falar de comportamentos mais livres e de interações de gênero 

menos convencionais nos anos 1960, para a fotografia de moda essa é, sobretudo, “questão de 

(um) gênero”. 

Entre as roupas que integram os códigos de respeitabilidade masculina, certamente o 

terno é a vestimenta mais relevante; na segunda metade dos anos 1960 ainda é o uniforme 

para boa parte dos homens e um índice da sua posição social. 

De todo modo, o “uniforme” masculino não vai ficar imune às mutações de 

comportamento, sociabilidade e às influências da cultura jovem. No Brasil, por exemplo, 

iniciativas para dotar o terno de um aspecto menos formal tiveram início com a parceria entre 

a empresa Rhodia e um grupo de empresários nacionais, reunidos sob o nome de Club Um. 

Utilizando tecidos sintéticos, que não amassavam nem perdiam o vinco, como o tergal e o 
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nycron,379 a empresa lançou ternos com calças boca-de-sino e paletós de três botões, 

ajustados, com lapelas altas e debruns, em cores como mostarda, vermelho, bege, vinho. 

Conforme Iesa Rodrigues, o Club Um abriu caminho para as calças em tons de vermelho e 

para os tecidos sintéticos na roupa masculina.380 

Se o uso desses tecidos ampliou as ofertas de ternos por empresas como Casa Tavares, 

Esplanada, José Silva, Adonis, Temper, Quinta Avenida e Ducal, no Rio de Janeiro, o 

processo de “juvenilização” da moda masculina obrigou-as a mudar a forma de se dirigir aos 

consumidores, apostando num desejo de modernização que se revelava nas novas figurações 

de gênero e no uso de adjetivos como “bacana”, “na onda”, “prá frente” e “bárbaro”, entre 

outros, nos textos dos anúncios publicitários. 

Um dos maiores anunciantes do Correio da Manhã era a Ducal, uma popular casa de 

roupas masculinas que contava no final dos anos 1960 com trinta e três filiais espalhadas pelo 

Rio de Janeiro e São Paulo. Possuía um foco no consumidor de classe média – no Rio de 

Janeiro suas lojas ficavam no centro e em bairros da zona norte – e comercializava roupas 

práticas para todas as ocasiões, em especial ternos. Notabilizava-se ainda por uma ampla 

oferta de crédito: “Crédito profissional, basta trabalhar para comprar” e “prestações em até 

dez vezes sem juros”. 

Em anúncio publicado em março de 1970, com o título de “Festão da roupa nova”, 

cabe a uma mulher jovem, de cabelos longos, lisos e louros, em poses e trajes sensuais, 

apresentar alguns dos modelos de ternos comercializados pela empresa. Sentada, abraçada ao 

torso de um manequim (em metal ou madeira) no qual se vê apenas o paletó, segura na mão 

esquerda um copo de bebida e se exibe em um mini-vestido claro, deixando ver as coxas; o 

decote expõe o pescoço e o ombro esquerdo. Tendo atrás dela vários outros manequins, com 

diferentes modelos de ternos, dirige-se, segundo o curto texto do anúncio, aos homens 

bonitos, então qualificados de “pão”. Mais do que atrair o leitor para as vestimentas exibidas – 

que, com exceção das cores, não têm reveladas, efetivamente, as suas especificidades em 

termos de tecidos, padrões e modelagens – o anúncio potencializa o seu poder de sedução: 

quem quer que seja o seu portador terá assegurado o sucesso junto às mulheres. Para isso 

colabora a utilização de manequins no lugar de modelos “de carne e osso”.  

 

                                                
379 Tecido produzido com fibra poliéster pela empresa Sudantex. A campanha publicitária dos ternos em nycron 
ficaria famosa: “senta, levanta, senta, levanta...”, em referência ao fato de não amarrotarem. 
380 RODRIGUES, Iesa, op. cit., p. 25. 
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Outro aspecto a ser observado no anúncio se refere ao “tamanho relativo” com a 

mulher representada em dimensão inferior ao “homem”, mantendo-se o protocolo comumente 

observado por Goffman nos anúncios publicitários. Chama a atenção também o braço 

esquerdo do manequim circundando a modelo que parece acolhida pelo “parceiro”. Essa 

configuração, segundo Goffman, seria assimétrica, indica, quando se trata de adultos de sexos 

diferentes, uma relação de propriedade: qualquer homem poderia se ver ali no lugar do 

manequim. 

Finalmente, vale ressaltar que, a princípio, o figurino da modelo em nada se coaduna 

com as roupas apresentadas; um homem de terno certamente estaria acompanhado de uma 

mulher em roupas menos informais. No entanto, o objetivo aqui parece ser justamente assinalar 

a “modernidade” e a “juvenilidade” dos ternos oferecidos, uma estratégia para atrair as camadas 

possuidoras de um gosto médio, certamente com menos recursos materiais ou menos interesse 

em adquirir as roupas masculinas que já experimentavam uma estética transgressora. 
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Exemplar nesse sentido é o editorial “Quando a moda é diferente”, o primeiro 

dedicado à moda masculina produzido pelo Correio da Manhã, em 1967. Com forte 

inspiração londrina, não dissimulada no texto da matéria, apresenta modelos da butique 

Victor: calças retas usadas com túnicas compridas no “estilo Mao”, ambos em estampa de 

flores, ou ainda as calças listradas em cores como laranja, violeta e limão, além de modelos 

em madras que “combinam com a gravata ou brigam com a camisa de pois”, conforme o 

texto. Eram roupas que ousavam nas cores e combinações e que podiam ser usadas em 

“boates, happenings ou em ‘uma festa diferente’”. De estilo marcadamente extravagante e 

bastante coloridas, são exibidas por jovens, um deles de cabelos longos.  

O conjunto das vestimentas, os modelos escolhidos e os atos performativos excluem 

homens mais velhos, mais conservadores (como e onde sair com roupas estampadas, 

coloridas, ajustadas?) ou que não possuíam os padrões corporais exigidos por aquelas 

vestimentas. Excluíam ainda os sujeitos que não integravam as camadas dominantes, posto 

que as roupas de butiques eram comercializadas por preços inacessíveis para a maior parte 

dos consumidores. O texto ratifica os repertórios e posturas escolhidos para a figuração dos 

modelos deixando claro o caráter de exceção das roupas apresentadas.  
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A moda da “swinging London” já existe no Rio mas poucos são os que se atrevem a 
usá-la, pois o carioca ainda não a vê com bons olhos. (...) Esta é a moda choque. 
Causa impacto pela ousadia de cores e combinações, fugindo ao comum, ao 
tradicional, mas agrada aos jovens que querem sempre renovar.381  
 

Duas imagens merecem destaque: na maior delas, o rapaz de cabelos louros e 

compridos, com rosto de traços suaves, quase femininos e olhar tranquilo, é figurado junto à 

uma mulher também jovem, com roupas estampadas e cabelos curtos. Embora as vestimentas 

de ambos sejam visivelmente coloridas, a roupa masculina beira a extravagância. A presença da 

mulher, aliás, não é abordada pelo texto, tampouco suas roupas; ela é quase um acessório, está 

em cena corroborando uma igualdade no parecer, mas, não deixa dúvidas quanto ao 

protagonismo masculino, o que as outras imagens, sem a presença feminina, confirmam. Há 

uma leve proximidade dos corpos e um toque suave dos braços da jovem no ombro do rapaz. 

Mas, a despeito da proximidade dos corpos, não parece haver intimidade ou vínculo entre eles. 

A imagem central se destaca igualmente: nela o modelo usa um terno completo, 

incluindo a gravata, mas, ao posar de pernas abertas e mãos na cintura, foge dos padrões 

habituais utilizados na apresentação deste tipo de vestimenta. Contudo, o modelo não parece 

pouco à vontade; ao contrário, nota-se até um certo narcisismo, reforçada pelo olhar firme, 

levemente desafiador, também incomum nas fotografias de moda masculina. Sua postura não 

exibe sobriedade tampouco está associada a um padrão rígido de sexualidade. 

Para o processo de mutação da moda masculina e a ampla difusão destes novos padrões 

vestimentares será fundamental a influência de cantores e artistas de cinema nacionais e 

internacionais, sobretudo, os primeiros; os músicos se tornam nos anos 1960 a grande referência 

em termos de moda. É certo que as roupas adotadas por esses grupos atendem a interesses 

variados, incluindo, naturalmente, a veiculação de um determinado perfil. As vestimentas são 

figurinos mesmo quando usadas fora dos palcos e das telas. De todo modo, a indústria da moda 

tratará de “limpar” estas roupas dos seus elementos mais extravagantes de maneira a compor 

um guarda-roupa radicalmente distinto daquele em voga até então.  

No Brasil, a influência dos artistas pode ser mensurada pelo lançamento de coleções 

tendo à frente cantores como Roberto e Erasmo Carlos e Ronnie Von e a atuação deles como 

modelos em desfiles e editoriais. Em 1966, Roberto Carlos e outros membros da chamada 

“jovem guarda” lançam as etiquetas Calhambeque, Ternurinha e Tremendão, “um ato pioneiro 

                                                
381 “Quando a moda é diferente”, Feminino, Correio da Manhã, 26/11/1967. 
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de moda, música, juventude e consumo. (Contudo) no Rio de Janeiro esta história vende pouco. 

A juventude ainda não constitui uma força econômica. Os esnobes acham o grupo suburba.”382 

A estética da “jovem guarda” que além de Roberto e Erasmo tinha na cantora 

Vanderléia uma espécie de musa, pode ser assim resumida: para as mulheres, 

preferencialmente, minissaia ou vestidos retos e curtos, além das calças Saint-Tropez; para os 

homens, calças justas, camisas de tecidos brilhantes com mangas compridas bufantes e golas 

grandes como as de Elvis, blusões de couro e botinhas; correntes grossas no pescoço, 

pulseiras e o anel Brucutu, feito com uma peça localizada no capô do Fusca que servia para 

esguichar água no pára-brisa. Para ambos os sexos, uso de cores vivas, sem restrições. 

Em 1967 Ronnie Von propõe uma coleção. Mas, diferente daquela da jovem guarda 

que apresentava um amplo guarda-roupa definido conforme o gênero, a linha de camisas do 

cantor destinava-se “aos jovens de ambos os sexos.” Segundo a matéria publicada pelo 

Correio da Manhã, que patrocinava o seu lançamento no Rio de Janeiro, as camisas do “ídolo 

do iê-iê-iê”, representavam “o espírito da música e da época”: “anticonvencional” e 

“anticonformista”, mostravam “como os jovens se identificam, fazendo desaparecer as 

barreiras”. Numa hiper estilização “do estilo Mao”, com as golas mais altas e largas do que o 

habitual e abotoamento duplo, as camisas certamente devem ter agradado muito mais aos 

rapazes do que as moças, mas, seu lançamento ajudou a cimentar o terreno do unissex e 

ratificar as possibilidades estéticas que se ofereciam aos homens. 

 

                                                
382 RODRIGUES, Iesa, op. cit., p. 10. Observo que as páginas de moda do Correio da Manhã não dedicaram 
espaço aos padrões estéticos disseminados pela “jovem guarda”. 
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Ao naturalizar a relação do homem com a moda, os artistas colaboraram para diminuir 

a associação entre moda e homossexualidade. A variedade de estilos, a emergência de padrões 

estéticos de diferentes grupos, tornou aceitável que os homens se interessassem pelo tema e 

que investissem dinheiro e tempo em roupas e na aparência. A disseminação mundial de 

múltiplos estilos de vestimentas masculinas se deveu em grande parte às subculturas juvenis 

londrinas com as lojas da Carnaby Street concentrando as maiores inovações advindas desses 

grupos. Inicialmente, as roupas da região eram vendidas para uma clientela homossexual, 

integrada em geral por artistas. Com o estabelecimento da loja de John Stephen,383 elas 

acabaram por atingir um público mais amplo. 

No campo da alta-costura é o nome de Pierre Cardin que se destaca como o mais 

inovador na moda masculina no período: além de dominar as técnicas de confecção de roupas 

para homens, por ter trabalhado durante sete anos como alfaiate, era ousado e imaginativo, 

não dispensando experiências com materiais inusitados como tecidos elásticos e plástico. 

Insistindo que não desejava manter as roupas masculinas no século XVIII ou XIX, suas 

coleções da segunda metade da década de 1960 se voltavam para a era espacial. Em desfile 

realizado no Brasil em 1967 mostrou calças justas e casacos com fecho-éclair, botas, camisas 

de gola roulê e cores que variavam do branco ao violeta. Seus ternos eram sofisticados, com 

fecho-éclair lateral, gola alta e cinto largo. 

No Rio de Janeiro, como em Londres, foram as butiques que cumpriram o papel de 

disseminar roupas masculinas mais experimentais, fossem elas importadas ou produzidas aqui, 

com destaque para Elle et Lui, Victor, Bibba, Dijon, Sir Anthony, Anik Bobó, Romeu e Julieta.  

A Elle et Lui foi criada por Al Abtibol, importador de gravatas, em 1961, em sociedade 

com o colunista Ibrahim Sued. A primeira loja ficava na rua Xavier da Silveira, em 

Copacabana; alguns meses após a inauguração, a parte de Ibrahim e de outro sócio foi 

comprada e os negócios expandidos com o estabelecimento da loja Sir Anthony na Praça N. S. 

da Paz, em Ipanema, e Chose e Jap, ambas na rua Barata Ribeiro. Nas décadas de 1960 e 1970 

a Elle et Lui importava as mais prestigiosas marcas de moda feminina e masculina européias.  

A Dijon surgiu em 1964, da parceria entre os irmãos Humberto e Miguel Saad; a 

primeira loja, dedicada apenas à moda masculina ficava na rua Barata Ribeiro, em 

Copacabana. A princípio vendia bermudas, shorts e camisetas, mas, rapidamente dedicou-se à 
                                                
383 Stephen ficaria conhecido como o rei da Carnaby Steet e se notabilizaria por comercializar roupas a preços 
mais baixos e de forma mais rápida do que os outros comerciantes da área; seu público era o “mercado jovem”. 
Nos Estados Unidos, roupas nos padrões da Carnaby Street, também eram usadas, inicialmente, pelos 
consumidores homossexuais que as adquiriam em butiques do Greenwich Village, em Nova York e West 
Hollywood, em Los Angeles. Ver COLE, Shaun. Fashion and homosexuality, In: STEELE, Valerie. The Berg 
Companion to Fashion, p. 281. 



 203 

confecção de roupas masculinas mais finas e à venda de produtos importados, de grifes como 

Dior e Pierre Cardin, transformando-se num centro importante da moda masculina. 

Posteriormente os negócios foram ampliados com a abertura de um segmento feminino, nas 

mãos de Madeleine Saad, então casada com Humberto. 

Uma das mais criativas butiques cariocas dos anos 1960, a Anik Bobó384 pertencia a 

Celina Moreira da Rocha e funcionava na rua Francisco Otaviano, no Posto 6, fronteira entre 

Copacabana e Ipanema, na galeria River. Oferecendo roupas no estilo unissex, logo após a 

inauguração se tornaria um sucesso, sobretudo entre as mulheres das camadas mais altas e 

artistas. Vestiam-se na Anik Bobó Maria do Rosário Nascimento Silva, Kiki Garavaglia, 

Glória Maria, Helena Ignez, Tânia Caldas, Tanit Galdeano, Tereza Souza Campos, Elis 

Regina e Gal Costa. Com uma proposta deliberadamente psicodélica, conforme o projeto de 

decoração do artista plástico francês Gilles Jacquard, a Anik Bobó abusava dos cromados. Não 

possuía vitrine e guardava semelhança com uma boate; seu letreiro era escrito em fonte 

similar à usada pelos Beatles em Yellow Submarine e ocupava toda a entrada da loja; o 

interior era visto apenas através das letras.385 

A Bibba foi criada por José Luiz Itajahy em 1966, na esquina das ruas Visconde de 

Pirajá com Maria Quitéria, em Ipanema. Era uma espécie de sucursal da Carnaby Street, 

considerada por muitos a butique mais revolucionária do Brasil. Estacionada em frente à loja 

ficava a Harley Davidson do seu dono; dentro ela, almofadões pelo chão, túnicas e vestidos 

pendurados no teto, colares enroscados pelos cantos. Sua marca eram as camisetas unissex, de 

todas as cores, com o logotipo Bibba-Ipanema estampado na manga. Itajahy foi o primeiro a 

fazer marketing em camisetas no País e a perceber a força da imagem de Ipanema para vender 

moda. 

Quanto à butique Victor, também apostava no estilo “swinging London” para as suas 

roupas: mistura de estampas e cores, tecidos delicados e formas pouco convencionais. 

Antes das butiques se estabelecerem, sobretudo nos bairros da zona sul da cidade, 

coube aos tradicionais alfaiates produzir sob medida as roupas inspiradas nos modelos 

ingleses. Conforme Sabino, 

 

                                                
384 Uma curiosidade a respeito do nome da butique: Anik Bobó é uma referência ao um jogo infantil comum em 
Portugal, como o nosso uni-du-ni-tê; também dá título a um filme do cineasta português Manuel de Oliveira, um 
dos expoentes do neo-realismo. 
385 Conforme lembra Ruy Castro, a estética futurista dos móveis boleados viria a ser utilizada pelo diretor 
Stanley Kubrick no filme Laranja Mecânica cinco anos depois. CASTRO, Ruy. Ela é carioca: uma enciclopédia 
de Ipanema. São Paulo, Cia das Letras, 2008, p. 61. 
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o alfaiate Gomes, instalado na rua Barata Ribeiro, em Copacabana, foi o responsável 
pela confecção de centenas de calças Saint-Tropez, com boca de sino, bolsos-
envelope e pestanas duplas nas faces externas das pernas, um modelo muito em 
moda na década de 1960. O alfaiate Juarez, com ateliê na rua Visconde de Pirajá, 
era disputado para a confecção de calças de veludo cotelê e em gabardine. Outros 
alfaiates como Paiva, Francesco, Schettini e Pergentino também se destacavam.386 

 

A quantidade expressiva de butiques masculinas criadas ao longo dos anos 1960 

assinala que seguir a moda e cuidar do corpo perde a conotação pejorativa: não é fútil nem 

vulgar. Retomando-se os atos performativos presentes na imagem do rapaz de sunga – o 

vestir, o caminhar, o olhar, o modo de exibir determinadas partes do corpo, em especial o 

tórax, fica evidenciado um modelo de masculinidade muito mais próximo do que temos hoje 

do que daquele que vigorou por décadas: o novo sujeito da moda é jovem, atraente e sedutor, 

em nada se parece com o homem sério, experiente e com a aparência de mais velho. 
 

3.3.2 - QUANDO A MODA É UMA SÓ 

 
Você olha o casal, da cadeira de trás do cinema, e não sabe quem é ele ou quem é 
ela – pelo cabelo, pelos trejeitos, pelo modo de vestir, pela palidez das faces (apesar 
de que muitos vão à praia).387 
 

 
“A mesma calça”, Bela, Correio da Manhã, 12/3/1970.  

 

                                                
386 SABINO, Marco, op. cit., p. 34. 
387 “Ritual dos Namorados Modelo 64”, Salvyano de Paiva Cavalcanti, Correio da Manhã, 2º. Caderno, 
9/6/1964. 



 205 

Em texto raivoso, escrito em 1964, Salvyano de Paiva Cavalcanti, crítico de cinema do 

Correio da Manhã, listava as características da moda dos jovens que igualavam os gêneros: 

cabelos longos, calças compridas e suéteres. Na opinião do jornalista, estes elementos seriam 

capazes de confundir quem os visse de costas, tudo agravado pelo fato de as moças terem 

adotado sapatos baixos e pouquíssima maquiagem.  

A semelhança na maneira de vestir de homens e mulheres jovens, marcada, num 

primeiro momento, pela adoção de peças similares, antecipou uma tendência que os criadores 

de moda, sobretudo, do prêt-à-porter, rapidamente incorporariam: o estilo denominado 

unissex. Na base desse processo estava a utilização de calças compridas por ambos os sexos, 

especificamente as calças jeans,388 cuja difusão se deve, em grande parte ao livro On the road, 

de Jack Kerouac, um dos expoentes do movimento beat. 

Para aqueles que se identificavam com o autor, que viveu o pós-guerra, questionava o 

“american way of life” e a idéia de que o bem-estar social estava diretamente relacionado ao 

progresso, usar vestimentas mais simples e quase uniformes, baseadas nas calças dos 

trabalhadores, acompanhadas por camisas sem gravata, era um aspecto fundamental, que 

sinalizava um profundo desinteresse pelas roupas da moda e dava corpo ao anti-conformismo. 

O escritor William Burroughs comentava, em 1969, que On the road foi responsável 

pela venda de milhões de calças jeans, evidenciando que, no lançamento do livro, em 1957, 

seu uso ainda não estava efetivamente difundido. O cinema – em especial os filmes 

protagonizados por Elvis Presley e James Dean nos anos 1950 – também será determinante 

para a divulgação daquelas calças. 

Conforme observa Bruno Du Roselle, o movimento beat levou algum tempo até 

atravessar o Atlântico, chegando primeiro à Inglaterra e, posteriormente, à França; o curioso é 

que a travessia deu ao sistema vestimentar uma importância maior do que à sua filosofia. 

Enquanto nos Estados Unidos, a calça jeans e as camisas eram a expressão de uma renúncia à 

moda, na Europa serão adotados por culturas juvenis que desejavam promover uma ruptura 

brutal contra o meio em que viviam.389 

Naturalmente que o sucesso do jeans não se deve apenas à obra de Kerouac e ao 

cinema, tampouco foi um fenômeno isolado; seu uso aponta para uma guinada mais ampla 

nos gostos dos jovens das classes alta e média do mundo ocidental. E se havia uma trilha-
                                                
388 As calças jeans surgiram nos Estados Unidos em 1853; foram criadas por Levi Strauss a pedido de um 
trabalhador de mina de ouro que necessitava de uma vestimenta resistente. 
389 Conforme o autor, o jeans será adotado, primeiramente, por jovens que integravam grupos como os blousons 
noir franceses, hooligans britânicos, shintaros japoneses, todos caracterizados por um comportamento violento. 
Daí advém, em parte, a associação do jeans à rebeldia. DU ROSELLE, Bruno. La mode. Paris: Imprimerie 
Nationale, 1980, p. 257. 
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sonora que podia acompanhar as calças jeans esta era o rock-and-roll. Jeans e rock eram a 

mistura perfeita 

 
para os jovens que começavam a aceitar a música, as roupas e até a linguagem das 
classes baixas urbanas, ou o que tomavam por tais, como seu modelo. O rock foi o 
exemplo mais espantoso. Em meados da década de 1950, subitamente irrompeu do 
gueto e catálogos de “Raça” ou “Rhythm and blues” das gravadoras americanas, 
dirigidas aos negros pobres dos EUA, para tornar-se o idioma universal dos jovens, 
e notadamente dos jovens brancos. 390  

 

Os jeans acabam por se tornar um símbolo de rejeição dos valores das gerações 

anteriores, um modo claro de se diferenciar de pais e mães e, ao mesmo tempo, se igualar 

àqueles com quem se compartilhava a idade e os valores, isso tudo, sem distinção de gênero. 

Em 1968, a peça de roupa que por tantas décadas havia sido exclusivamente de uso masculino 

era cada vez mais vista nas mulheres. 

Como afirma o historiador do jeans, Daniel Friedmann, o jeans é a “segunda pele 

fraternal”. De origem proletária e associado à esquerda, foi incorporado massivamente pela 

pequena burguesia; no final da década suas vendas atingem um patamar nunca visto até então.  

Desde o final dos anos 1950 o jeans era o uniforme da contestação: na França, em 

meados daquela década vestia a escritora Françoise Sagan, ícone das jovens modernas, 

fotografada com pés descalços e poses descontraídas; também na França foi amplamente 

usada nos eventos de Maio de 68. Era a roupa por excelência dos universitários norte-

americanos nos protestos contra a guerra do Vietnã, nas passeatas pelos direitos civis dos 

negros e nas manifestações feministas na segunda metade dos anos 1960.  

No Rio de Janeiro, em 1968, vestia indistintamente rapazes e moças nos protestos de 

estudantes contra a ditadura. Em uma imagem emblemática, publicada pelo Correio da 

Manhã, jovens levados para o estádio do Botafogo, após uma manifestação na Universidade 

do Brasil, na Praia Vermelha, dão a ver como aquelas calças conformavam o inconformismo. 

A moda unissex, da qual a calça jeans é exemplar, promove segundo Marie-Thèrese 

Basse e Olivier Burgelin, “uma ruptura simbólica, uma nova era vestimentar (...) na qual o 

dimorfismo sexual aparece como uma possibilidade não como uma restrita obrigação.”391 Os 

autores chamam a atenção ainda para o fato de que embora tenha sido rapidamente apropriado 

pelos designers de moda, o estilo unissex aponta para um longo e gradual processo de 

                                                
390 HOBSBAWM, Eric, op. cit., p. 324. 
391 BASSE, Marie-Thèrese e BURGELIN, Olivier. L´unisexe. Perspectives diachroniques. Communications, vol. 
46, n. 1, 1987, p. 295. Disponível em: <http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/comm_0588-
8018_1987_num_46_1_1699>.  
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masculinização da indumentária feminina392 e também, em menor medida, por uma certa 

feminização do vestuário masculino. 

  

 

 

 

É importante ressaltar que o estilo unissex não mantem nenhuma relação com o 

travestismo, e, embora exiba alguns elementos de androginia, não apaga as diferenças entre 

homens e mulheres: ele instaura a possibilidade dos sujeitos produzirem novos e diferentes 

conceitos de feminilidade e masculinidade menos rigorosos, mais fluidos. O faz, oferecendo 

liberdade de experimentação e, sobretudo, a chance da adoção de elementos, formas e cores 

associados ao outro gênero. 

Começando por afirmar que os homens haviam se tornado tão vaidosos quanto as 

mulheres, um texto publicado no Correio da Manhã, em 1969, assim definia o unissex: 

                                                
392 Basse e Burgelin identificam momentos marcantes que sinalizam a influência do vestuário masculino sob o 
guarda-roupa feminino: o primeiro, no final do século XIX, quando as mulheres passaram a praticar esportes, em 
especial o ciclismo, o que levou a estrutura, as formas e a aparência das roupas femininas à uma maior 
praticidade. O segundo momento está relacionado ao abandono do espartilho, processo que teve início nos 
primeiros anos do século XX; o terceiro, nos anos 1920, com a adoção dos cortes de cabelos curtos e de 
elementos associados ao guarda-roupa masculino, como gravatas e pulôveres. O quarto momento é marcado pela 
emergência das calças compridas para mulheres, embora ainda usadas em locais e ocasiões específicas e, o 
quinto, se relaciona ao processo de produção engendrado pelo prêt-à-porter, e o efeito simbólico da perda da 
autoridade da alta-costura, com o surgimento de roupas mais práticas e estilos advindos de outras camadas e 
classes de idade (jovens). O sexto momento, finalmente, seria o do surgimento do estilo unissex, na segunda 
metade da década de 1960.  

 
Estudantes levados para o campo do Botafogo, após manifestação, Correio da Manhã, 20/06/1968. 
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Em matéria de moda, não existe mais uma separação de sexo. Tanto homens como 
mulheres usam os mesmos tecidos: voil, malha de algodão, sedas, vinil, jérseis. Os 
modelos de calças e pantalonas são idênticos. Cintos, sapatos, enfim, todos os 
detalhes, e até mesmo algumas bijuterias são igualmente válidos, para ele e ela.393  

 

Mas, a disposição para ousar, uma exigência do unissex, não atinge todas as classes de 

idade. Restrito aos mais jovens e menos conservadores, colabora para distinguir o seu 

portador: inserindo-o na moda, faz dele contemporâneo.  

 
Mesmo os homens mais reticentes já começam a aceitar as “loucuras” da moda, 
apesar do risinho disfarçado de algum pioneiro moderno. Seja sincero, você nunca 
se imaginou usando um Cardin espacial ou uma berrante calça hippie? Afinal, é 
sempre assim, no começo de alguma onda, a gente resiste, mas acaba adotando, nem 
que seja dez anos depois.394 

 

Se para as mulheres da segunda metade dos anos 1960, o unissex se caracterizou, 

sobretudo pela adoção maciça de calças compridas e graças a isso, por uma série de restrições 

e interdições referentes ao seu uso, para os homens, as questões e problemas engendrados pela 

moda unissex eram bem mais delicados. Neste caso a masculinidade do portador podia ser, 

em alguns casos, colocada em xeque. Curiosamente, no que se refere a eles, não há 

efetivamente, o uso de uma peça de indumentária que os identifique com as mulheres;395 os 

problemas se relacionam à adoção de determinadas cores, estampas, acessórios, jóias e ao uso 

de roupas ajustadas, além da exposição do corpo e os cabelos longos. Descrevendo os itens 

principais do guarda-roupa do jovem moderno, em 1967, a jornalista do Correio naturaliza o 

uso de itens associados ao estilo unissex, enfatizando que nenhum deles colocava em dúvida a 

sexualidade do portador. 

 
Calças justas, em geral de tecidos grossos de algodão como zuarte, lonita 

praiana, etc, são acompanhadas, em geral, por blusas também de algodão ou fibras 
sintéticas em cores vivas como o amarelo, o vermelho e o azul, as cores simples do 
espectro solar, ou multicoloridas, com listras espalhafatosas ou românticas 
florezinhas. (...) Para que o jovem esteja completamente moderninho, falta o 
principal, o cabelo comprido. Este, aliás, é que dá o toque de modernidade e o seu 
uso vale como uma declaração de princípios, uma demonstração de atitude 
existencial, brado de independência, lema, bandeira, qualquer coisa que signifique 
estou aqui. (...) Logo: o cabelo comprido ou curto nada tem a ver, sob o ponto de 
vista biológico, com masculinidade ou feminilidade. 

                                                
393 “Moda detalhe – dele”, Feminino, Correio da Manhã, 2/11/1969.  
394 “Nosso homem em veludo”, Suzette, Feminino, Correio da Manhã, 24/3/1968. 
395 No final dos anos 1960 há algumas propostas de saias para homens, mas, efetivamente, elas nunca se 
tornaram moda. Em texto publicado em 1968, a jornalista Tereza Barros comenta a tentativa de introdução da 
minissaia para homens no Brasil. Proposta pelo costureiro pernambucano Marcílio Campos e adotada por 
Magno, um “carioca avançadinho”, seu uso, segundo a autora, levou um delegado vestido de “armadura”, ou 
seja, de terno, a proibi-lo de andar em sua jurisdição. “Homens de armadura até quando?” Tereza Barros, 
Feminino, Correio da Manhã, 28/1/1968. 
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Sobre as blusinhas berrantes, o terceiro item do “cabeludo” - cabelos 
longos, calças justas, blusa multicolorida – sobre as blusas enfeitadas, coloridas e 
vistosas, devemos lembrar-nos de que em muitos grupos, como existem na Polinésia 
e em tribos africanas e australianas, os homens se enfeitam mais do que as mulheres 
e nem por isso deixam de ser másculos.396 

 

Se o unissex é uma escolha na qual os aspectos ideológicos estão presentes, e que 

tomado ao pé da letra ainda causava algum estranhamento, esse estilo único por vezes não 

passava de um termo do qual os criadores de moda se apropriavam para atingir um público 

mais amplo. O unissex se torna uma palavra da moda. Como uma espécie de guarda-chuva, 

acaba agregando inúmeras variantes que são observadas ao analisarmos os editoriais de moda.  

Em primeiro lugar, e de modo mais recorrente, considera-se unissex, o uso de calças 

compridas iguais por homens e mulheres. Nessa categoria encontra-se a matéria publicada em 

1970, sob o título de A mesma calça, enfatizando que a butique Bípede, na Alameda Franco, 

era então a única loja unissex de São Paulo; o que a tornava especial, segundo o texto, era o 

fato de comercializar “calças iguaizinhas, que podem ser em brim, gabardina, tergal, veludo, 

pelúcia, linho ou lã”.397 

Mas, a mesma calça para ambos os sexos, poderia significar mais do que 

simplesmente uma calça produzida com tecido e modelagem iguais, conforme evidenciam 

dois editoriais de moda publicados em 1970, um em fevereiro e outro em março. 

 

 

                                                
396 “A moda muda o homem?” Leda Barreto, Feminino, Correio da Manhã, 16/7/1967. 
397 “A mesma calça”, Anexo, Correio da Manhã, 12/3/1970. 
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“Acorrentadas”, Feminino, Correio da Manhã, 8/2/1970. Foto: Paulo Rubens Fonseca. 
“Juca, mulher e moda”, Feminino, Correio da Manhã, 19/4/1970. Foto: Dílson Martins. 

 

No editorial Acorrentadas, a calça é vestida por uma jovem. Na segunda imagem é 

Juca Chaves – recém-chegado da Itália – quem exibe a peça; neste editorial não há nenhuma 

menção à marca ou descrição das peças exibidas por ele. O modelo, segundo a matéria mais 

antiga, era confeccionada pela Pallazo di Roma, na Itália, e vendida no Rio de Janeiro em 

uma cobertura na rua Hilário de Gouveia, em Copacabana, em outras palavras, uma 

importadora informal. 

Além da calça, ambos exibem modelos similares de sandália baixa, que deixa à mostra 

boa parte dos pés. Enquanto a moça utiliza uma camisa de mangas longas com a mesma 

estampa de correntes, Juca combina a calça com uma camisa branca, de tecido muito fino, 

com alguns botões abertos e as mangas dobradas. 

Temos aqui um exemplo interessante do efeito unissex: embora a calça seja uma peça 

tomada de empréstimo pelas mulheres do guarda-roupa dos homens, é Juca quem parece 

“roubar” das mulheres a peça de vestimenta. Isso se deve ao fato da calça ser estampada – em 

contraposição à de sua parceira que usa modelo em tecido liso e escuro – e também por ter 
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sido apresentada anteriormente em matéria relativa à moda feminina. A omissão de que se 

tratava de peça unissex colabora para essa sensação. 

Há outro aspecto a ser observado: a modelo figurada com Juca veste-se de modo mais 

discreto que ele, exibe uma pose contida e toca suavemente o seu próprio pescoço, exibindo 

os repertórios comumente empregados na “ritualização da feminilidade”. E embora a 

interação do casal aponte para um arranjo amoroso, há uma certa ironia na figuração dele. 

Para que possa ficar da altura da modelo, Juca é posicionado um degrau acima, o que a foto 

não omite, além disso, posiciona uma das mãos na cintura, gesto associado à feminilidade. 

Os atos performativos contidos na imagem são reveladores de como a roupa colabora 

para definir e redefinir modelos de gênero e como estes modelos estão todo o tempo em 

construção. A mesma roupa que veste a modelo sozinha, figurada como uma empresária bem 

sucedida, ao lado da caixa registradora – quem sabe se pertencente à butique informal? – 

veste o cantor e humorista que, fazendo jus a este último talento, ironiza e desvirtua as 

fronteiras de gênero. 

No terceiro editorial analisado, Moda à nossa moda, de 1969, o estilo unissex das 

vestimentas usadas pelos modelos dá forma às interações de gênero pautadas por uma 

simetria, mas, de uma forma diferente daquela apresentada pelo editorial acima comentado. 

Aqui não há ironia nem humor, ao contrário, pode-se perceber certa melancolia em algumas 

imagens.  

O editorial publica nove fotos apresentando roupas da butique carioca Anik Bobó. Os 

modelos são a dona da loja, Celina Moreira da Rocha, o decorador responsável, Gilles 

Jacquard, e a modelo Ana Lúcia Jordão. A série de imagens enfatiza o aspecto autoral da 

moda ali produzida e comercializada: a presença da dona do empreendimento atesta a 

qualidade e a especificidade dos produtos; o decorador vestido com roupas psicodélicas, 

posando nas estruturas cromadas criadas por ele, certifica o conceito de identidade visual. É 

visível a integração entre a loja, com seu projeto arquitetônico e a roupa comercializada. 

Finalmente, a presença da modelo sinaliza a usabilidade da roupa: o produto não é somente 

parte de um projeto de sua dona e do decorador. 
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“Moda à nossa moda”, Feminino, Correio da Manhã, 9/11/69. Foto: Paulo Azevedo. 

 

 

A Anik Bobó era reconhecida pelas calças e paletós em veludo amassado, que davam a 

impressão de molhadas. Confeccionadas em tons de roxo e lilás, eram usadas por homens e 

mulheres, assim como as bolsas em patchwork de couro. Comercializava ainda calças de 

cintura baixa, bocas-de-sino em veludo molhado preto ou vinho, coletes de espelhos 

bordados, jaquetas coladas no corpo. 

O texto do editorial reforça o caráter da moda unissex da Anik Bobó, apontando que 

“as calças de brim continuam na ordem do dia, dentro da mesma moda para ele e ela. Todos 

os tons, com modelos rosas, amarelões e vermelhos, válidos para ambos os sexos.” 

Nesta matéria, especialmente, as mulheres usam tanto vestidos curtos como calças 

compridas, estas em modelagens mais ajustadas ou com a boca-de-sino. Camisas, coletes 

longos (então chamados gilets) e batas com estampas de inspiração oriental compõem os 

modelos femininos e masculinos; há também calças em tecidos variados, lisos e estampados.  
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Das treze fotos localizadas duas reúnem os três modelos; duas apresentam Gilles e 

Celina Moreira da Rocha; uma reúne Gilles e a modelo; sete apresentam a modelo sozinha no 

interior da loja e na fachada; apenas uma apresenta o modelo masculino dentro da butique. 

Esta foto merece uma especial atenção. 

 

 
“Moda à nossa moda”, Feminino, Correio da Manhã , 9/11/69. Foto: Paulo Azevedo. 

 

Nela está o jovem artista plástico francês, famoso por ter namorado uma das mais 

cobiçadas garotas de Ipanema, a modelo e atriz Duda Cavalcanti. Gilles, conhecido no Rio de 

Janeiro por seu jeito excêntrico e seus longos cabelos – quando os homens ainda não ousavam 

usá-los assim – era famoso pelas festas que promovia. Sua escolha como modelo para as 

roupas unissex da Anik Bobó não é, portanto, gratuita e nem se deve apenas ao fato dele ter 

decorado a loja entre tantas outras da época. 

Posando descalço, no alto de uma das estruturas metálicas que criou para a butique, 

Gilles exibe calças em veludo e jaqueta de couro, ambos na cor preta, além de foulard e 

grandes óculos escuros. A moda unissex proposta pela Anik Bobó é evidenciada nas roupas e 

nas posturas e gestos do modelo. De forma lânguida e melancólica, Gilles parece 
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corresponder ao que Richard Dyer qualifica de um “jovem triste.”398 Segundo o autor, esse 

tipo de figuração era recorrente como uma indicação da homossexualidade masculina nas 

fotografias de moda nas décadas de 1950 e 1960. Para Sean Nixon, que também o identificou 

nas imagens de moda dos anos 1960 publicadas pela revista Town, o uso intensivo desse 

repertório asseguraria uma cumplicidade entre o modelo e o leitor. Mas, ainda segundo a 

autora, essa figuração da sexualidade é desarticulada pela presença, em algumas imagens, de 

uma modelo feminina abraçada ao homem, padrão que o editorial igualmente adota.  

 

  
“Moda à nossa moda”, Feminino, Correio da Manhã , 9/11/69. Foto: Paulo Azevedo. 

 

De modo geral, a respeito das interações de gêneros, o aspecto mais curioso das 

fotografias de moda, até os anos 1960, é a escassez de um contato físico mais intenso entre 

homens e mulheres: quando muito eles se tocam levemente.399 Uma quebra radical nesta 

norma pode ser observada, entre outras, nas imagens registradas por Bob Richardson, em 

                                                
398 Apud NIXON, Sean, op. cit., p. 178. 
399 Exceções entre as imagens pesquisadas são as fotografias de moda do fotógrafo inglês Anthony Armstrong-
Jones produzidas para a Vogue entre 1957-1959. Nelas homens e mulheres interagem, dançam e se tocam. Há 
humor e, segundo o fotógrafo, um desejo de diversão. Ver, HARRISON, Martin, op. cit., p. 202-203. Em 1958 
uma série de imagens de Jerry Schatzberg, para a Vogue também se distingue do padrão habitual no que toca à 
interação de gêneros. Como além de fotógrafo Jerry era diretor de cinema, produziu na mencionada série uma 
narrativa em que um casal em trajes de gala, retornando para casa, após uma festa, vai a um mercado. A 
proximidade e a intimidade do casal, em conformidade à proposta do fotógrafo, diferem da formalidade habitual 
em imagens de moda reunindo homens e mulheres. 
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especial a série produzida na Grécia, em 1966, para a revista Vogue, composta por dezesseis 

páginas. A narrativa visual proposta por Richardson incluía imagens da modelo Donna 

Mitchell sentada sozinha em uma taverna e, no mesmo local, dançando com um homem, o 

assistente do fotógrafo, Mike Yavel, que atuou como modelo. Mas, o que se destaca na série é 

a fotografia dos modelos deitados na areia, ele de costas – sem que se possa ver o seu rosto – 

ela, de frente, com a cabeça apoiada nas pernas dele, usando um short curto e camiseta, ambos 

pretos, deixando à mostra a barriga. Para além da lágrima que escorre do olho esquerdo da 

modelo, que poderia indicar uma discussão entre o casal, o aspecto que se ressalta é a 

explícita sensualidade para a qual é fundamental a proximidade dos corpos.400 

No editorial examinado aqui, duas imagens da dupla Celina e Gilles são expressivas ao 

revelar uma interação de gênero marcada pela proximidade, intimidade e simetria: em uma 

delas, Gilles, de calça boca-de-sino clara, blusa de malha preta, colar e óculos, além dos 

onipresentes pés descalços, é figurado deitado, recostado sobre Celina. Na outra imagem é 

ele, sentado, quem a apóia. Nesta fotografia, ambos estão vestidos com calças boca-de-sino e 

batas de inspiração oriental com Celina em posição de destaque, figurada em tamanho maior 

do que Gilles, que movimenta a mão esquerda como se estivesse gesticulando com ela. 

De todo modo, essa relação de superioridade é amenizada pela pose de Celina, 

tipificada por Goffman como parte da ritualização de subordinação: conforme o autor, uma 

figuração comum entre pessoas de sexos diferentes é que a mulher, apoiada ao homem, 

flexione os joelhos. 

Cotejando-se as duas imagens é possível observar que não há uma relação explícita de 

subordinação ou dominação entre os modelos. Gilles, sobretudo, ilumina uma sexualidade não 

afeita a padrões, não há nele nenhum aspecto da representação masculina tradicional, ao 

contrário, ao se deixar apoiar por Celina, em uma das imagens, revela uma ambigüidade: 

como um menino apoiado pela mãe, tanto sinaliza, com sua pose, uma desproteção, como nos 

remete às observações de Nixon quanto a melancolia e passividade comuns nas figurações de 

homossexuais masculinos, os “jovens tristes”. 

Existe, aliás, um enigma que permeia a narrativa visual desse conjunto de imagens: 

nele não há traços muito claros das relações entre os modelos figurados. Seria um casal e uma 

amiga? Três amigos que se encontram numa loja? Um homem que se relaciona com as duas 

mulheres (talvez ao mesmo tempo)? Talvez não seja isso o que importa. A potência dessas 

                                                
400 HARRISON, Martin, op. cit. p. 191. 
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imagens reside na maneira como convocam nosso olhar para um conjunto de questões, 

sinalizando que, nos anos 1960, as roupas são apenas a face mais aparente da revolução. 

 
 
3.4 - VESTINDO A MULHER DINÂMICA 
 
 

Os modelos que eu crio não têm mais nenhuma ligação com o passado. São para a 
mulher que sai de manhã à noite, sem idade específica, moda jovem e, sobretudo 
dinâmica, para a mulher que compra as suas roupas com seu próprio salário. 
Independentes da paternidade e do coronelato.401 
 

 

A declaração da arquiteta Vera Figueiredo, proprietária da butique Truc, localizada em 

Ipanema, dá a medida das mutações da moda feminina na segunda metade dos anos 1960 e, 

sobretudo, das características das suas destinatárias. Naquele editorial, Moda marota, 

publicado pelo Correio da Manhã em 1969, Vera comenta que não criava roupas apenas 

“para a mulher se cobrir, mas (para) estar à vontade e sentir-se moderna. Para a mulher que 

assumiu o seu papel no mundo atual. Não existe mais a boneca do século XIX nem há mais 

tempo para a alta-costura.”402 

As roupas práticas propostas por Vera – conjuntos de calças compridas e vestidos 

curtos – para a mulher jovem (mas sem idade definida), que trabalha, consome à custa do seu 

salário e que não depende do pai ou do marido, são difundidas em imagens que conformam 

um novo ideal feminino: a mulher dinâmica. Tomando o editorial como ponto de partida é 

possível examinar as características desse novo sujeito ou dessa “nova mulher” da moda. 

O primeiro aspecto a ser destacado é a ruptura no padrão de figuração feminina na 

segunda metade dos anos 1960. Oposta à mulher ornamento, aquela que se vestia e se 

comportava para agradar os homens e que era representada em ambientes fechados (estúdios 

ou lojas), a “mulher dinâmica” aparece também em espaços externos, públicos e privados 

(ruas, parques, clubes, praias), caminhando, em deslocamento. Enquanto a mulher passiva, 

que não trabalhava, dependia do marido e dedicava tempo e dinheiro à alta-costura, era 

figurada sempre em pé, com roupas e cabelos impecavelmente apresentados em poses rígidas, 

reiteradas em inúmeras imagens, os atos performativos da mulher ativa contemplam uma 

variedade de repertórios, gestos e situações; nenhum deles guarda qualquer semelhança com 

os padrões de representação em vigor até então, mesmo que se trate de divulgar roupas mais 

sofisticadas. 
                                                
401 “Moda marota”, Feminino, Correio da Manhã, 23/11/1969. 
402 Ibidem. 
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Sozinha ou em dupla, com outra mulher, junto a barcos, motos e carros – incluindo-se 

até carros de corrida – jovem, esportiva, sexy e, sobretudo, solteira, a mulher dinâmica seria a 

representação da mulher que trabalha ou freqüenta a universidade, circula pelos espaços de 

sociabilidade acompanhada de amigas, veste-se e comporta-se de maneira autônoma. 

 

 
“Moda marota”, Feminino, Correio da Manhã, 23/11/1969. Foto: Pedro de Moraes 

 

Exemplar, neste sentido, são as duas modelos retratadas no editorial Moda marota 

figuradas em dupla, em local indefinido, com poses enfatizando a idéia de movimento, 

visíveis nas pernas e braços abertos. Registradas pelo fotógrafo Pedro de Moraes, as imagens 

visam muito mais configurar um “clima” que colabore para difundir as roupas da butique – 

identificando as clientes a que se destinam – do que propriamente exibir os detalhes das 

vestimentas.  

Curiosamente e, a despeito da idéia de movimento que as poses intentam transmitir, os 

pés das modelos não estão visíveis em nenhuma imagem do editorial. De todo modo, os pés 

ocultos promovem um rompimento com os tradicionais repertórios que valorizam as posturas 

de bailarinas clássicas, parte da hiper ritualização da feminilidade presente nas fotografias de 

moda até a primeira metade da década de 1960. Também chamam a atenção os cabelos soltos, 
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sem muitos cuidados no penteado, ou presos com lenços: as imagens sinalizam uma beleza 

sem artifícios, por vezes até propositadamente descuidada. A figuração feminina torna-se 

então distante da matriz da fotografia de moda, a ilustração, que oferecia um retrato fiel de 

uma modelo anônima exibindo cuidadosamente chapéus, jóias, acessórios e roupas. 

O editorial sinaliza um outro aspecto importante dessa “nova mulher” da moda: jovem 

e independente, ela é magra e tem um corpo que é controlado por exercícios ou dietas, 

amplamente divulgados nas revistas e nos cadernos femininos dos jornais. Para vestir 

minissaias, biquínis pequenos e calças compridas não é possível exibir curvas, quadris largos, 

celulites, estrias e quilos extras. Graças a essas roupas, as marcas da inércia e do sedentarismo 

feminino, de que a corpulência era uma das expressões, são desqualificadas.403 O mais grave é 

que calças e minissaias eram utilizadas sem a habitual lingerie que ajudava na compressão do 

corpo; as minis, no máximo, permitiam o uso de meias-calças. 

Pierre Cardin, em visita ao Brasil, em 1966, causou embaraço ao afirmar que suas 

criações eram para ser vestidas sem combinação e sutiã. Antecipando a ampla disseminação 

de roupas que aboliriam o uso dessas tradicionais peças íntimas, Cardin iluminava uma 

questão que, em pouco tempo, atingiria a indústria e o comércio de diversos países. Em 1968, 

por exemplo, conforme matéria publicada no Correio da Manhã, os fabricantes ingleses 

mostravam-se apavorados com o crescente declínio das vendas de lingerie: 

 
A verdade é que a lingerie tornou-se obsoleta como base para a moda atual. As saias 
mini ou máxi, tipo culote e até as bermudas, reclamam uma adaptação. As 
transparências colocam à prova qualquer lingerie, pois esta deve seguir exatamente a 
linha do vestido, ou pelo menos, a ele adaptar-se.404 

 

Hilary Radner observa que o ideal feminino veiculado pelas fotografias de moda 

caracterizava-se, então, por uma ambigüidade: exigia um equilíbrio quase impossível entre a 

satisfação pessoal e o controle social, este a cargo da própria mulher, hiper estimulada a atuar 

sobre o seu corpo, modelando-o conforme as exigências das novas roupas que demandavam 

juventude e magreza.405 

Nos anos 1960, sob a vestimenta, havia um corpo menos natural do que nunca, cada 

vez mais trabalhado pela cultura. A liberação vestimentar que a minissaia, por exemplo, 

sinalizava, certamente está relacionada à uma liberação corporal, pois “não se pode negar o 

                                                
403 Ver LIPOVETSKY, Gilles, A terceira mulher, p. 137. 
404 “Na base de toda a elegância”, Feminino, Correio da Manhã, 8/12/1968. 
405 RADNER, Hilary. Embodying the single girl in the 1960s. In: ENTWISTLE, Joanne e WILSON, Elizabeth 
(orgs.). Body dressing, op. cit., p. 183-184. 
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prazer que um corpo vestido com uma roupa mais curta e ou mais fluida pode obter graças à 

sensualidade que esta lhe proporciona”.406 Contudo, como lembra Christine Bard, “não se 

podem negligenciar as novas normas de magreza, de tonicidade, de juvenilidade que nuançam 

esta liberação ambígua e exigente no que tange o corpo.”407 

Pierre Cardin era um dos criadores que defendia fervorosamente que a moda era para 

os jovens: em outra passagem pelo país, em 1967, contando então com 45 anos, chegou a 

recusar-se a posar com suas modelos, alegando “que não se mistura velhos com moços”. O 

estilista francês resumia em poucas frases, as características da moda feminina da segunda 

metade da década de 1960. 

 
A moda é feita para as jovens. O lugar das mais velhas é em casa, na cozinha, onde 
não são necessários vestidos. Basta um chambre. 
Minha moda só serve para mulheres magras. Todas têm obrigação de emagrecer. E 
caso o problema seja patológico, já não é da minha alçada. Elas que se arrumem.408 

 

 

  

“Moda marota mulher”, Feminino, Correio da Manhã, 5/10/69. Foto: Jacques Avadis. 

“Paraphernalia”, Feminino, Correio da Manhã, 18/03/70. 

                                                
406 BARD, Christine, op. cit.,  p. 45. 
407 Loc cit. 
408 “A voz da alta-costura”, Feminino, Correio da Manhã, 13/3/1966. 
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A síntese desse modelo que combinava magreza e juventude é a manequim inglesa 

Twiggy. Adolescente magricela, de beleza andrógina – graças aos cabelos super curtos e seios 

achatados – Twiggy emergiu em 1966, aos dezesseis anos, quando foi eleita “Face of the 

Year”. No ano seguinte, sua viagem aos Estados Unidos foi tão noticiada que até o sóbrio 

jornal New Yorker dedica um longo ensaio ao acontecimento. Alvo de algumas matérias do 

Correio da Manhã – “não perca Twiggy de vista. Ela deve ser o seu espelho neste inverno. 

Londres é quem manda” – ela era clara inspiração na escolha de modelos para os editoriais do 

jornal (ver fotos na página anterior). Uma delas, Gina, era considerada a Twiggy brasileira 

segundo Hiluz del Priore, embora a semelhança estivesse mais no corte de cabelo do que em 

qualquer outra coisa. Mas, não era a única: outras moças louras, magras e de cabelos curtos 

apareceram nas páginas do jornal emulando poses e gestos que tornaram famosa a manequim 

inglesa. 

Conforme assinala Lipovetsky,  

 
O desenvolvimento dos métodos contraceptivos e o novo compromisso profissional 
das mulheres transformaram radicalmente não apenas as condições de vida 
feminina, mas, também, no mesmo passo, sua relação com a aparência. O impulso 
dos valores individualistas, a legitimidade do trabalho assalariado feminino, o 
controle dos nascimentos fizeram a maternidade perder sua antiga posição na vida 
social e individual.409 

 

O sucesso de Twiggy é o sucesso de um novo padrão de beleza feminino, oposto às 

formas opulentas, seios fartos e curvas. Com o corpo perfeito para vestir a minissaia, ela 

colabora para dissociar a beleza da maternidade, encarnando a rejeição e o medo das 

sociedades ocidentais aos elementos associados à maturidade. 

 

3.4.1 - A REVOLUÇÃO DAS SAIAS 

 

Se as saias são, por excelência, o símbolo do gênero feminino o que dizer da 

minissaia? Ela representaria a hiper ritualização da feminilidade? Reforçaria a opressão 

masculina ao expor mais amplamente o corpo das mulheres? Uma vestimenta que distinguiria 

as jovens confrontando-as com as mulheres de outras gerações? Ou seria tão somente a 

substituição de um comprimento longo por um comprimento curto como afirma 

Baudrillard?410 

                                                
409 LIPOVETSKY, Gilles, A terceira mulher, p. 138. 
410 BAUDRILLARD, Jean. Por uma crítica da economia política do signo. Lisboa: Edições 70, 1995, p. 79. 
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A primeira matéria sobre a minissaia publicada no Correio da Manhã, em julho de 

1966, “Minissaia já correu em Maratona”, foi produzida com imagens do fotógrafo Erno 

Schneider que acompanhava a seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo, na Inglaterra. 

O fotógrafo teve a sua atenção despertada para a quantidade de jovens que haviam adotado a 

peça: em apenas três meses, conforme o texto, a mini conseguiu ser um dos assuntos mais 

enfocados em jornais e revistas e, “tal qual a ameaça comunista, dividir o mundo em dois”. Já 

popularizada entre as inglesas e suecas, era alvo da desconfiança das francesas e norte-

americanas que escolhiam modelos acima dos joelhos, mas ainda não tão diminutos. Restava 

saber o que fariam as brasileiras.  

 Ao longo dos anos 1960 há uma verdadeira guerra às saias curtas que será levada ao 

extremo com a emergência da minissaia. Para muitos ela seria uma “coisa do diabo”; em alguns 

países é um caso de polícia ou mesmo de Justiça às quais se apelam para tentar impedir a nova 

moda. Uma de suas primeiras vítimas foi a apresentadora Noëlle Nobleourt, que foi levada a 

pedir licença, em 1964, por ter exibido os joelhos aos espectadores da televisão francesa. Nas 

ruas de Paris, agressões à jovens de minissaia se multiplicavam. Muitos relacionavam o seu uso 

à provocação sexual, eximindo os agressores de culpa. Também na França, o ministro da 

Educação, Alain Peyrefitte, declara, em 1968, que a minissaia não se coadunava com as escolas. 

Artigos da Academia Francesa de Letras condenavam o prefixo “mini” como “anglicismo”, 

enquanto o rei Hassan do Marrocos censurava a peça afirmando que “Alá e o Profeta proibiam 

os muçulmanos de fazerem o que é escandaloso”. No Egito, em 1968, a primeira vítima séria da 

minissaia foi uma jovem violentamente agredida pelo irmão, em plena rua, segundo o jornal Al 

Akhabar. Embora fosse muito combatida pela imprensa, a minissaia era adotada, aos poucos, 

pelo mundo islâmico. Naquele ano, em Cuba, Fidel Castro se manifestou contra as minissaias e 

as calças justas, mas, nas ruas de Havana jovens circulavam de vestidos tão curtos como os que 

eram vistos em outras partes do mundo. O Osservatore dela Domenica, órgão do Vaticano, 

também reagiu e o papa Paulo VI condenou o seu uso. Na basílica de São Pedro, em Roma, 

uma freira encarregada de proibir a entrada de moças de minissaia teve uma depressão, em 

1972, tamanha a quantidade de turistas que ela era obrigada a barrar diariamente. Colégios 

tradicionais do mundo inteiro vetavam a minissaia, a qual chegou a gerar encontros para discuti-

la em 1966: na Universidade de Oxford, na Inglaterra, e num colóquio de psiquiatras em San 

Francisco, nos Estados Unidos.411 

                                                
411 Estas informações foram coletadas em obras como BARD, Christine. Ce que soulève la jupe, op. cit., no 
documentário “Minissaia, uma história curta”, Gambart, Marie Christine (dir.), França: Crescendo 
Films/Stylia/Arte, 2011 e em matérias publicadas no Correio da Manhã. 
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Na Grécia, a minissaia foi proibida pela Junta Militar instalada em 1967, chefiada por 

Georgios Papadopoulos. Matéria do Correio da Manhã publicada em 17/8/68, com o título 

Gregas trazem tragédias e saias longas, comentava que as atrizes do grupo de teatro Pireu, 

em excursão pelo Brasil, todas muito bonitas, chamaram a atenção ao desembarcar no 

aeroporto do Galeão usando saias longas: as minis haviam sido proibidas por representarem 

um “atentado aos bons costumes e à moral do País.” 

 No Rio de Janeiro as minissaias tornaram-se motivo de luta de um grupo de operárias 

da fábrica de sutiãs De Millus. Após uma série de conflitos e um processo levado ao Tribunal 

Regional do Trabalho, em 1967, duas mil funcionárias da empresa garantiram o direito de 

usar a vestimenta enquanto estivessem trabalhando. Conforme o Correio da Manhã, o TRT 

negou à De Millus o direito de veto sobre o tipo de traje das suas funcionárias, decidindo que 

a proibição ou a autorização do uso da minissaia era “uma atribuição dos pais”. A empresa 

defendia o critério de que “é má a apresentação aos visitantes das funcionárias trajando saias 

curtas”, mas, o Tribunal não reconheceu o argumento e deliberou a favor das moças, 

observando que “cabia muito mais aos pais zelarem pela moral e fiscalização do vestuário de 

suas filhas, do que aos patrões”. 

 

 
“De Millus veta minisaia”, Correio da Manhã, 19/10/1967.Foto: Mendes. 
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 A longa lista de proibições e condenações à minissaia evidencia que ela provocava 

discussões de fundo moral tanto nas sociedades ocidentais quanto nas orientais; apelava-se 

para a religião, para a Justiça, o bom-senso, a violência, mas, seu uso mantinha-se crescente.  

No caso específico das operárias cariocas, alguns fatos devem ser destacados: o 

primeiro deles é a rapidez com que a peça havia se disseminado pelas várias camadas da 

sociedade. A minissaia era, num certo sentido, uma peça democrática: fácil de ser produzida, 

por utilizar pouca quantidade de tecido e não demandar modelagem sofisticada, sinalizava que 

a moda não era mais estritamente uma questão de distinção social. Outro aspecto interessante 

é o fato da vestimenta ter sido alvo de um processo na Justiça, o que dá a medida da discussão 

que ela provocava na esfera pública. O tribunal reconhece e sinaliza o quão transgressora era 

a minissaia. Finalmente, a decisão do TRT de delegar aos pais a autorização de uso da 

minissaia – por moças adultas que, afinal, já estavam inseridas no mercado de trabalho – 

ilumina as relações familiares, a autoridade dos pais, o lugar ocupado pelas mulheres na 

sociedade e o nível de intervenção demandado por aquela peça de roupa. 

A cobertura do Correio da Manhã dos eventos envolvendo a fábrica De Millus 

também merece atenção: assim como o texto é cuidadoso com o tema, as fotografias 

publicadas não exploram ângulos ou poses em que o corpo feminino é excessivamente 

exposto nem há closes nas trabalhadoras usando saias muito curtas ou justas.  

O aspecto libertário das minissaias e uma associação entre moda jovem, revolução de 

costumes e política, aparece entrelaçado nas páginas do jornal mais claramente na cobertura 

das manifestações contra a ditadura militar realizadas no Rio de Janeiro, sobretudo, aquelas de 

1968. 

As imagens produzidas pelas acuradas lentes do Correio referentes a estes eventos têm 

por preferência os jovens, que são figurados nos espaços públicos da cidade, notadamente na 

Avenida Rio Branco; na Cinelândia; no prédio do Ministério da Educação; na Praça da 

República, onde se localiza a Faculdade de Direito da UFRJ; na Reitoria da UFRJ, na Praia 

Vermelha; e na UERJ, então UEG. Os fotógrafos registram manifestações, assembléias e 

reuniões ocorridas nas universidades e as passeatas realizadas no centro e zona sul da cidade, 

entre muitas cenas de conflitos envolvendo estudantes e polícia, e também de repressão. Essas 

fotografias, em que os jovens são os protagonistas, engendram novas maneiras de ser e estar 

no mundo, combinando protesto e confronto, mas igualmente afetividade explícita, com 

destaque para rapazes e moças figurados em beijos apaixonados. Nas imagens dos 

fotojornalistas do Correio a juventude está em ação num sentido amplo. 
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Correio da Manhã, 24/10/1968. 

 

Nessa série de fotografias é possível perceber que o foco dos fotógrafos era 

mobilizado na direção de mulheres jovens que participavam ativamente daqueles eventos. 

Uma das mais expressivas é um registro de 1968 de uma moça usando uma minissaia. A 

imagem evoca texto de Umberto Eco, escrito em meados da década de 1970: uma moça de 

minissaia em Citânia é uma moça leviana, em Milão é uma moça moderna, em Paris é uma 

moça, e em Hamburgo, no Eros, é possível que seja um rapaz. 412 

E a moça de minissaia atravessando a rua no Rio de Janeiro? Pode ser apenas mais 

uma moça de minissaia em tecido xadrez, acompanhada de blusa branca, lenço no pescoço e 

cabelos presos conforme o estilo da época, sem esquecer dos sapatos de salto médio, numa 

elegância típica da garota carioca de então. Mas, a garota da foto pode evocar muito mais do 

que isso: a imagem ilumina conflitos latentes sem precisar explicitá-los, é mais uma fotografia 

entre tantas do Correio que apela para o recurso da oposição: movimento x estagnação; 

moderno x anacrônico; leveza x peso; liberdade x repressão.  

No cotidiano do Rio de Janeiro, no qual carros da polícia, caminhões e brucutus se 

misturavam, nos final dos anos 1960, à paisagem urbana, e patrões tentavam estabelecer o que 
                                                
412 ECO, Umberto O hábito fala pelo monge. In: ECO, Umberto et alii. Psicologia do vestir. Lisboa: Assírio e 
Alvim, 1982, p.9 
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trabalhadoras deveriam vestir, a moça atravessando na frente do caminhão da Polícia Militar, 

vestida de minissaia, de alguma maneira se une às operárias da De Millus lembrando que a 

roupa, muitas vezes, é a única liberdade possível. 

 

 
“Crise estudantil”. Correio da Manhã, 07/09/68. 

 

A fotografia de moda opera num registro ambíguo para abordar a minissaia. A peça 

que promove à quebra de padrões, instaura discussões acerca da sexualidade e das formas de 

exibição do corpo, possui uma forte carga erótica; ao mesmo tempo, ao prometer a juventude 

eterna, infantiliza a mulher. Nesse sentido ela dá margem a múltiplos atos performativos e faz 

com que a fotografia mobilize uma variedade de repertórios para promover a sua apresentação 

consoante o produtor e o público a que se destina.  

O cotejo das imagens dos editoriais de moda dedicados à minissaia e aquelas 

produzidas com mulheres usando calças compridas, ilumina uma figuração menos erotizada 

das usuárias das minis. Enquanto as calças exigiam uma pedagogia dos usos – e a reiteração 

de que não masculinizavam a mulher – com as minissaias não havia essa necessidade: afinal 

há séculos a saia, vedada aos homens, é uma das peças que comunica mais claramente o sexo 

do portador.  
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Usada com meias calças coloridas e fabricada em materiais como PVC – o que lhes dá 

um aspecto lúdico – a minissaia confere à mulher a aparência de criança. Segundo Caroline 

Evans, contribui para essa associação a produção de imagens com modelos em poses que 

lembram bonecas.413 Alguns editoriais de moda são exemplares desses novos valores 

identificados à feminilidade: eles apontam, em primeiro lugar, para uma hiper-ritualização da 

juventude.  

No editorial Volta às aulas, publicado em 1970, prescreviam-se conselhos àquelas que 

ingressavam no ensino superior sugerindo “vestidinhos práticos da Lá na Modinha”414 e, 

curiosamente, “uma série de saias e blusas da Bonita”, loja especializada em vestir crianças e 

adolescentes até 14 anos.415 Na série composta de sete fotografias estavam as modelos Suzete 

e Ângela Catramby, esta última vencedora do concurso de beleza Senhorita Rio 1968, 

promovido pela revista Manchete. Ambas na faixa dos 18-20 anos pareciam perfeitas para 

encenar a vida universitária.  

A despeito da liberdade de opções vestimentares e, na contramão das conquistas das 

jovens cariocas quanto ao uso das calças compridas nas universidades, o texto do editorial, 

enfatizava que roupas exageradas, calças pantalonas e maquiagem deveriam ser evitadas, em 

troca de um “guarda-roupa pequeno e prático, mas funcional para o tempo de aula”. 

 
Para quem vai pela primeira vez à faculdade, então, tudo é diferente. Novo espírito, 
novos amigos e nada de uniforme. (...) É sabido que a calça comprida foi permitida 
e logo adotada em todas as universidades do Rio, mas um bom conjunto de saias e 
blusas para variar, sempre é a roupa ideal. Cuidado com os exageros, o ambiente de 
estudo pede roupas descontraídas e próprias. Nada de pantalonas ou vestidos 
rebuscados, que só vão tornar você ridícula. Cuidado com a maquiagem, ela é quase 
nada. Bijuteria também muito pouca no máximo aqueles colares fininhos que você 
não abandona e só.416  

 

 

                                                
413 EVANS, Caroline e THORNTON, Minna. Women and fashion: a new look. London-New York: Quartet 
Books, 1989, p.2. 
414 Butique situada a princípio na rua Almirante Gonçalves, e depois na rua Santa Clara, ambas em Copacabana, 
a Lá na Modinha era, conforme Iesa Rodrigues, pioneira na globalização do estilo graças às roupas que sua 
proprietária, Rosaléia Gleizer, trazia em suas malas de viagem para serem reproduzidas aqui. RODRIGUES,Iesa, 
op. cit., p. 18.  
415 Inaugurada em 1953, em Copacabana, a Bonita, oferecia, nos anos 1960, modelos que atraíam a atenção das 
jovens com idade superior à faixa etária a que se destinava, pois os tamanhos maiores cabiam nas moças mais 
magras. Iesa Rodrigues observa que faziam sucesso as camisas em algodão de madras; as saias de pregas, as 
suéteres. “É chic vestir Bonita, um gênero clássico europeu, com conforto tropical.”. Ibidem, p. 17.  
416 “Volta às aulas”, Feminino, Correio da Manhã, 01/3/1970. 
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“Volta às aulas”, Correio da Manhã, 1/3/1970. Foto: Adalberto Diniz. 

 

Em algumas imagens, as modelos, sempre figuradas em dupla, caminham pelas 

dependências da universidade que serve de cenário417, como que para realçar uma idéia de 

movimento, mas, a despeito dos livros nas mãos, evocam uma imaginária passarela mais do 

que propriamente dinamismo. 

Em uma das fotografias, as modelos estão apoiadas no chafariz, com uma das moças 

executando o que Goffman qualifica de “tímida flexão de joelhos”, típica de alguém que 

necessita de proteção e que habitualmente é representada recebendo o apoio de outra pessoa, 

figurada em tamanho superior e não necessariamente de outro sexo. A mesma moça leva uma 

das mãos à boca, também conforme Goffman, uma figuração comumente percebida em 

mulheres jovens, que ocultam ou dissimulam alguma coisa. A segunda imagem, com ambas 

numa escadaria, exibe a mesma modelo com as mãos no cabelo, preso no estilo “Maria 

Chiquinha”, penteado comum para as meninas dos anos 1960 e 1970. Ao lado dela, a outra 

moça exibe os cabelos em tranças e segura dois livros, adereços que ajudam a compor a cena. 

Na terceira imagem as modelos sorriem como se estivessem avistando algum conhecido; uma 

delas faz um leve aceno com a mão. Nas mãos da outra modelo, de saia de pregas, mais uma 

vez estão os livros.  

                                                
417 Universidade Federal do Rio de Janeiro, campus Praia Vermelha. 
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Os atos performativos da série de imagens que incluem ainda jogar a água do chafariz 

na “colega”, ajoelhar-se no gramado, onde estão livros abertos e espalhados, para soprar uma 

flor, sentar-se de minissaia num gradil, coadunam-se com as vestimentas apresentadas e 

promovem uma infantilização das “universitárias.” 

O comprimento das roupas e o estilo das saias e vestidos não estão em desacordo com 

aquilo que as moças daquela idade costumavam usar, mas, figurados como roupas de 

universitárias compõem um quadro que constitui um arremedo da vida em um campus. 

Sobretudo, se a essas imagens contrapusermos as fotografias de estudantes universitárias nas 

passeatas realizadas no Rio de Janeiro no final dos anos 1960 ou a matéria produzida com as 

estudantes da Puc quando estas obtiveram autorização para usar calças compridas. Às 

prescrições sobre o uso da roupa ainda com alguma rigidez somam-se estereótipos e um 

anacronismo ou uma dificuldade em relação aos novos e múltiplos papéis femininos. A 

fotografia de moda – e não a moda mesma – parece aqui defasada: ao “encenar mal o 

personagem” acaba tutelando justamente a classe de idade que alcançou um protagonismo. 

 

 
“Volta às aulas”, Correio da Manhã, 1/3/1970. Foto: Adalberto Diniz. 

 

Do mesmo modo, o editorial Tal mãe, tal filha, que tem como mote a idéia de que “a 

moda está a mesma para todas as idades”, escolheu os mini vestidos – aqui utilizados com 

meias-calças – para figurar a “jovem mãe e sua filha”. Segundo o texto, vestidas daquela 

maneira, “todas duas ficarão contentes; mamãe por parecer tão jovem quanto sua filhinha e a 

filhinha tão bela quanto a mamãe.” 
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A mulher dinâmica tal qual é registrada nos editoriais é, sobretudo, jovem e solteira, o 

que não significa que as casadas e as mães tivessem que abdicar da moda. Se até então 

adolescentes e jovens se ajustavam aos estilos advindos da alta-costura destinados às 

mulheres mais velhas, agora a moda dos jovens veste mães e filhas. Roupas iguais são 

sintomáticas da valorização da juventude como “estilo de vida”, mas, também sinalizam para 

relações um pouco menos rígidas entre as diferentes gerações. 

 

 
“Tal mãe, tal filha”, Feminino, Correio da Manhã, 3/09/1967. 
Foto: Gilmar Santos. 

 

Contudo, o exame das imagens dos editoriais que reúnem “mães e filhas” apontam 

para uma ambivalência nessas representações da “moda única”, de uma possível 

democratização em termos de faixa etária. Neste editorial especialmente, a locação escolhida, 

um parque infantil, assim como as poses que não explicitam a relação mãe e filha – ali 

poderiam estar, por exemplo, duas irmãs – colaboram para afirmar que a idéia de uma moda 

única atende exclusivamente as jovens mães. Como imaginar mulheres na faixa dos trinta-

quarenta anos usando mini-vestidos com meias rendadas em modelos rigorosamente iguais 

aos de suas filhas? Igual para todas as idades é um mero artifício retórico, uma maneira de 

vender roupas não exatamente para mães, mas, para mulheres jovens que, ao adquiri-las 

estariam, de certa forma, estendendo a infância, parecendo mais jovens ainda, ao se distanciar 

das outras gerações. No momento em que a juventude é hiper valorizada, a moda igual para 
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todas aproxima a consumidora dela mesma, de um passado não tão remoto que será alargado 

se ela se vestir como criança. 

Nos editoriais de moda a minissaia não era adotada apenas pelas universitárias ou 

jovens mães. Vestimenta com uma alta carga de erotismo, ela revela as coxas tanto quanto 

possível e canaliza o olhar na direção do órgão sexual feminino. Conforme Bard, a minissaia 

foi uma revolução na história do pudor, pois desde a Idade Média, sempre foi mais fácil exibir 

o colo do que os joelhos.418 Tendo surgido num tempo no qual a sexualidade estava enterrada 

nos vestidos, sinaliza uma ruptura, joga erotismo num máximo de nudez; mais do que isso, 

anuncia a passagem à uma sociedade na qual a sexualidade se exibirá.419 

 

 
“Verão atoalhado é verão colorido”, Feminino, Correio da Manhã, 
22/10/1967. Foto: Milton.  

 

Examinando-se os atos performativos da imagem do editorial Verão atoalhado é verão 

colorido, observam-se repertórios comuns ao que Goffman qualifica de “ritualização da 

subordinação”: a modelo Vera Valdez, deitada, com uma das mãos sobre um joelho e pernas 

levemente entreabertas, dá a ver o estereótipo da deferência; o contrário disso é a exposição 

do corpo ereto, verticalizado, que remete à uma superioridade. 

Ao ser representada deitada, usando a minissaia, a modelo, numa pose comum ao 

repertório feminino dos anos 1960, se oferece ao olhar do espectador. A peça, embora vista 
                                                
418 BARD, Christine, op. cit., p. 32. 
419 MONNEYRON, Frédéric, op. cit., 2001,  p. 34-35. 
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também a mulher ativa, dinâmica, figurada tantas vezes em movimento, reafirma uma das 

funções da moda, a de tornar o corpo desejável. A fotografia de moda faz aqui uma pedagogia 

do uso da minissaia: vestindo uma mulher em torno dos trinta anos, idade da modelo, sinaliza 

o papel da roupa na exibição da juventude e, por conseguinte, de uma sexualidade ativa.  

As colunas de moda evidenciam que há uma ambivalência quanto às destinatárias da 

moda jovem e, sobretudo, das minissaias e vestidos mais curtos. Estas peças vestem da mesma 

forma mães, filhas e mulheres maduras, desde que a mãe seja suficientemente jovem a ponto de 

se confundir com a filha e a mulher madura suficientemente corajosa a ponto de usá-la.  

O texto de abertura de uma das edições do caderno Feminino em 1968 é exemplar 

dessa ambigüidade que cercava a representação dos comportamentos e gostos femininos 

então: 

 
Emergindo dos anos 40, já esquecida de Bonnies e boinas, surge a nova mulher de 
cinza, lânguida e ao mesmo tempo decidida, perplexa mas, atuante, que admira 
Marcuse, mas se lembra com saudades de Tyrone Power. 
Que deixa de ser a sombra errante do marido famoso para ser a companheira ativa, 
mas discreta, inspiração de cada instante. Como Teresa, Ana Beatriz e Maria. 
Ou então veste saia e blusa, abandonando hábitos velhos de muitos séculos, e fala de 
amor maior e castidade, sem medo. E se situa ao lado da juventude, pronta a 
combater seu combate. E diz Cecília Meirelles e lê Meu amigo Che, em pausa de 
congresso todo estudado para atualizar a vida religiosa. 
E enfim, já refeita do susto ao saber que Cardin quer desenhar carros transparentes – 
mas nem só carros, vai continuar criando coisas lindas para as mulheres vestirem –, 
ela prepara uma gostosa maionese, enquanto se informa sobre como tirar-rugas-sem-
fazer-plástica. 
Afinal, é domingo e todos os temas giram em torno da mulher.420 

 
A análise dos conteúdos das matérias publicadas naquele caderno aponta ainda para a 

multiplicidade de papéis que cercava a mulher e sinaliza um momento de transição de um 

modelo de gênero permeado pela submissão para uma condição feminina marcada por uma 

maior independência. Seções tradicionalmente publicadas em cadernos do gênero – 

horóscopo, receitas, dicas de penteados e maquiagem, moda, decoração, conselhos sobre 

educação das crianças – dividem espaço na segunda metade dos anos 1960 com textos sobre 

sexualidade, o uso de anticoncepcionais, crises no relacionamento, separações. Somam-se a 

eles, artigos sobre as dietas da moda, a ginástica mais apropriada para manutenção ou perda 

de peso, cirurgia plástica corretiva. Contemplam-se os papéis femininos tradicionais (esposa, 

mãe, dona de casa), mantêm-se as exigências de beleza e cuidados corporais, agora ainda mais 

intensos, reproduzem-se aspectos do modelo de gênero até então dominante, mas, ao mesmo 

tempo, desvelam-se temas que apontam para a possibilidade de ruptura com esses padrões.  

                                                
420 Editorial, Feminino, Correio da Manhã, 28/7/1968. 



 232 

A ambivalência na representação dos papéis femininos também baliza os editoriais de 

moda da segunda metade dos anos 1960, opondo-se a um modelo de gênero hegemônico que 

havia sobrevivido por décadas. Embora já não apresentassem o caráter prescritivo rigoroso 

que as caracterizou por tanto tempo, indicando o quê e como vestir conforme a ocasião, faixa 

etária, estado civil e gênero, elas ainda produziam uma pedagogia dos usos da roupa que 

merece atenção.  

Em editorial dedicado às mulheres de trinta anos, intitulado A idade da razão e do 

charme, a jornalista do Correio, Hiluz del Priore sugere modelos de roupas internacionais 

que, segundo ela, seriam adequados às mulheres daquela idade e às suas atribuições.  

 
Depois dos trinta a maioria adota o estilo esporte, porque isto representa 80% do que 
veste da manhã à noite. É, sem dúvida, o traje ideal para a mulher que trabalha e a 
mãe de família. O estilo se caracteriza: 
Pelos feitios, que devem ser clássicos – saias amplas, para maior liberdade de 
movimentos (atravessar ruas, entrar no ônibus ou automóvel, passear com as 
crianças), vestidos sóbrios, mas de bom corte. 
Pelas cores: o bege ou areia é boa base para o guarda-roupa, juntamente com o 
marinho, vinho ou vermelho e branco. [sem grifo no original]421 

 

Conforme o texto deixa claro, são vestimentas para as mulheres das camadas médias 

com uma vida ativa, mães que trabalham e cuidam dos filhos e que, por isso, necessitam de 

roupas sóbrias, clássicas, em cores discretas. A “idade da razão” – ou os trinta anos – 

exigiriam discrição e simplicidade, a melhor solução “para a mulher que não tem idade, nem 

pode enganar-se, acompanhando cegamente a moda”. 

Outro editorial de moda reunindo mãe e filha é o contraponto perfeito para o modelo 

de mulher descrito acima; na mesma medida, se difere radicalmente daquele que reúne a 

jovem mãe e a filha anteriormente examinado. São imagens que apontam para outros códigos 

de representação da fotografia de moda e como ela colabora para construir múltiplos 

repertórios de gênero na segunda metade dos anos 1960. 

O título do editorial, “Moda de mulher moderna”, de 1969, já deixa claro o quão 

distante está de matérias como “Uma dupla legal”, “Tal mãe, tal filha”, Uma dupla genial”; 

aqui, embora mãe e filha por vezes apareçam rigorosamente iguais o foco é a mãe. Mas o que 

torna a matéria diferente das outras? Para começar, as modelos são Danuza Leão, então com 

trinta e seis anos, e sua filha Pink Wainer, com quinze.  

 

                                                
421 “A idade da razão e do charme”, Feminino, Correio da Manhã, 26/01/1969. 
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Danuza, aquela altura, já havia trabalhado como manequim, no Brasil e no exterior; 

casado e se separado do jornalista e empresário Samuel Wainer, dono do jornal Última Hora, 

com quem teve três filhos, incluindo Pinky; trocado o jornalista pelo compositor e cronista 

Antonio Maria que trabalhava no jornal de Wainer e que havia falecido em 1964. Ela era, de 

fato, a mulher moderna, que no editorial apresentava os modelos da sua butique Voom-

Voom422 a ser inaugurada em Ipanema, na parte superior da boate Zeppelin, de Ricardo 

Amaral.  

Danuza trazia de Paris, pantalonas, camisas de malha Saint-Clair, túnicas marroquinas, 

chemisiers, vestidos longos, uma grande variedade de roupas prêt-à-porter. Segundo ela, a 

melhor coisa que estava acontecendo em matéria de moda “é que a gente pode usar tudo o que 

quiser, o que der vontade. Você pode sair vestida de hindu, hippie, de micro-saia ou com a 

própria na altura do tornozelo, que não há o menor problema.” E é essa mistura de roupas com 

dimensões e cortes que vão da mini ao máxi que Danuza apresenta junto com a filha. 

                                                
422 A Voom-Voom funcionara anteriormente no 5º andar da loja Exposição, no Largo da Carioca, centro do Rio 
de Janeiro. 
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O fato de Danuza ter sido modelo, com uma larga trajetória, certamente contribuiu 

para que o editorial fugisse ao convencional. Analisando-se a figuração de mãe e filha salta 

aos olhos, em primeiro lugar, uma simetria: se há, por um lado, imagens em que Danuza 

aparece em tamanho superior ao da filha, em outras, é Pinky quem está em posição mais 

elevada. Não há gestos excessivamente amorosos, mesmo quando existe um maior contato 

físico. Mas, o que mais se destaca é a imagem das duas modelos sentadas num sofá: Pinky 

está descalça e tem as pernas dobradas, apoiadas no próprio sofá; Danuza as pernas levemente 

abertas, usa um vestido curto que revela boa parte das coxas. Ambas têm às mãos um cigarro. 

Embora haja uma proximidade, a idéia de que são mãe e filha não está clara. 

 

 
“Moda de mulher moderna”, Feminino, Correio da Manhã, 30/11/69. Foto: Sergio Rocha. 

 

A imagem das modelos fumando causa estranheza. Mais ainda pelo fato de Pinky ter 

quinze anos e contar com a autorização da mãe para fazê-lo. Ela é figurada com um cigarro à 

mão, inclusive quando está ao lado de Danuza (foto acima), que não aparece fumando: há um 

consentimento explícito nestas ações, embora o texto não mencione o fato. Estas fotografias 
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promovem uma ruptura no padrão habitual das fotografias de moda – em nenhum outro 

editorial foi encontrada imagem com uma jovem em gesto similar. Nas imagens de moda 

internacionais, isso também era incomum à época. 423 

 

 
“Moda de mulher moderna”, Feminino, Correio da Manhã, 30/11/69. Foto: Sergio Rocha. 

 

Outras questões se destacam nesse editorial, entre elas a maneira livre como Danuza 

expõe o seu corpo nas imagens e as suas idéias no texto que as acompanham – no qual 

comenta a condição feminina, critica os hábitos de consumo das brasileiras que viajam ao 

exterior, desafia os conceitos de bom e mau gosto.  

                                                
423 Mulheres fumando em público eram alvo de preconceito e de inveja. Nesse sentido e, visando naturalizar o 
hábito feminino de fumar, foi lançado, no início da década de 1970, anúncio do cigarro Charm reunindo vinte e 
cinco mulheres famosas, todas com cigarro à mão, entre elas, Clementina de Jesus, Leila Diniz, Elke Maravilha, 
Ilka Soares e Danuza, esta, no centro da primeira fila. Em crônica publicada em 2009, Danuza afirma: “Que 
vergonha eu tenho do tempo em que me achava moderna e rebelde e fazia a apologia do fumo”. Apud 
SEGATTO, Cristiane. Cadê o charme da mulher brasileira?, Revista Época, 4/6/2010. Disponível em 
<http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI145409-15230,00.html>  
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As relações familiares implícitas e explícitas que ele dá a ver promovem uma quebra 

nos padrões de figuração. Na curiosa fotografia da página anterior, por exemplo, confundem-

se papéis e faixas etárias. Quem é a mãe e quem é a filha? Aqui, ao contrário do que 

apregoam todos os outros editoriais examinados, é a diferença das roupas que equilibra as 

relações. Ao inverterem os papéis, trocando de roupa, a jovem afirma o seu protagonismo e a 

mulher madura a sua capacidade de manter-se jovem e aberta a todos os tipos de 

experimentação. 

 

 

 

3.4.2 - O LEVANTE DAS CALÇAS 

 

Embora a matéria publicada no Correio da Manhã em 1968 denominasse de ”levante 

das calças” o movimento organizado por algumas estudantes da Puc-Rio, contra a proibição 

das calças compridas naquela universidade, o título poderia ser usado sem erro para definir a 

luta das mulheres em diversos países por sua ampla adoção. 

Durante boa parte dos anos 1960 as calças compridas femininas estiveram associadas a 

usos e usuárias bem distintas. Havia o modelo sofisticado, confeccionado em tecidos nobres 

como cetim, seda e shantung, por vezes bordado com pedrarias e lantejoulas, apresentado por 

estilistas franceses desde o início da década. Vestimenta de luxo, para ocasiões especiais 

como determinava a alta-costura parisiense, possuía uso bem raro no Brasil e mesmo na 

França: em 1964, a revista Le jardin des modes questionava se alguma mulher aceitaria um 

convite formal usando aquela vestimenta.  

Um segundo uso, mais comum, era o das calças compridas em tecidos como algodão, 

fios sintéticos, veludo e lã, entre outros, destinadas a viagens, idas ao cinema, passeios ao ar 

livre, ou para receber visitas em casa, em reuniões mais íntimas. Era a escolha das mulheres 

das camadas médias, na faixa dos vinte e cinco a quarenta anos. Muitas vezes estava 

acompanhada de um blusão, formando o chamado “conjunto”. As mais jovens ou mais 

ousadas escolhiam os modelos pata de elefante ou Saint-Tropez.  

Finalmente, a chamada “calça brim Coringa”, encontrada nas lojas de departamento: 

em seus anúncios as empresas enfatizavam que se tratava de roupa para toda família, com 

tamanhos e modelagens específicos para senhoras, homens, crianças e jovens. Objeto de 

desejo eram as calças jeans importadas, sobretudo a Lee, que acabaria se tornando uniforme 

dos jovens cariocas.  



 237 

Conforme texto publicado no Correio da Manhã, em 1968, as calças compridas 

pautavam discussões em torno da feminilidade (de sua perda ou manutenção) e da luta pela 

igualdade de direitos, para os quais ela colaboraria. Sinalizando a necessidade de roupas 

práticas – a serem usadas nos ambientes de trabalho, nas universidades, em momentos de 

lazer – as calças evidenciavam a ocupação de espaços identificados ao universo masculino 

pelo fato de pertencer, historicamente, ao guarda-roupa deste gênero. 

 
Dia a dia modificam-se os conceitos de feminilidade. A luta pela igualdade de 
direitos entre os dois sexos, que durante algum tempo emprestou um jeito 
masculinizado à mulher, refletindo-se no que ela vestia, praticamente deixou de ser 
luta aberta. Obtendo a vitória em alguns setores, ela partiu para a conquista dos 
outros usando novas armas, mais sutis, às vezes adotando a própria indumentária do 
inimigo – o homem – numa camuflagem toda feita de charme e aparente 
simplicidade. É onde surge a calça comprida, tão masculina – antes da manobra 
feminina! 
E principalmente antes deste ano de 68, quando os costureiros parisienses, em vivo 
desacordo sobre detalhes de comprimento de saia, tendências românticas e espaciais, 
moda de inspiração folclórica, dos anos 20, 30 ou 40, resolveram entrar de acordo, 
pleno e total, num só ponto: a mulher vai usar calças compridas. Em todas as idades. 
Em todas as ocasiões. De manhã à noite. 
É assim que, a partir da mais desbotada blue-jeans – bem, não exageremos – até o 
mais sofisticado pantalon branco de Valentino, a calça comprida entrou na ordem do 
dia. Mais feminina que nunca. Arma de combate toda feita de elegância e charme.424 

 

Em meados dos anos 1960, o uso de calças compridas pelas mulheres ainda obedecia a 

algumas regras: elas não eram permitidas na maioria das escolas, universidades e empresas. 

Trabalhar usando calças compridas era inaceitável para secretárias, servidoras públicas, 

professoras, entre outras; questão de bom tom e decoro; somente em 1970 as professoras das 

escolas públicas obtiveram licença para usá-las. O Correio da Manhã destaca que, para 

algumas diretoras de escolas uma das vantagens dessa liberação foi o arrefecimento do uso 

das minissaias cujos tamanhos diminutos era causa constante de conflitos. Ainda segundo o 

jornal, com as calças, as professoras ganharam prestígio, tornaram-se, na gíria da época, as 

“tias prafrentex”, e enfatizava que, até na “tradicional Minas Gerais”, as professoras passaram 

a comparecer em peso de calças compridas logo que a ordem foi liberada. A escolha 

preferencial era a calça Lee acompanhada de blusa de malha vermelha.425 

Se em 1965 as vendas das calças compridas femininas ultrapassaram as das saias na 

França, isso não significava que não houvesse restrições ao seu uso naquele país: nem na 

redação da revista Elle era permitido às jornalistas usarem a peça, conforme determinava a 

editora-chefe Hélène Lazareff. Se esta mudou de idéia em 1968, não foi por causa das 

                                                
424 Editorial, Feminino, Correio da Manhã, 1/09/1968. 
425 “Nem maxi, nem mini: calça”, Bela, Correio da Manhã, 20/9/1970. 
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barricadas, mas, graças à sua popularização por Yves Saint-Laurent.426 Na abertura das 

Olimpíadas de Grenoble, em 1968, coube às atletas francesas chamarem a atenção ao 

desfilarem de calças. 

No ano seguinte, elas passaram a ser admitidas nos escritórios na França. Quanto às 

escolas francesas, os efeitos de Maio de 68 só se fizeram sentir por volta de 1970: até então 

calças estavam liberadas apenas nos dias mais frios. Mas, neste caso, deveriam ser usadas sob 

as saias. 

Nas igrejas católicas francesas, padres poderiam recusar dar a comunhão a mulheres 

usando aquela peça. Restaurantes também barravam freqüentadoras de calças compridas: em 

Londres uma das vítimas foi a estilista Sonia Rykiel.427 Em Nova Iorque, Nam Kempner, uma 

cliente de Saint-Laurent ao ser recusada no estabelecimento, retirou a calça, mantendo a 

túnica como se fosse um mini vestido. A primeira mulher a adotar o smoking de Saint-

Laurent e a usá-lo sobre a pele nua, Betty Catroux, foi proibida de entrar na Ópera de Paris, 

em 1966. Na Inglaterra, a Royal Enclosure, em Ascot, a corrida de cavalos mais famosa do 

mundo, vetou a entrada de Jayne Harris, atleta de salto com barreiras, usando um terninho, em 

1968. Ela retornou com um vestido super curto, o qual foi amplamente fotografado. No ano 

seguinte, mulheres usando calças não foram mais barradas no local. 

Naturalizando o uso de pantalonas que apresentava em editorial do Correio em 1969, a 

jornalista Hiluz del Priore comenta o fim da proibição de seu uso nos restaurantes parisienses 

e busca explicações para o fato das calças ainda não serem usadas nos locais de trabalho. 

 
Os mais fechados e elegantes restaurantes de Paris tiveram que modificar suas 
determinações no que se refere à proibição da entrada de senhoras vestindo calças 
compridas. Se mantivessem tal ordem, seguramente ficariam desertos. A mulher só 
não usa pantalon ainda para trabalhar. Contudo, isto só não aconteceu porque os 
homens não querem abrir mão do belo espetáculo que oferece uma minissaia. 
Mas a verdade é que as mulheres cansaram das saias curtas e quando o pantalon 
chegou foi para ficar. As mulheres esperavam por ele e adotaram-no sem restrições, 
enterrando ao mesmo tempo o pallazo-pijama. 
Mas o pantalon não veio só. Surgiu acompanhado das túnicas e dos paletós longos, 
criando uma nova maneira de vestir.428 

 

Nas universidades brasileiras já no final da década de 1960, o uso de calças compridas 

pelas mulheres ainda gerava polêmica. Na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 

por exemplo, a liberação ocorreu após o movimento que o Correio da Manhã denominou de 
                                                
426 Bard, Christine. Une histoire politique du pantalon, Paris: Éditions Seuil, 2010, p. 340.  
427 Segundo Rykiel, “uma mulher usando calças compridas em um restaurante na segunda metade dos anos 1960 
era como um homem sem gravata”. BENAÏM, Laurence. Le pantalon: une histoire em marche. Paris: Les 
Éditions de l’Amateur, 1999, p. 123.  
428 “Túnica múltipla”, Feminino, Correio da Manhã, 6/04/1969. 
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“levante das calças”, em maio de 1968. Nele, as alunas do 3º ano de Pedagogia, aproveitando-

se de um dia frio no campus da universidade, no bairro da Gávea, dirigiram-se ao padre 

Viveiros de Castro, diretor da Faculdade de Filosofia e substituto do vice-reitor, 

argumentando que a calça comprida não era moda passageira, mas integrava o guarda-roupa 

da mulher moderna assim como a minissaia, permitindo, ao contrário desta, maior liberdade 

de movimento. Conforme a matéria do caderno Feminino, assinada por Suzette, as calças já 

haviam começado a ser usadas pelas universitárias, mas, para algumas delas a um custo alto. 

 
A Faculdade Nacional de Arquitetura, que opera em regime de tempo integral no 1º 
ano, com aulas de desenho ao ar livre já permite o uso da calça comprida que, no 
caso, desinibe as meninas que precisam sentar-se no chão, em pedras, ou subir em 
lugares altos e a Universidade do Estado da Guanabara também aderiu, apesar de o 
costume não ser muito adotado ainda entre as suas alunas. Em contraposição, 
existem universidades que a consideram um traje “indecente” e expulsam de sala as 
corajosas que se atrevem a usá-la. 429 
 

 
O curioso é que, se para os alunas da Puc, usar calças compridas foi uma vitória, para 

os rapazes soou como um retrocesso, ao dividir o espaço com as minissaias: “Achei a idéia 

uma porcaria. Acabaram com o festival de pernas!” “Calça comprida foi a maior mancada, 

não gostei nem um pouco.”430 

 

“O lado ameno: O levante das calças”, Feminino, Correio da Manhã, 19/5/1968. Foto: Osmar Gallo. 

 

Nas fotografias publicadas investe-se na convivência pacífica entre minissaias e calças 

compridas; em todas elas explora-se o contraste entre as duas peças, como que para reforçar a 

                                                
429 “O lado ameno: o levante das calças”, Suzette, Feminino, Correio da Manhã, 19/5/1968. 
430 “O lado ameno: o levante das calças”, Suzette, Feminino, Correio da Manhã, 19/5/1968. 
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liberdade de escolha que, àquela altura, as alunas da universidade haviam conquistado. 

Alguns traços que caracterizam os padrões de beleza e da moda da juventude da zona sul 

carioca são observados nestas fotografias: moças de cabelos longos e lisos, sem artifícios, 

sapatos baixos, e, em uma delas, além da meia de lã branca, moda que acompanhava as 

minissaias na Europa e no Brasil, a bolsa pequena em matelassê de couro escuro, semelhante 

àquela consagrada por Chanel.431 Blusas e chemises em tecido ou malha de algodão, calças, 

mini-vestidos e minissaias lisas, em brim são itens onipresentes no guarda-roupa das 

universitárias. 

 As calças compridas vão sendo progressivamente adotadas pelas brasileiras ao longo 

da segunda metade dos anos 1960, inclusive em situações mais formais, contudo, ainda eram 

vistas como trajes de exceção, com uso codificado e restrito. É a juventude que vai fazer das 

calças uma peça de uso contínuo, esta a grande novidade.  

Conforme Bard, múltiplas razões explicam o reconhecimento das calças femininas 

então: 
 
o espírito do tempo. A juventude. Uma “geração de mutantes” (expressão de 
Sirinelli). A demanda social. A americanofilia. O gosto do moderno. A formação de 
uma nova onda de feminismo, preocupada com o corpo. A perda da influência da 
religião. A contestação política. A revolução sexual.432 

 

Para a autora, as vestimentas e seu gênero – feminino, masculino, neutro – são 

políticos. Elas facilitam nossa identificação como homem ou mulher, com todas as 

conseqüências que se pode imaginar em uma sociedade regrada pela dominação masculina. 

Nesse sentido, usar calças para as mulheres é ter poder. 433 

Outras autoras como Yvonne Deslandres e Florence Müller apostam no conforto como 

motivação principal para a adoção de calças; a vontade de rivalizar com os homens e de 

reivindicar sua liberdade sexual não seriam predominantes. Bard insiste que as calças 

correspondem ao desejo mais ou menos consciente da maioria das mulheres de afirmar a 

igualdade com os homens portando suas roupas.434 Monneyron, na mesma direção, observa 

que as calças compridas consagram a imagem de uma mulher que, tomando de empréstimo do 

homem uma peça de vestimenta, invade suas prerrogativas profissionais e sociais.435 Já a 

socióloga inglesa Elizabeth Wilson observa que a difusão das calças compridas entre as 

                                                
431 Conforme Iesa Rodrigues, cabia à butique Laís, da rua Inhangá, em Copacabana, satisfazer as adeptas das 
primeiras bolsas matelassê de alça de corrente dourada. Ver RODRIGUES, Iesa, op. cit., p. 17. 
432 BARD, Christine, Une histoire politique du pantalon, op. cit., p. 332 
433 BARD, Christine, Ce que soulève la jupe, op. cit.,  p. 7. 
434 BARD, Christine, Une histoire politique du pantalon, op. cit., p. 307. 
435 MONNEYRON, Frédéric, op. cit., p. 31. 
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mulheres constituiu uma mudança mais significativa do que as subidas e descidas da altura 

das saias, nos anos que se seguiram a 1945. 

Não é possível pensar-se a ampliação do uso das calças compridas sem associá-la a um 

contexto de ocupação de espaço. Evidencia esse fato o discurso construído pelos agentes da 

moda – sobretudo Yves Saint-Laurent – quanto à manutenção da feminilidade de suas 

portadoras. Fazendo isso, visavam acalmar os ânimos das gerações mais velhas, que viam as 

calças como parte de um processo de masculinização da mulher, mas, sobretudo, 

naturalizavam o seu uso, dissociando-o de um evidente empoderamento. 

Em 1968 o Correio da Manhã elogiava os novos modelos de calças de Saint-Laurent 

por se apresentarem “no contexto de um novo estilo de vida, pois seus conjuntos leves, caindo 

admiravelmente, nada têm de travesti, ou gosto folclórico”. Insistindo que o efeito de suas 

calças era “bastante feminino e dos mais compatíveis com a vida moderna”, a jornalista 

relacionava as calças a uma nova feminilidade tentando atingir um público que ainda possuía 

dúvidas quanto à sua adoção.  

Ressalte-se que boa parte das mulheres educadas segundo os padrões morais dos anos 

1940 e 1950 desconheciam o uso da calça, sobretudo, as das classes populares. Pesava sobre a 

calça uma interdição que a transformaria na década de 1960 em símbolo de um conflito de 

gerações. Muitas mulheres se orgulhavam de nunca tê-las experimentado: era uma espécie de 

profissão de fé da feminilidade. 

Para Yves Saint-Laurent uma mulher só é sedutora usando calças se ela o faz de 

maneira feminina. A calça seria uma coqueterie, um charme suplementar, não um signo de 

igualdade. Mas, a despeito de seu discurso, suas roupas atraíam aquelas que rejeitavam os 

valores burgueses mais arraigados, que se divorciavam, tinham filhos fora do casamento, 

cultuavam o amor livre sem culpa e que eram naturalmente feministas como as atrizes 

Catherine Deneuve, que ficaria eternamente identificada à sua marca, ou Melina Mercouri.  

Usadas por mulheres que se afirmavam como modernas, repudiadas pelas mais velhas, 

adotadas pela juventude, as calças compridas foram amplamente disseminadas nas fotografias 

de moda. Mulheres de calças raramente passam despercebidas nestas imagens. Nelas há uma 

visível ambivalência: figuradas em movimento, em espaços amplos e poses que as relacionam 

a deslocamento, as mulheres que vestem calças são jovens, ativas, dinâmicas, como a modelo 

Suzette no editorial Moda marota. As calças têm aqui uma conotação de praticidade e 

aparecem acompanhadas de textos que reiteram que elas podem ser “usadas por todas e em 

qualquer ocasião”, que é característica de “uma liberdade total de atitudes na maneira de 

vestir”, ou visando ampliar o seu uso, que ela “deixou de ser moda para ser a roupa comum da 
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época”. As calças aparecem associadas ainda a uma conquista feminina, um direito, que a 

iguala ao homem: “a moda da calça comprida para a mulher foi um sucesso, e elas sentiram 

que haviam dado mais um passo na conquista da sua liberdade.” 

As performances femininas nas fotografias de moda também promovem uma 

identificação entre o uso de calças compridas e uma latente sensualidade. O erotismo não é 

uma invenção das roupas dos anos 1960, tampouco da fotografia de moda daquela década, 

mas, é importante lembrar que esta sempre é mobilizada em relação à sexualidade e altera 

seus repertórios quando as práticas sociais mudam. 

 

 

 
“Moda marota”, Feminino, Correio da Manhã, 23/11/1969. Foto: Pedro de Moraes. 

 

 

Conforme Jennifer Craik, fotógrafos de moda dos anos 1960, como Richard Avedon e, 

especialmente os “três terríveis”, David Bailey, Terence Donovan e Brian Duffy, romperam 

com os seus cânones, dando vazão às demandas e tensões da mulher contemporânea naqueles 

“tempos conturbados.” Os “três terríveis”, jovens londrinos advindos da classe trabalhadora, 

mantinham uma atitude irreverente em relação às pretensões da moda e ao papel de seus 

protagonistas. Descritos por Duffy como violentamente heterossexuais, exibiam um claro 



 243 

interesse sexual pelas modelos que fotografavam como um objeto ou mero acessório.436 Esse 

padrão de representação foi disseminado nas imagens, mas, também em filmes como Blow up, 

claramente inspirado em Bailey.437  

No que tange às calças compridas, uma explicação para as poses erotizadas e o apelo à 

sensualidade nas fotografias pode estar relacionada à necessidade de assegurar que as 

mulheres continuavam a ser femininas. Essa era, de fato, uma questão, amplamente discutida 

nas matérias de moda.  

 
Pode ser que para muitos a mulher esteja vivendo seus últimos instantes de 
feminilidade. Mas a verdade é que se tal acontecer, será contra seu desejo, pois tão 
difícil é convencer uma mulher daquilo que ela não tem vontade... 
É certo que o pantalon para o qual se prevê vida eterna, já é uma conseqüência dos 
acontecimentos atuais, mas daí a uma moda assexuada existe um grande abismo.438 

 

Mas, as poses e gestos sensuais, vide conjunto de imagens a seguir, eram, igualmente, 

uma forma de delimitar o empoderamento feminino: se as mulheres usavam calças e se 

igualavam aos homens, cabia a eles representá-las. Os fotógrafos – todos homens – são os 

donos do olhar. Outro aspecto comum às fotografias de moda, evidenciado aqui, é que elas 

promovem uma pedagogia dos usos da roupa e ensinam as técnicas do corpo. Como usar as 

calças e continuar interessando aos homens, era um dos temas que estava em jogo. 

Muitos dos atos performativos inscritos nas imagens de mulheres usando calças 

compridas estão em franca oposição aos comportamentos não-verbais que definem o 

feminino, por exemplo: os membros não estão disciplinadamente posicionados, as pernas não 

estão fechadas e a área genital não está dissimulada. Por outro lado, em muitas imagens, as 

mulheres não olham fixamente para a câmera – o que dá a ver que não possuem um domínio 

da situação. As fotografias de moda com mulheres usando calças, nos anos 1960, talvez sejam 

a expressão mais bem acabada de gêneros em mutação e de como isso mobiliza o olhar dos 

fotógrafos. Expressam a ambivalência daquelas imagens e os diferentes modos encontrados 

pelos fotógrafos para lidar com as novas peças de roupas.  

                                                
436 CRAIK, Jennifer, op. cit., p. 105-107. 
437 Blow up, dirigido por Michelangelo Antonioni, produção de 1966, conta a história do envolvimento acidental 
de um fotógrafo de moda com um crime. Baseado num conto de Julio Cortázar, Las babas del diablo, e 
inspirado na vida do fotógrafo britânico David Bailey, o filme conquistou o Grand Prix do Festival de Cinema de 
Cannes. No elenco David Hemmings, Vanessa Redgrave, Sarah Miles, Jane Birkin e a modelo Veruschka. 
438 “Na moda pantalona é a dona”, Feminino, Correio da Manhã, 27/7/1969. 
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3.4.3 - HOMENS FOTOGRAFAM MULHERES... MULHERES CONSOMEM IMAGENS:A QUESTÃO DO 
OLHAR 
 
 

As imagens da moda, assim como a moda em geral, tendem a ser banalizadas, mas, ao 

transitar entre a trivialidade e a transgressão, constroem variadas narrativas. Como afirmam 

Evans e Thornton, elas operam com extrema liberdade, justamente porque se trata “apenas” 

da moda; nesse sentido, receberiam uma espécie de consentimento para abordar uma 

infinidade de temas que vão da afetividade, o desejo e o prazer até a depressão, a violência e a 

pornografia.439 

Muitas vezes são as fotografias de moda que dão vazão, mesmo que de forma 

dissimulada, aos aspectos transgressores da sexualidade masculina e feminina. E embora 

autores como Lipovetsky insistam que elas enfocam determinados objetos apenas quando já 

estão na ordem do dia, é necessário reconhecer que aquelas imagens são catalisadoras, 

possuem autoridade. 

As roupas produzidas nos anos 1960 estimularam os fotógrafos de moda a romper com 

a rigidez que a alta-costura lhes impunha: levados a operar com novos repertórios, elegem o 

erotismo como um dos temas mais constantes. Ao longo da década seguinte a fotografia de 

moda – e a moda mesma – torna-se um dos alvos dos estudos feministas que, em linhas 

gerais, acusavam-na de ser duplamente ofensiva às mulheres: faziam com que elas se 

sentissem oprimidas e, ao mesmo tempo, excluídas, em função dos seus códigos de 

representação. Não faltariam imagens eróticas, mas, nenhuma delas estaria em mãos 

femininas: apenas os homens detinham o poder de figurá-las. 

Alguns aspectos devem ser levados em consideração quando se afirma que a fotografia 

de moda da década de 1960 apela intensivamente ao erotismo. Em primeiro lugar, aquele 

gênero de imagem sempre lida com a sensualidade de modo a atrair a atenção para o que está 

sendo divulgado. Cabe aos fotógrafos explorar ângulos e poses que valorizem as vestimentas, 

transformando-as, assim como o próprio corpo da modelo, em objeto de desejo do espectador 

(homem ou mulher) e, mais do que isso, em commodity. Contudo e, em segundo lugar, não há 

como negar que algumas roupas criadas naquela década eram, de fato, demasiadamente 

sensuais, sobretudo se comparadas aos estilos surgidos no pós-guerra. Numa época em que os 

comportamentos e valores arraigados eram questionados, como seria possível à fotografia de 

moda manter os padrões de representação? Isso nos remete ao terceiro ponto que, 
                                                
439 EVANS, Caroline e THORNTON, Minna, op. cit., p. 82. 
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aparentemente, iluminaria uma contradição: a conquista de uma autonomia financeira, a 

liberdade sexual e as novas atribuições e papéis sociais não livraram a mulher de ser figurada 

para atender os interesses masculinos; ao contrário, a fotografia de moda foi mobilizada para a 

ampla exposição do corpo e um foco explícito em determinadas zonas erógenas. No entanto, 

seria o caso de pensar que poses menos ingênuas, mais agressivas e erotizadas assinalavam 

também que a mulher era sexualmente ativa, com a feminilidade não mais se coadunando à 

ideia de docilidade ou meiguice. Finalmente, reitero que, ao lidar com as roupas e estilos que 

emergem do prêt-à-porter, a fotografia de moda se liberta das regras de refinamento, bom 

gosto, polidez e pudor associadas à alta-costura; ela estará livre para ousar na escolha de 

temas e no tratamento dado a eles. 

Há uma longa discussão em torno da figuração feminina e de como as fotografias de 

moda colaborariam para oprimir as mulheres. Conforme Solomon-Godeau, o conceito de 

objetificação está intrinsecamente relacionado à fotografia posto que esta inadvertidamente 

transforma os sujeitos em coisas a serem olhadas.440 John Berger, ao afirmar que “os homens 

olham as mulheres e as mulheres vêem-se olhadas,”441 tornou-se a matriz de boa parte dos 

estudos feministas dedicados à fotografia de moda os quais rejeitavam um sistema de 

representação no qual, segundo eles, a mulher teria se tornado um espetáculo. Nesta crítica 

estava implícito o reconhecimento de que a moda, mais do que bolsas e dimensões das saias, é 

um discurso no qual é construída a feminilidade.442  

A obra de Laura Mulvey, Visual Pleasure and Narrative Cinema, ampliou 

consideravelmente a discussão sobre a representação feminina. Com foco no cinema 

produzido por Hollywood, Mulvey utiliza a teoria psicanalítica para examinar os mecanismos 

de prazer do espectador com relação à imagem, investigando as contradições entre uma 

posição ativa, ou masculina do olhar, a scopophilia (o prazer de olhar) e uma relação passiva 

com a imagem, feminina, narcisista. A mulher seria o objeto do olhar tanto do ator quanto do 

espectador masculino, encarnando as expectativas deles acerca das mulheres e das relações de 

gênero.  

                                                
440 SOLOMON-GODEAU, Abigail, “Reconsidering erotic photography: notes for a project of historical salvage” 
In: _______.  Photography at  the dock: essays on photographic history, institutions and practices.  Minneapolis: 
University of Minnesota Press, 1991, p. 221-222. APUD HENNING, Michelle, “The subject as object: 
photography and the human body”. In: WELLS, LIZ. Photography: a critical introduction. London and New 
York: Routledge, 2009, p. 178. 
441 BERGER, John. Modos de ver. Rio de Janeiro: Rocco, 1999, p. 49 
442 EVANS, Caroline e THORNTON, Minna, op. cit.,  p. 9. 
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Em um ensaio posterior, Mulvey se dedica a investigar como as mulheres olham e que 

prazer elas obtêm como espectadoras: segundo a autora, haveria uma identificação com o 

olhar masculino, com a mulher operando uma espécie de travestismo.443 

Para muitos autores identificados com a perspectiva feminista dos anos 1970 e parte 

dos anos 1980, as fotografias de moda e os anúncios publicitários poderiam ser comparados 

às imagens pornográficas. Contudo, é preciso observar que, por princípio, as revistas 

pornográficas contêm imagens de mulheres destinadas aos homens enquanto as imagens de 

moda têm como destinatárias as mulheres. O que une estes diferentes tipos de imagem é que, 

em sua maioria, elas têm os homens como produtores. 

Evans e Thornton apontam que as fotografias de moda configurariam um sistema de 

representação que, em tese, é produzido na medida do desejo feminino. Nesse sentido 

perguntam: haveria diferentes olhares conforme o gênero? Em caso afirmativo, o que os 

aproxima e diferencia? A fotografia de moda envolveria uma identificação narcisística, um 

desejo de olhar que é reflexivo, construindo identidades por semelhança e reconhecimento? 

Ou seria por intermédio de um prazer voyeurístico que a mulher consumiria imagens de 

mulheres? As fotografias de moda podem ser lidas como um índex do prazer visual feminino? 

O que as mulheres estão fazendo quando olham, olham por prazer?444 A essas questões 

enumeradas pelas autoras, poder-se-ia acrescentar algumas outras. Como as mulheres 

consomem imagens da moda masculina e unissex? Como as fotografias produzidas por 

mulheres mobilizam o olhar feminino? Haveria uma diferença nas figurações de mulheres por 

mulheres? 

Kathy Myers propõe um interessante exercício de modo a comparar as imagens 

pornográficas e as fotografias de moda tomando como exemplo um anúncio de biquíni. Ela 

argumenta que vender a sexualidade feminina para mulheres não é o mesmo que vendê-la 

para os homens. Enquanto a imagem pornográfica está estruturada para enfatizar a 

acessibilidade da modelo, a fotografia de moda negocia com a sua orgulhosa indiferença. A 

representação da moda, conforme Myers, indica uma potência sexual mais do que uma 

disponibilidade ou vulnerabilidade.445  

É nesta direção que proponho mais um cotejo das representações das mulheres usando 

biquínis nas fotografias de moda e no fotojornalismo do Correio da Manhã na segunda 

metade dos anos 1960. 
                                                
443 Apud JOBLING, Paul, op. cit., p. 123. 
444 Ibidem, p. 10. 
445 MYERS, Kathy. Towards a feminist erotica, Camerawork, n. 24, 1987. Apud EVANS, Caroline e 
THORNTON, Minna, op. cit., p. 11.  
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A moda praia é um dos segmentos que mais iluminam as características atinentes aos 

gêneros e as convenções sociais, sobretudo, nos momentos em que emergem novos estilos, 

que, em geral, são acompanhados por discussões acerca do pudor, da moral e da sexualidade. 

Examinar o tratamento dado a esses temas pelos diferentes tipos de fotografia de imprensa 

constitui, portanto, um caminho para desvelar como o corpo feminino é representado pelos 

homens, o que os mobiliza e como operam nestas representações.  

Autores afinados com as abordagens feministas afirmam que as fotografias de 

mulheres na mídia são sempre dirigidas aos homens. A feminilidade hegemônica das páginas 

de jornais e revistas incorporaria os padrões masculinos relacionados à aparência feminina, os 

quais enfatizam os atributos físicos e a sexualidade, encarnando as expectativas deles acerca 

das mulheres e das relações de gênero. 

Nas séries de fotografias do Correio da Manhã dedicadas às praias cariocas nos anos 

1960 é possível perceber que a mulher é representada de forma vulnerável. Closes em jovens 

figuradas individualmente, de costas, em posição vertical, dando a ver as novas dimensões 

dos biquínis, são quase onipresentes nas matérias. Imagens “não autorizadas”, foram 

visivelmente produzidas sem o conhecimento dos retratados.  

As pernas femininas recebem um cuidado especial: os biquínis, fazendo par com as 

minissaias, evidenciam o que mais atrai o olhar masculino então. Mas, se elas evocam 

movimento, com mulheres figuradas praticando esportes como frescobol e vôlei, pulando da 

calçada na direção da areia, atirando-se ao mar, caminhando à beira da água ou carregando 

crianças às costas, elas iluminam também uma crescente fragmentação do corpo feminino 

perpetrada pelas imagens. 

Um dos padrões reiterados nas fotografias produzidas nas praias cariocas consiste em 

recortar o corpo feminino – representado da cintura para baixo – de modo a destacar a área 

genital, as nádegas e as pernas. Esse processo de fragmentação que vem se intensificando 

desde os anos 1960, sobretudo nas imagens publicitárias, teve início, segundo Pollock com as 

obras de Picasso; foi a partir da difusão do trabalho do pintor espanhol que, gradualmente, se 

naturalizou a capacidade do corpo feminino de ser “recortado” como um signo de 

feminilidade.446  

Analisando o conteúdo dos anúncios publicitários de batons, Robert Goldman 

observou que, enquanto, na década de 1940, a maior parte deles representava integralmente a 

mulher, a partir de 1977, a maioria exibia apenas uma parte do corpo feminino. Ainda hoje, 

                                                
446 POLLOCK, Griselda. Apud RAMAMURTHY, Anandi. Spectacles and illusions: photography and 
commodity culture. In: WELLS, LIZ, op. cit., p. 233. 
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são publicados uma infinidade de anúncios de maquiagem que mostram a mulher como 

fragmentos que podem ser usados e descartados.447 

 

 
O estilista Pierre na Cardin na praia de Copacabana. Correio da Manhã, 26/08/1967. Foto: Pimentel. 

 

As pernas femininas, especificamente, são exemplares de como a publicidade insiste 

nesse padrão de corpo fragmentado: anúncios das meias Pretty Polly, da década de 1970, que 

figuravam as pernas femininas emergindo de dentro de um ovo e, que à época, receberam uma 

grande quantidade de criticas, voltaram a ser publicados em 2008. A despeito de uma nova 

roupagem – as pernas nuas estavam intensamente bronzeadas e os pés calçados com sapatos 

de salto fino emergiam numa embalagem de cosméticos na forma de ovo – a publicidade 

ainda sustentava a idéia de que as mulheres são os objetos a serem vistos.448 

Ao figurar as mulheres cariocas com as pernas recortadas os fotógrafos do Correio 

dão a ver uma restrição de locomoção: assim representadas, elas nunca estão em movimento. 

Fragmentando-as, sinalizam um obstáculo à independência feminina e o poder de dispor do 

corpo das mulheres da maneira que melhor os conviesse. Ressalte-se que homens nunca são 

figurados desse modo. Ao contrário: ao exibir o estilista Pierre Cardin através das pernas de 
                                                
447 GOLDMAN, Robert. Apud RAMAMURTHY, Anandi, op. cit. 
448 Ibidem. 
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uma mulher, deitado nas areias da praia de Copacabana, em 1967, os fotógrafos comunicam 

que as pernas femininas – ou seriam as próprias mulheres? – são a moldura de um quadro, 

coadjuvantes num mundo em que ainda cabe aos homens o papel principal. 

Os editoriais dedicados à moda praia pesquisados, se não utilizam o recurso da 

fragmentação, por outro lado, apelam para a hiper-ritualização da feminilidade, com os 

habituais repertórios de representação do gênero. Exemplar, nesse sentido, é o “O mar quando 

bate na areia”, de 1969, que exibe maiôs e biquínis das butiques Elle et Lui e Chose, 

fotografados por Jacques Avadis. O fotógrafo mobiliza a atenção do leitor levando a 

atmosfera sofisticada das butiques para as areias da praia. Para tanto apela para ângulos que 

enfatizam a variedade dos produtos apresentados – maiôs, biquínis, saídas de praia, 

pantalonas, blusas, chapéus além de outros acessórios – e os conceitos que as marcas visam 

disseminar – “adaptabilidade dos tecidos em stretch, cores quentes e luminosas, combinações 

audaciosas e femininas”. Nas nove fotografias publicadas, a modelo Márcia é figurada nos 

tradicionais displays de gênero associados à mulher, há um apelo à sensualidade, mas, sem 

traços de vulgaridade, exploração de ângulos ousados, closes abusivos; em muitas imagens, 

os trajes de banho estão parcialmente encobertos.  

 

“O mar quando bate na areia”, Feminino, Correio da Manhã, 26/10/69. Foto: Jacques Avadis. 

 

Solomon-Godeau ao observar que é possível que imagens convencionais de mulheres 

promovam formas mais insidiosas e instrumentais de subjugação, dominação e objetificação 
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do que as imagens obscenas449 estabelece um parâmetro importante para a análise das 

representações do corpo feminino. 

Longe de afirmar que as fotografias de moda são inocentes ou que não atuam 

estimulando a subjugação das mulheres, o comentário de Solomon-Godeau ajuda a iluminar a 

seguinte questão: embora pareçam mais explicitamente responsáveis pelo jugo feminino, as 

imagens da moda são tão ambivalentes quanto qualquer outro tipo de fotografia de imprensa. 

Mas, como transformam a roupa e o corpo em commodity, são mais facilmente 

responsabilizadas por uma objetificação feminina. O fotojornalismo, por sua vez, conta com a 

credibilidade da imagem real: livre para representar homens e mulheres, pode formular 

comportamentos e reiterar displays de gênero sem uma acusação formal de culpa. 

Nas fotografias de moda dos anos 1960 a mulher e o homem começam a ser 

representados não mais como identidades fixas, mas, como criadores de identidades 

heterogêneas e até contraditórias: não apenas os gêneros se distinguem, mas existem formas 

variadas de apresentá-los e representá-los. Mais claramente reitera-se a idéia de gênero em 

construção, oposta ao gênero hegemônico que a fotografia de moda deu a ver por tanto tempo.  

Diane Crane utiliza a expressão “hegemonia conflitante”450 para analisar a moda tal 

como ela é apresentada nas revistas especializadas na pós-modernidade por estas não 

oferecerem identidades específicas aos diferentes gêneros. Contudo, examinando as 

fotografias de moda dos anos 1960 já se podem perceber múltiplas formas de figuração do 

feminino e do masculino que, muitas vezes, são contraditórias.  

A ambivalência que cerca as identidades de gênero – que são dadas a ver nas 

representações da moda – aponta para uma dificuldade cada vez maior de se definirem 

identidades na cultura contemporânea. Para Crane, isso ocorreria, por exemplo, no uso pela 

fotografia de moda, de duas modelos ao invés de uma, o que poderia ser interpretado como 

implicação de uma relação homoafetiva.451 

Imagens de mulheres em dupla são muito comuns em editoriais de moda da segunda 

metade dos anos 1960. Embora esse padrão não fosse uma novidade, nas fotografias 

produzidas até os primeiros anos daquela década, sobretudo nas referentes à alta-costura, 

exigia-se que as mulheres posassem rigidamente, sem nenhum contato físico. Examinando-se 

três matérias diferentes, dos anos 1969, 1970 e 1971, nota-se que as figurações passam a 

                                                
449 SOLOMON-GODEAU, Abigail, op. cit. 
450 CRANE, Diana, op. cit., p. 404. 
451 Ibidem, p. 406. 
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incluir gestos como mãos dadas, abraços, toques sutis, revelando uma cumplicidade feminina 

construída em ações que se mostram ambíguas. 

O toque com as mãos e as poses de mãos dadas são quase onipresentes nas imagens de 

mulheres em dupla. Mãos, aliás, são um dos alvos preferenciais dos fotógrafos de moda e 

publicidade; contudo, enquanto as mãos masculinas são fotografadas como ativas e 

controladoras, as femininas são decorativas, invariavelmente figuradas acariciando.452 

Embora as mãos femininas se destaquem nos três editoriais, são elas também que 

ajudam a demarcar seus diferentes códigos de representação. 

No primeiro deles, as modelos Ana Maria Nascimento e Silva e Tânia Márcia não 

exibem muita proximidade física, elas se dão as mãos em caminhada à beira mar, olham-se e 

sorriem, mas roupas – vestidos muito curtos em estampas florais – o corpo magro, os cabelos 

soltos e as posturas, evocam uma quase infantilidade.  

 

 
“Moda anda na Honda”, Bela, Correio da Manhã, 6/12/1969. Foto: Antonio Gurerreiro. 

 

No segundo editorial, as modelos Elke e Skaty apresentam os novos vestidos em jérsei 

da butique Dijon. Aqui as mulheres olham fixamente para a câmera, um gesto que indica 

domínio. Nota-se a ausência de um dos estereótipos analisados por Goffman na ritualização 

                                                
452 Janice Winship explorou as formas contrastantes pelas quais as mãos masculinas e femininas têm sido 
fotografadas nos anúncios publicitários. WINSHIP, Janice. Handling sex. In: BETTERTON, R. (ed.) Looking 
on: images on femininity in the visual arts and media. London: Pandora. APUD WELLS, Liz, Photography: a 
critical introduction, op. cit., p. 233. 
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da subordinação: a mulher de olhar vago, aparentemente dirigido a alguém ou a um objeto 

invisível que se encontra fora da cena.  

Se o olhar das modelos denota domínio da situação, os braços que se tocam e a mão 

direita de Elke na perna de Skaty exibem uma proximidade que parece ir além da amizade 

ingênua do editorial anterior. Os vestidos compridos colados ao corpo, a ausência de sutiãs – 

impossíveis de ser usados em roupas de alças tão finas – as pernas à mostra de Skaty, assim 

como os braços e colos das duas modelos contêm um claro apelo à sensualidade. A escolha 

dos penteados de cada uma das modelos demarca uma diferença em relação ao outro editorial: 

Skaty, morena de cabelos curtos e presos e o vestido levantado exibe uma postura mais 

masculina, enquanto Elke, loura, de cabelos soltos e mais longos dá a ver maior feminilidade. 

Mas, coube à Skaty exibir um acessório tipicamente feminino – uma flor presa a uma das 

alças do vestido – enquanto Elke, ao posicionar a mão na perna de Skaty, denota um domínio 

ou posse, marcadamente masculinos. Finalmente, a mão direita de Skaty posicionada entre as 

pernas merece atenção ao promover um destaque para a área genital.  

 

 
Bela, Correio da Manhã, 22/8/1971. Foto: Jacques Avadis.  
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A dupla de modelos no terceiro editorial poderia ser definida em palavras como 

cumplicidade, amizade intensa, intimidade. Tendo por objetivo divulgar as roupas das 

butiques Way In e as toucas e echarpes de Gina Salles e Amarilio Gastal as imagens repetem 

um princípio comum àquelas que reúnem duplas de mulheres: uma modelo funciona como 

espelho da outra.  

No entanto, produzidas por uma mulher, Suzette Simões, as nove fotografias 

publicadas fogem aos repertórios comumente utilizados nas fotografias de moda – não há 

super exposição do corpo tampouco poses com destaque para as pernas, coxas ou seios; 

evidencia-se, por outro lado, uma sutil evocação ao homoerotismo. 

 

 

 
“Moda de inverno”, Bela, Correio da Manhã, 17/5/1970. Foto: Suzette Simões 
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A proposta do editorial parece ser, justamente, confundir algumas idéias mais 

arraigadas quanto à figuração feminina; se por vezes, as modelos lançam um olhar desafiador 

para as lentes da fotógrafa, exibindo um domínio da cena, em outras fecham os olhos ou 

dissimulam o contato com o espectador, buscando fora da cena alguém ou alguma coisa. 

Conforme Goffman, o “alheamento consentido” sugere que o sujeito é passivo, alienado da 

situação e sem controle sobre ela. 

Em uma das fotografias uma modelo ajoelhada, examina a carta de um jogo na mão da 

outra modelo, mas, o gesto em vez de evocar uma brincadeira entre amigas, insinua o 

desvelamento de algo que vai além do conteúdo da carta.  

A terceira imagem convoca algumas questões: como mulheres vêem imagens de 

mulheres? Por que fotógrafas produzem imagens de mulheres vendo mulheres? Quais as 

diferentes formas de prazer e identificação ativadas por este tipo de fotografia?  

 

 
“Moda de inverno”, Bela, Correio da Manhã, 17/5/1970. Foto: Suzette Simões. 
 

Uma síntese do conjunto apresentado no editorial, esta fotografia naturaliza o consumo 

de imagens pelas mulheres e estimula que seja um ato compartilhado. A cumplicidade 

revelada no exame pelas duas modelos, de uma foto de mulher em pose sensual, funciona 

como metalinguagem remetendo ao prazer visual que as mulheres experimentam ao olhar as 

fotografias de moda. 
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Reina Lewis reconhece que a contradição fundamental no consumo de revistas 

femininas – nas quais as mulheres são ensinadas a olhar, admirando e identificando-se com o 

corpo de outras mulheres – é que ela é uma experiência potencialmente erótica para todas elas 

não apenas para as lésbicas. A revista de moda é amplamente entendida como um mundo sem 

homens embora seja inspirada por eles: sua ausência conspícua das fotografias de moda está 

na relação direta da sua importância na vida das mulheres a quem se dirigem aquelas 

imagens.453 

Analisando especificamente o modo como as mulheres homossexuais olham a 

fotografia de moda, Lewis observa uma identificação narcissística, com as imagens ativando 

na espectadora o desejo de ser como a modelo para possuí-la ou, ainda, para se transformar 

em objeto do desejo de outra mulher. Mas, ainda segundo Lewis, no “mundo todo feminino” 

produzido pelas fotografias de moda, a lógica de um olhar feminino desejante produz o que 

ela chama de uma posição paradigmaticamente lésbica, que distinguiria as maneiras de ver de 

todas as mulheres, sejam elas homossexuais ou não.454 

 A fotografia de moda é muito mais do que a fotografia da moda, como assinala Susan 

Sontag:455 portanto, o trabalho com este gênero de imagem necessita levar em conta não 

apenas a complexa rede de interesses e expectativas dos seus produtores e consumidores, mas, 

sobretudo o modo como ela produz sentido e os diferentes sentidos que são produzidos no que 

tange à temas como sexualidade, identidade e relação de gêneros. 

 A partir dos anos 1960 a fotografia de moda aponta para uma ampliação dos modelos 

de gênero e deixa claro que esta é uma categoria em constante construção. E faz isso na 

medida em que se utiliza de diferentes displays, tanto aqueles mais comuns e recorrentes nas 

imagens de publicidade e moda quanto os que rompem com estes modelos ou brincam com 

eles ou os ironizam. Marcada por uma ambigüidade, visível, por exemplo, nos modos de 

representar a mulher – infantilizada/madura; independente/submissa; dinâmica/passiva – entre 

tantos outros pares de oposição possíveis, a fotografia de moda também aciona diferentes 

modos de ver os atos performativos relacionados aos usos da roupa.  

Se Mulvey aprisiona a discussão sobre o olhar subjugando-o à idéia totalizante de um 

modelo masculino e Lewis insiste num modo de ver predominantemente homossexual, 

comum a todas as mulheres, entendo que existam várias formas de ver e que o olhar não está 

condicionado a cada gênero. Não haveria desse modo, a possibilidade de se estabelecer um 
                                                
453 LEWIS, Reina. Looking good: the lesbian gaze and the fashion imagery. Feminist Review, n. 55, 1997, p. 94-
95. 
454 Ibidem, p. 95. 
455 SONTAG, Susan. The Avedon Eye, British Vogue, dezembro, 1987. Apud JOBLING, Paul, op. cit., 134. 
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modo de ver particularmente feminino ou masculino. O prazer de olhar, “olhar como homem, 

como mulher, ou como lésbica, por exemplo, pode ser performado por um sujeito de qualquer 

orientação sexual e identidade social por meio de um processo de fantasia e de 

identificação”.456 

 Tomar as fotografias de moda menos como modelo e mais como enunciado e 

mediação, perceber como elas atuam em relação aos medos e desejos, expectativas e 

ansiedades pode dar à moda a potência necessária a responder a pergunta que para Barthes, 

em Sistema da Moda, ilumina o dilema fundamental da existência humana: “Quem sou 

eu”?457 

                                                
456 STURKEN, Marita e CARTWRIGHT, Lisa.op. cit., p. 132. 
457. BARTHES, Roland, op. cit., p. 243. 
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CONCLUSÃO 

 

Este trabalho termina tentando responder à algumas questões postas pelo historiador 

Jean-François Sirinelli a propósito dos anos 1960, em especial às suas observações quanto aos 

efeitos de reverberação daquela década, trazendo-as para o campo da moda. Por que estes 

efeitos são amplificados quando se trata das roupas produzidas então? De que maneira e em 

que medida a moda colabora para que se superestime aquela década como um tempo de 

revoluções? E como a fotografia e, em especial a fotografia de moda, atua na conformação 

destas representações? 

Ao longo da tese busquei discutir como a idéia de um corte radical com o continuum 

da moda na década de 1960 deveria ser colocada em seus devidos termos, começando pela 

idéia de que aquela – como qualquer outra década, aliás – não era um “bloco homogêneo” de 

transformações políticas, culturais e de comportamento que envolveriam, igualmente, as 

formas vestimentares. Tampouco estas alterações da aparência teriam atingido de maneira 

ampliada todos os sujeitos coletivos das sociedades ocidentais. 

Essa afirmação, que parece óbvia, e talvez desnecessária, não é tão evidente assim 

quando se trata dos anos 1960. Generalizações são comuns, por exemplo, quando se fala de 

“1968”, ano habitualmente associado à idéia de rebeldia, movimentos estudantis, juventude, 

com o “Maio de 68” francês funcionando como uma espécie de carro-chefe dos significados 

associados a ele. Boa parte das manifestações, de diversos matizes e com diferentes 

propósitos, recebe uma etiqueta única na qual está escrita a palavra revolução. Essas 

generalizações, longe de valorizar os conteúdos dos diferentes eventos, por seu caráter de 

fratura ou quebra, colaboram para criar uma visão mítica dos mesmos. 

Assim também é feito com a “revolução do vestuário” da década de 1960, que tem na 

minissaia a sua peça síntese, e talvez o seu mais recorrente estereótipo. Para fugir de uma 

perspectiva simplista proponho, então, retomar o “salto do tigre” de Benjamin de modo a 

ressaltar que a moda tem como uma de suas potências a qualidade de nos lembrar que o tempo 
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não é linear: nos anos 1960, por exemplo, há, pelo menos, dois momentos que comportam 

tempos e velocidades distintos, mas, que em verdade, se cruzam e se relacionam. No seu 

início, a maior parte das criações da alta-costura ainda ressoavam elementos relacionados às 

décadas anteriores, embora as criações do prêt-à-porter – e as de alguns costureiros da alta 

moda – já sinalizassem para as mudanças que estavam por vir. Isso não significa afirmar, 

portanto, que não estivessem em curso as alterações nas formas vestimentares que 

explodiriam a partir de 1965; significa reconhecer que havia tensões, contradições e, da parte 

de certos criadores da alta-costura, uma incapacidade de se relacionar com o tempo, visível 

por exemplo, nas roupas de Chanel.  

Por outro lado, se no que tange às vestimentas, a segunda metade dos anos 1960 

aponta para mudanças aceleradas e por vezes radicais, isso não evidencia que os agentes da 

moda desconhecessem temporalidades passadas e, tampouco que não dialogassem com o 

futuro. A capacidade de antecipação desses criadores – e sua exata medida do contemporâneo 

– baseava-se em uma maior ou menor competência para buscar no passado os elementos que 

responderiam às ansiedades e ideais dos sujeitos coletivos. 

Como apontam Ulrich Lehmann e Caroline Evans, longe de se constituir como um 

passado roubado do seu significado, os empréstimos históricos feitos pelos estilistas têm mais 

em comum com a idéia de imagem dialética de Walter Benjamin – a justaposição de duas 

imagens, criando uma terceira, com significado totalmente novo – do que meramente um 

pastiche ou simulacro. O passado não ilumina o presente tampouco o presente ilumina o 

passado. Conforme Evans argumenta, a moda reitera que o passado nunca está totalmente 

atrás de nós, mas se move junto com o nosso presente, adquirindo novos significados e 

interpretações à medida que avançamos no tempo. 

Tomar a moda como imagem dialética significa afirmar um trânsito – um fluxo 

contínuo – entre passado e presente. Afastamo-nos, em primeiro lugar, de uma idéia de 

origem como gênese ou fonte das coisas: “a origem não designa o devir do que nasceu, mas 

sim o que está em via de nascer no devir e no declínio (...). a origem não emerge dos fatos 

constatados, mas diz respeito à sua pré e pós-história.”458 

A moda não reproduz o passado, interpenetração crítica do passado e do presente, 

toma a forma de objeto histórico que revela uma síntese autêntica. Mas, como bem lembrado 

por Didi-Huberman, a síntese não visa em nada a reconciliação hegeliana do Espírito; a 

imagem dialética só é síntese se imaginada como um cristal, um fragmento separado da rocha, 

                                                
458 BENJAMIN, Walter. Origine du drame baroque allemande, Paris: Flammarion, 1985, p. 43-44, apud DIDI-
HUBERMAN, op. cit., p. 170. 
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um destroço, uma imagem fulgurante.459 Ainda conforme o autor, a imagem dialética é forma 

e transformação, conhecimento e crítica do conhecimento; não é algo simplesmente “mental” 

tampouco reificado. 

A grande lição de Benjamin, conforme Didi-Huberman, através da sua noção de 

imagem dialética, terá sido a de nos prevenir de que a dimensão própria de uma obra de arte 

moderna – e por que não dizer também da moda? - não se deve nem à sua novidade absoluta, 

como se apagasse tudo o que veio antes, nem à sua pretensão de retorno às fontes (como se 

pudéssemos reproduzir tudo). Quando uma obra – e pergunto novamente, um estilo, uma nova 

moda, por que não? – consegue reconhecer o elemento do qual procede para ultrapassá-lo, 

quando passado e presente se reúnem como uma montagem, criando uma terceira coisa, pela 

justaposição, aí sim, teríamos a imagem dialética, uma “imagem autêntica”, no sentido de 

Benjamin. 

A potência da moda como imagem dialética reside, portanto, entre outros, no fato de 

se opor a uma tautologia: aberta e inquieta, sempre em movimento, ilumina tensões, conflitos, 

recuos e avanços, nos afasta de qualquer noção positivista de historicidade. 

O que distingue a obra de boa parte dos estilistas dos anos 1960 é uma forte noção de 

tempo presente, uma capacidade de apresentar propostas que, rompendo com o passado, ou 

dialogando com aquilo que o passado teve de mais transgressor, apontam para o futuro, seja 

por meio das roupas mesmas ou das novas maneiras de expor o corpo. Esses agentes da moda 

também construíram um poderoso discurso que os colocava à frente do tempo, por vezes 

como visionários, graças a propostas com tecidos inusitados e materiais alternativos, à estética 

futurista ou espacial, entre tantos outros temas. No fundo, a qualidade daqueles criadores 

também residia na aposta de que, era neles que os estilistas do futuro se apoiariam quando 

buscassem no passado as referências para as suas criações. 

Isso nos encaminha então para a seguinte pergunta: por que a moda produzida na 

segunda metade dos anos 1960 é constantemente retomada? Que questões os designers colocam 

ao buscar esses estilos e que desejos e ansiedades são mobilizados? Entendo que o que faz com 

que inúmeros estilistas apóiem suas criações nas formas, estampas e, sobretudo, nos 

comprimentos surgidos então, é a busca por uma associação entre as roupas e a juventude. Se 

esta é cada vez mais valorizada como um estilo de vida, é compreensível que se tome de 

empréstimo as referências da década mais associada àquela classe de idade. Os comprimentos 

                                                
459 DIDI-HUBERMAN, op. cit., p. 177. 
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curtos instaurados pela emergência da minissaia são exemplares neste sentido: são peças sob 

medida para os jovens ou para aqueles que assim se vêem. 

Ao se vincular aos anos 1960 os estilistas se vinculam aos modelos de roupas, mas também 

ao que a década representa simbolicamente. Qual o papel das fotografias de moda neste sentido? 

Como afirma Elizabeth Wilson, aquelas imagens traduzem o que é contemporâneo quando são 

publicadas, mas continuam a falar “de um determinado presente” ao se dirigir a nós que, no futuro, 

temos acesso a elas. Poder-se-ia argumentar que isso se dá com qualquer gênero de fotografia, mas, 

conforme a autora, é a fotografia de moda que apresenta as vestimentas que rompem com que está 

em vigor; nesse sentido é concedido a ela uma espécie de poder de esfacelar o passado ou, pelo 

menos, de criar uma estranha disjunção em relação a ele. A fotografia de moda seria, portanto, para 

a autora, a mais bem acabada representação desse presente que se torna eterno.  

A memória construída sobre os anos 1960 está fortemente apoiada na fotografia e na 

fotografia de moda. Contudo, ao se debruçar sobre temas como a valorização de um corpo jovem e 

magro, o equilíbrio entre os gêneros, a androginia, novos modelos de masculinidade, a liberdade 

sexual, entre tantos outros, e ao fazê-lo de maneira mais experimental e visualmente ousada, a 

fotografia de moda pode conformar alguns dos estereótipos mencionados por Sirinelli. A moda 

mesma ao se apropriar de temas políticos – como a revolução cultural chinesa, evocada na “gola 

Mao”, ou a revolução cubana, especificamente identificada na figura de Che Guevara – pode nos 

induzir à uma idéia de que a roupa da década de 1960 era efervescente e contestatória. 

Uma análise acurada das duas propostas mencionadas acima nos obriga a lembrar que a 

moda também pacifica, acomoda, ironiza determinados temas. A “gola Mao”, difundida por 

Pierre Cardin em inúmeros modelos de túnicas masculinas, estampadas, coloridas, com 

comprimentos diversos, não estaria na contramão da igualdade uniforme do traje imposto por 

Mao? E o que dizer da produção das camisetas com a imagem de Che, proibidas no Rio de 

Janeiro após apreensão do DOPS, em 1967, e justificada pelas proprietárias da butique Barbarella 

como “muito inocentes” e feitas com base na atração das jovens pelo revolucionário, “que é um 

pão”? 

Tal qual a moda, a fotografia de moda é muitas vezes revolucionária, mas, não deixa de 

contribuir, em vários momentos, para esvaziar ou diminuir o aspecto transgressor da roupa. É no 

fotojornalismo que a sua potência revolucionária muitas vezes é dada a ver mais claramente: livre 

do compromisso de “encenar” o sujeito da moda, os fotógrafos lançam seus olhares na direção 

dos sujeitos que efetivamente a revolucionam. É ao nos dirigirmos a todas estas imagens sem 

verdades apriorísticas, fazendo perguntas mais do que buscando nelas prontas respostas, que 

evocamos aquilo que os anos 1960 têm de mais especial. 
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