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Nunca devemos tentar entender uma mulher. As 

mulheres são imagens, os homens são problemas. Se 

você quiser saber o que uma mulher de fato pensa – 

desejo que nunca deixa de ser perigoso – precisa 

olhar para ela, não ouvi-la. 

 

Oscar Wilde
1
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 WILDE, Oscar. Aforismos. Curitiba: Pólo Editorial do Paraná, 1997, p.67 
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RESUMO 

 

 

 

Como é que a nudez e sensualidade feminina se tornaram visualidades comuns na Cultura 

Visual brasileira? Partindo desta problemática, a presente pesquisa analisa a forma como as 

mulheres foram representadas em fotorreportagens na revista O Cruzeiro em um momento 

chave, o fim dos anos 1960. Período em que o corpo nu e sensual feminino vai ganhando 

espaço na mídia e ao mesmo tempo em que se discute a questão do divórcio e da maior 

liberdade sexual. Na pesquisa, são contemplados a equipe de repórteres de O Cruzeiro e que 

vai desde Indalécio Wanderley (o "fotógrafo das misses") até o eclético Ubiratan Lemos, 

mostrando não só como as garotas eram despidas pelo olhar fotográfico, mas também, o que 

se falava sobre elas e como falavam. Além disso é contemplada a passagem de Stanislaw 

Ponte Preta na revista, enfocando uma de suas criações, as "Certinhas", lindas garotas 

fotografadas em poses sensuais pelo fotógrafo Augusto Valentin. 

 

 

Palavras-chave: História Visual. Cultura Visual. Tempo Presente. 
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ABSTRACT 

 

 

 

How have the female nudity and sensuality become common visualities in Brazilian Visual 

Culture? Starting from this question, this research analyzes how women were represented in 

photo reports in O Cruzeiro magazine during a key moment, the late 1960s. In this period the 

naked and sensual female body is gaining space in the media along with discussions regarding 

issues such as divorce and greater sexual freedom. In this research, the team of reporters from 

O Cruzeiro is presented, ranging from Indalecio Wanderley (the "photographer of misses") to 

the eclectic Ubiratan Lemos, showing not only how the girls were naked by the photographic 

eye, but also what was said about them and how it was said. In addition, it is also 

contemplated the passage of Stanislaw Ponte Preta in the magazine, focusing on one of his 

creations, the "certinhas" (literally "the right little female ones"), beautiful girls photographed 

in sexy poses by the photographer Augusto Valentin. 

 

 

Keywords: Visual History. Visual Culture. Present Time. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO.......................................................................................................................11 

Desnudando o corpo feminino..................................................................................................20 

Tempo e visão...........................................................................................................................22 

Como se faz análise de fotorreportagem: uma possibilidade no campo da História................24 

 

CAPÍTULO 1...........................................................................................................................27 

1.1 Comentário sobre a capa do capítulo 1...............................................................................28 

1.2 Como a sensualidade e nudez feminina foi vista, de modo geral, na História 

brasileira?.........................................................................................................................29 

1.3 A revista O Cruzeiro, sua História e lugar em nossa Cultura Visual..................................31 

1.4 Revisão bibliográfica..........................................................................................................35 

1.5 A importância da fotorreportagem na revista.....................................................................42 

1.6 O universo de captação e oficio fotográfico.......................................................................45 

1.7 Nudez e sensualidade feminina no contexto histórico-visual de O Cruzeiro (1960 a 

1970)................................................................................................................................56 

 

CAPÍTULO 2...........................................................................................................................66 

2.1 Comentário sobre a capa do capítulo 2...............................................................................67 

2.2 Sereias.................................................................................................................................68 

2.3 Carnaval..............................................................................................................................91 

2.4 A nudista: o fim de Luz del Fuego......................................................................................98 

2.5 Mulher é sempre notícia!..................................................................................................119 

2.6 Strip-tease..........................................................................................................................127 

 

CAPÍTULO 3.........................................................................................................................142 

3.1 Comentário sobre a capa do capítulo 3.............................................................................143 

3.2 Humor, nudez e sensualidade na revista O Cruzeiro no fim dos anos 1960.....................144 

3.3 Carlos Estêvão...................................................................................................................149 

3.4 Valentim............................................................................................................................157 

3.5 Stanislaw Ponte Preta em O Cruzeiro...............................................................................164 

3.6 Nudez e sensualidade nas Certinhas do Lalau..................................................................171 



10 
 

3.7 As Certinhas nuas em revista masculina no tempo de Stanislaw: a publicação da 

Playgirl...........................................................................................................................214 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS...............................................................................................220 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................................225 

 

APÊNDICES..........................................................................................................................235 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

INTRODUÇÃO 

 

Nos outdoors das ruas, nas mais diversas propagandas, nas capas e páginas de revistas, 

na televisão, no cinema, na internet, não importa a mídia, a nudez e sensualidade feminina 

tornaram-se visualidades cotidianas no Brasil. Mas essa exibição do corpo feminino não é um 

fenômeno recente na História ocidental. Todos os povos criam e cultivam seus próprios 

modelos de beleza e estética. O que a sociedade brasileira atual tem de diferente é que esta 

exibição do corpo feminino é disseminada em massa através dos meios de comunicação. 

Fato que não é isolado, pelo contrário, está em plena consonância com a Cultura Visual 

das sociedades ocidentais. Entretanto, quando lembramos que estas são sociedades em que a 

tradição cristão do Ocidente teve uma forte presença social e ainda a possuí em um quadro 

geral, é curioso como estas visualidades, pagãs por definição, tornaram-se corriqueiras e até 

banais.  

Partindo desta constatação, a pesquisa aqui realizada, analisa parte da trajetória histórica 

da disseminação da nudez e sensualidade feminina como visualidades integrantes da Cultura 

Visual contemporânea. Este trabalho teve como motivação principal, entender como o 

processo de desnudamento do corpo feminino ocorreu. E assim, trazer alguma contribuição ao 

campo dos estudos de Cultura Visual e História Visual em sua aproximação com a 

perspectiva da História do Tempo Presente. 

Desenvolvida na França a partir da segunda metade do século XX, a História do Tempo 

Presente começou a se construir a partir das reflexões de historiadores e historiadoras sobre o 

tempo em que viviam e o porquê da História (enquanto disciplina) pouco se ater sobre esta 

temporalidade
2
. Como uma área ainda em desenvolvimento, apresenta muitas questões a 

serem pensadas e discutidas. Mas uma das principais características desta História, pelo 

menos ao meu ver, é a proximidade para com os sujeitos históricos, já que muitos estão vivos 

e posicionam-se junto para o(a) historiador(a) e dizem que tal fato “não foi assim que 

aconteceu” pois eles estavam lá e viram como ocorreu. Além do(a) próprio(a) historiador(a), 

direta ou indiretamente, ser testemunha desta História e diferente de seus colegas que estudam 

                                                           
2
 No livro “CHAUVEAU, Agnés (org). Questões para a história do presente. Bauru, SP: EDUSC, 1999”, 

encontramos os pensadores franceses mais influentes desta corrente, mas para uma visão geral do que é a 

História do Tempo Presente, consultar: “DOSSE, François. A história. Bauru, SP: EDUSC, 2003. p. 149-211”. 

Ou ainda, as entrevistas: “SOBRE A HISTÓRIA DO TEMPO PRESENTE: Entrevista com o historiador Henry 

Rousso. In: Tempo e Argumento, Revista do Programa de Pós-Graduação em História. Florianópolis, v. 1, n. 1, 

p. 201– 216, jan./jun. 2009. Disponível em: <http://revistas.udesc.br/index.php/tempo/article/view/705/608>” e 

“É A HISTÓRIA UMA FICÇÃO?: Entrevista com o historiador Reinhart Koselleck. In: Tempo e Argumento, 

Revista do Programa de Pós-Graduação em História. Florianópolis, v. 2, n. 2, p. 257 – 265, jul./dez. 2010. 

Disponível em: <http://revistas.udesc.br/index.php/tempo/article/view/2091/1621>” Consulta em 06 mar. 2011. 

http://revistas.udesc.br/index.php/tempo/article/view/705/608
http://revistas.udesc.br/index.php/tempo/article/view/2091/1621
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tempos mais distantes, o(a) historiador(a) do Tempo Presente tem uma quantidade gigantesca 

de fontes, o que o obriga a selecionar e descartar materiais e a compreender que os processos 

históricos tem um variado leque de interpretações possíveis.  

Ao longo desta pesquisa, nos deparamos com algumas problemáticas da História do 

Tempo Presente referente a Cultura Visual: 1) O fato da manipulação de imagens visuais 

sempre existiu, (percebida em diferentes momentos históricos, além da contemporaneidade), 

mas só agora começamos a refletir o que realmente isso significa; 2) A digitalização e 

interação com a imagem esta mudando a maneira como nos relacionamos e convivemos com 

ela; 3) As questões de direito autoral e de direito comum a produção e difusão de imagens; 4) 

Como as imagens visuais podem “mostrar” a História? Questões como estas motivaram este 

trabalho e, encontram-se diluídas em seu desenvolvimento. 

O desenvolvimento deste trabalho teve como base documental as fotos e textos das 

matérias da revista O Cruzeiro, periódico de longa duração e considerável relevância na 

História da Imprensa brasileira, além de ser rica em informações visuais, entre as quais elegi a 

fotorreportagem
3
 como principal viés de análise. 

Diferente de hoje em que a fotografia, com algumas raras exceções, das revistas está 

pulverizada de sentido, servindo apenas como um exemplo ou metáfora do assunto da notícia 

ou matéria, em O Cruzeiro a fotografia tinha uma função narrativa, é a fotorreportagem que 

de foto em foto, de legenda em legenda, mostra um evento se desenvolvendo. Texto e imagem 

são indissociáveis. O que procurei fazer aqui foi mostrar como as fotorreportagens criaram 

narrativas sobre duas visualidades: a sensualidade e nudez feminina, mas que na prática se 

interpenetram. 

Atualmente, as abordagens que envolvem representações de mulheres na imprensa, em 

grande parte, encontram-se na historiografia sob o referencial teórico da História das 

Mulheres ou das Relações de Gênero. Embora dialogue com estas importantes áreas do 

conhecimento, as perspectivas da Cultura Visual e da História Visual tornaram-se 

orientadoras ao desenvolvimento desta dissertação.  

A Cultura Visual (também chamada de Estudos Visuais ou Estudos de Cultura Visual), 

é uma disciplina e campo de pesquisa surgido nos EUA a partir do diálogo entre várias 

disciplinas como a História da Arte, os Estudos Literários e Cinema e algumas outras nos 

                                                           
3
 Segundo Jorge Pedro Souza, o objetivo da fotorreportagem é “geralmente, situar, documentar, mostrar a 

evolução e caracterizar desenvolvidamente uma situação real e as pessoas que a vivem” quase sempre com uma 

legenda orientando a leitura ou, ainda, um pequeno texto localizando o lugar, as pessoas e a situação. SOUSA, 

Jorge Pedro. Fotojornalismo: introdução à história, às técnicas e à linguagem da fotografia na imprensa. 

Florianópolis, SC: Letras Contemporâneas, 2004. p. 104. 
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anos 1990
4
. Sendo que há duas concepções de Cultura Visual: 1ª) Entende a Cultura Visual de 

modo restrito, na medida em que ela corresponde à cultura ocidental, marcada pela hegemonia 

do pensamento científico, cultura dos tempos recentes marcados pela imagem virtual e digital, 

sob o domínio da tecnologia; 2ª) Considera que a Cultura Visual serve para pensar diferentes 

experiências visuais ao longo da história em diversos tempos e sociedades
5
. 

O foco da Cultura Visual dirige-se para a análise da imagem como representação visual, 

resultado de processos de produção de sentido em contextos culturais. Os sentidos não estão 

nos objetos, ao contrário, estão investidos nas relações humanas. A visão tem que ser 

compreendida como os outros sentidos e em seu contexto histórico e cultural. Não se deve 

separar o verbal do visual, ambos tem que ser compreendidos numa constante tensão entre a 

imagem e a palavra. A maneira como vemos as coisas é afetada pelo que sabemos ou pelo que 

acreditamos. Nunca olhamos para uma coisa apenas; estamos sempre olhando para a relação 

entre as coisas e nós mesmos
6
. 

Como aponta Paulo Knauss, isso difere da maioria das pesquisas em História, que até o 

momento, analisam a imagem e não as relações visuais que sempre estão sempre presentes
7
. 

Knauss nos diz que: 

 

Os estudos visuais, seguindo a inspiração dos estudos culturais, defendem que os 

sentidos não estão investidos em objetos. Ao contrário, o conceito de cultura visual 

sustenta o pressuposto de que os significados estão investidos nas relações humanas. 

É nesse sentido que a cultura é definida como produção social e, por isso, o olhar 

pode ser definido como construção cultural. Nesse sentido, as definições materiais e 

tipológicas devem ser concebidas como elementos do processo de significação. O 

objeto individual é integrado numa ampla rede de associações e de valores que 

integram as competências visuais
8
 

 

                                                           
4
 KNAUSS, Paulo. O desafio de fazer História com imagens: arte e cultura visual. ArtCultura, Uberlândia, v.8, 

n. 12, p.97-115, jan-jun. 2006. p.102. 
5
 KNAUSS, Paulo. Aproximações disciplinares: história, arte e imagem. Anos 90, Porto Alegre, v.115, n. 28, p. 

151-168, dez. 2008. p.157. 
6
 Ibidem, p.151-162. 

7
 Ulpiano Bezerra de Meneses também aponta que se existem “Regimes de Historicidade”, da mesma forma 

também há “Regimes de visualidade”, o que é muito mais complexo do que a imagem em si. Ver: MENESES, 

Ulpiano Bezerra de. Visão, visualização e usos do passado. In: Anais do Museu Paulista. jul-dez., 2007, 

pp.117-123.  
8
 KNAUSS, Paulo. 2006, Op. Cit. p.113-114 
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Em outras palavras, tudo o que vemos é filtrado por nossa cultura e é ela que dá sentido 

às informações visuais. Sendo assim, a visualidade é a visão socializada
9
. E que abrange mais 

do que imagens visuais, mas toda informação visual, como por exemplo, os textos, já que é a 

linguagem que orienta nossa interpretação
10

.  

John Berger
11

 já afirmava que ver é um ato de escolha, pois nunca é algo feito 

deliberadamente, é uma opção pessoal e cultural. Então, compreender como as sociedades 

vêem o mundo é também entender como elas constroem suas relações sociais. 

Segundo Berger as sociedades, ou grupos sociais, criam modos de ver, ou seja, formas 

próprias de compreender e interagir com seu universo visual. O autor destaca que a presença 

social de homens e mulheres é percebida diferentemente: 

 

A presença de um homem é dependente da promessa de poder que ele corporifica. 

Se a promessa é grande e tem credibilidade, sua presença chama a atenção. Se ela é 

pequena e não tem credibilidade, ele é considerado como de pouca presença. O 

poder prometido pode ser moral, físico, temperamental, econômico, social, sexual – 

mas seu objetivo é sempre exterior ao homem (...) 

Em contraste, a presença da mulher exprime sua atitude em relação a si mesma, e 

define o que pode e o que não lhe ser feito. Sua presença manifesta-se pelos gestos, 

voz, opiniões, expressões, roupas, ambientes escolhidos, gosto – na verdade, não há 

nada que ela possa fazer que não contribua para sua presença. Presença para uma 

mulher, é tão intrínseca à sua pessoa que os homens tendem a pensar sobre isso 

como sendo uma emanação quase física, uma espécie de calor, perfume ou aura.
12

 

 

Esta presença está regida pelos códigos visuais, a forma como ela se mostra em público 

indicaria como ela é. Por isso, as mulheres interiorizam sua presença, criando uma auto-

censura, um fiscal sobre suas ações, pois sabem que a sociedade a julgará pelo que ela mostra 

e não pelo que ela é. 

 

Ela tem de fiscalizar tudo o que é e tudo o que faz porque o modo como aparece 

para os outros, e em última instância para os homens, é de crucial importância para o 

que normalmente se considera o êxito de sua vida. Seu próprio senso de ser por si 

mesma é suplantado por um senso de estar sendo apreciada, como ela mesma, por 

outro. 

                                                           
9
 WALKER, John A. and CHAPLIN, Sarah. Visual culture: an introduction. Manchester/New York: 

Manchester University Press, 1997. 
10

 Ibidem, p.53. 
11

 BERGER, John. Modos de Ver. Rio de Janeiro: Rocco, 1997. 
12

 Ibidem, p.47-48. 
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O homem fiscaliza a mulher antes de com ela se relacionar. Conseqüentemente, a 

maneira como uma mulher aparece para um homem pode determinar o modo como 

será tratada. Para adquirir algum controle sobre este processo, a mulher deve abrigá-

lo e interiorizá-lo
13

. 

(...) 

Isso poderia ser simplificado dizendo-se assim: “Os homens atuam e as mulheres 

aparecem.” Os homens olham as mulheres. As mulheres vêem-se sendo olhadas. 

Isso determina não só maioria das relações entre homens e mulheres, mas ainda as 

relações entre elas. O fiscal que existe dentro da mulher é masculino: a fiscalizada, 

feminino. Desse modo ela vira um objeto – e mais particularmente um objeto da 

visão: um panorama.
14

 (grifo do autor) 

 

E partindo desta ideia da mulher com um panorama, Berger analisa as pinturas sobre o 

nu feminino na Europa renascentista. Mostrando que estas visualidades foram criadas de 

modo a servir para o divertimento masculino já que eram estes que financiavam e consumiam 

esta arte. E a nudez e sensualidade estão a serviço do olhar, do prazer estético de sua 

visualização. 

 

Na forma artística do nu europeu os pintores e os proprietários-espectadores eram 

geralmente homens, e as pessoas, em geral mulheres, eram tratadas como objetos. 

Esse relacionamento desigual está tão fortemente fincado em nossa cultura que ainda 

estrutura a percepção que muitas mulheres tem de si próprias. Elas fazem consigo 

mesmas o que os homens fazem com elas. Como os homens, elas fiscalizam a 

própria feminilidade.
15

 

 

Nesta pesquisa, a nudez e sensualidade são compreendidas como um modo de ver o 

corpo feminino dentro do contexto dos anos 1960. E assim perceber o processo de 

desnudamento ocorrendo através da mídia e compondo parte da História Visual brasileira. 

A História Visual é a apropriação dos conhecimentos da Cultura Visual aplicados para a 

escrita da História. Segundo Ulpiano Bezerra de Meneses, para o estudo de fontes visuais 

deve-se atentar para três grandes questões: o visual, o visível e a visão
16

. 

                                                           
13

 Ibidem, p.48. 
14

 Ibidem, p.49. 
15

 Ibidem, p.65. 
16

 MENESES, Ulpiano T. Bezerra. Rumo a uma “História Visual”. MARTINS, José de Souza; ECKERT, 

Cornélia; NOVAES, Sylvia Caiuby (Org). O imaginário e o poético nas ciências sociais. Bauru, SP: Edusc, 

2005. p.35-39. 
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O visual corresponde a iconosfera (sistema de comunicação visual, ambientes visuais da 

sociedade, instituições visuais, condições técnicas, sociais e culturais de produção, circulação, 

recepção e ação dos recursos e produtos visuais) onde se deve procurar identificar quais são 

os sistemas de comunicação visual estão em ação.  

O visível, assim como seu oposto, o invisível, se refere a aquilo que uma 

sociedade/grupos sociais dão visibilidade/invisibilidade, o que é legítimo e o que é condenado 

cultural e sociamente
.
 Numa sociedade oculocentrista como a nossa, a visibilidade é regida 

por normas culturais que legitimam e condenam determinadas visualidades (a pornografia, 

por exemplo, só é permitida em mídias específicas, mas a sensualidade pode ser encontrada 

em qualquer coisa).  

Já a visão  

compreende os instrumentos e técnicas de observação, o observador e seus papéis, 

os modelos e modalidades do olhar (o olho de relance, o olhar patriarcal, o olhar 

retificador, o olhar masculino, o olhar turístico, o olhar erótico, o olhar casto, o olhar 

reprimido ou condicionado, etc.). A pressuposição é a dupla mão de direção entre o 

olhar e seu objeto.
17

 

 

A visão é uma construção histórica onde os sujeitos inserem suas impressões 

objetivas/subjetivas sobre determinado tema. Transparecendo assim o seu posicionamento 

perante o mundo. A análise das fontes que usarei aqui segue estas indicações. 

Mas voltemos para o tema da nudez e sensualidade. Mais uma vez cabe destacar que as 

sociedades ocidentais vêem de forma diferentes os homens e as mulheres. O sentido da 

visualidade de cada gênero é diferente. Quando nasce uma criança, o (a) médico(a) parte da 

diferença visual de masculino e feminino para classificar sexualmente o novo indivíduo. Para 

Thomas Laqueur isso quer dizer que, antes de ser biológico, a cultura já determina a 

existência de dois sexos (e não mais do que isso), e as instituições (como a família, a escola, 

entre outras) vão “moldar” o indivíduo para se adequar a esta identidade sexual que foi 

previamente escolhida no seu nascimento
18

. A partir daí, o meio social produz as diferenças 

comportamentais, corporais e visuais de homens e mulheres.  

Outro ponto que merece destaque é a diferença de representações visuais da nudez e 

sensualidade para as de pornografia e a sexualidade. A nudez a que me refiro está 

                                                           
17

 Ibidem, p. 38-39. 
18

 LAQUEUR, Thomas Walter. Inventado o sexo: corpo e gênero dos gregos a Freud. Rio de Janeiro: Relume 
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diretamente ligada à História da Arte, o “nu artístico”. Para a pergunta o quê é o nu, o 

historiador da arte Kenneth Clark nos diz que: 

 

É uma forma de arte, inventada pelos Gregos no séc. V a.c., tal como a ópera é uma 

forma de arte inventada na Itália no séc. XVIII. A conclusão é certamente demasiado 

abrupta, mas tem o mérito de evidenciar que o nu não é assunto da obra de arte, mas 

forma de arte. 

É corrente supor-se que o corpo humano despido constitui em si, um objeto sobre o 

qual os olhos se detêm com prazer e que nos agrada ver reproduzido. Mas quem 

quer que tenha freqüentado escola de belas-artes e visto os informes e lastimosos 

modelos que os estudantes procuram laboriosamente desenhar sabe que isso não 

passa de uma ilusão. O corpo humano não é um daqueles assuntos que podem ser 

transmitidos à obra de arte por simples transcrição direta, com um tigre ou uma 

paisagem sob um manto de neve. Muitas vezes, ao olharmos para o mundo natural e 

animal, identificamo-nos de bom grado com aquilo que vemos; e pode ser criada 

uma obra de arte partindo dessa espontânea identificação. É a este processo que os 

estudiosos de estética chamam empatia, a qual se encontra no pólo oposto da 

atividade criadora que deu lugar à invenção do nu. Um conjunto de corpos despidos 

não provoca em nós o fenômeno da empatia mas apenas decepção e uma certa 

repulsa. Não somo impelidos à imitação: desejamos aperfeiçoar. Comportamo-nos 

então, no domínio das formas naturais, com Diógens procurando um homem 

honesto com a sua lanterna e, como ele, talvez nunca os nossos esforços venham a 

ser recompensados. Presumivelmente, também os fotógrafos do nu estão 

empenhados numa procura semelhante; encontrando o modelo que lhes agrade, tem 

completa liberdade de escolher uma “pose” e uma iluminação em conformidade com 

suas noções de belo, e, por último, esbate ou acentuar por meio de retoque. Mas, 

apesar de todo o gosto e habilidade postos numa fotografia, o resultado dificilmente 

satisfaz quem estiver acostumado às harmoniosas simplificações da antiguidade. A 

nossa contemplação é imediatamente perturbada pelas rugas e protuberâncias, e 

outras pequenas imperfeições que são eliminadas no esquema clássico. Devido a um 

longo hábito, não analisamos um nu como um organismo vivio mas antes como uma 

composição abstrata.
19

 

 

Enfim, o nu não é qualquer tipo de corpo despido, mas sim um que agrada a quem o vê. 

E para isso, não importe se é um artista que pinta um quadro ou um fotógrafo, ambos buscam 

interferir na realidade, mudando a luz, buscando o melhor ângulo e posição, usando de todas 

as artimanhas técnicas e artísticas para causar o efeito visual mais belo e impressionante. O nu 
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na contemporaneidade tem esse aspecto, o de criar uma imagem bela diretamente ligada a 

concepções artísticas. É por isso que revistas como a Playboy e Vip não podem ser 

classificadas como “pornográficas”, pois suas fotos vão em direção a uma estética da beleza 

artística e evitando representações de sexo explícito. 

Já a pornografia como uma categoria de representação conceitual e visual é datada a 

partir do século XVI quando se desenvolve a imprensa e se difunde na Europa uma literatura 

erótica e pornográfica
20

. Sendo que os livros do Marquês de Sade são um marco nesse tipo de 

publicação
21

. Embora a diferença entre o erótico e o pornográfico não sejam muito claras
22

, 

atualmente Afonso Medeiros vem apontando que a diferença entre erótico e pornográfico é 

discursiva pois deriva de uma concepção visual a partir das relações sociais: 

 

não podemos deixar de sublinhar a importância do olhar. O olho deseja, subjuga, 

quer possuir, objetificar, consumir e, nesse aspecto, o olho é o mais sexual dos 

órgãos humanos, instrumento por excelência do voyeur. É ele que provoca a mais 

rápida das respostas libidinosas; é nele que nascem os sentidos do erótico, do 

obsceno e do pornográfico. Além do mais, não podemos perder de vista o fato de 

que o desejo e a sexualidade são construções sociais e que, portanto, as definições de 

erótico e de obsceno são construções criadas e organizadas pela coletividade 

(família, escola, religião, estado, política, arte, ciência etc.).
23

 

 

Pornografia deriva do grego pórne (“prostituta”) ou pórnos (“que se prostitui, 

depravado”), referência inequívoca aos “excessos” libidinosos e aos profissionais do 

sexo. Prostituta, michê, puta, garoto(a) de programa, scortboy são denominações 

(reguladas pela sociedade) de corpos oferecidos à diversidade de apetites, para o 

exercício profissional (e não amoroso) da sedução e, assim, conceito muito mais 

próximo do obsceno que do erótico. Tendo sido, provavelmente, o primeiro bem de 

consumo da história humana, a prostituição é a face pública do desejo, da libido e da 

sedução, consentida ou interditada conforme os pudores da época. Deixemos claro 

que nem sempre a prostituição foi caracterizada como depravação. Para ficarmos em 

apenas um exemplo, basta citarmos as gueixas e cortesãs japonesas, performers 

tanto do prazer sexual quanto do prazer estético. 
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Pornografia também significa a imagem do corpo que se expõe para provocar o 

desejo de outro corpo e, portanto, do corpo objetificado: pornografia, “prostituição 

em imagem”, “depravação através de imagens”.
24 

 

 Em seguida, o quê seria sensualidade? Este é um termo muito efêmero e não encontrei 

autores que o conceituem. Então me voltei para o sentido do dicionário Aurélio: “[Do lat. 

Tard. Sensualitate] 1. Qualidade de sensual. 2. Lubricidade, volúpia, lascívia, luxuria; 

sensualismo. 3. Amor aos prazeres materiais. 4. Filos sensibilidade”
25

. Já o dicionário Houaiss 

diz que a sensualidade é  

 

1. Qualidade ou caráter de sensual. 2. Inclinação pelos prazeres dos sentidos; 

voluptuosidade. 3. Propensão exagerada aos prazeres do sexo; lubricidade, volúpia, 

lascívia, luxuria, sensualismo. 3.1. PSICOP estado ou caráter do que é dominado ou 

não controla os mais primitivos apetites ou emoções corporais. 4. Gratificação 

obtida pela estimulação dos sentidos. 5. Sensibilidade, faculdade de perceber 

sensações, sentir, sensibilidade
26

. 

 

O problema é que estes são sentidos contemporâneos e não são conceituados, mas sim 

remetem a outros signos cujo sentido é proporcionalmente diverso. É óbvio que a 

sensualidade é um conceito que muda conforme andam as culturas no tempo. Hoje, uma 

garota andando de mini-saia é algo comum, mas seria algo impensável/impraticável no início 

do século XX. Parece-me que o termo sensualidade vive diluído com o erotismo, este por sua 

vez sempre aparece fazendo relação com a pornografia como aponta Afonso Medeiros. 

Na falta de um modelo coerente, para mim, a sensualidade é: 1º Uma convenção 

cultural de tom sexual que muda no decorrer do tempo, aparecendo na forma visual, gestual, 

verbal e, sobretudo na postura corporal de um indivíduo perante o olhar do outro. 2º É um 

jogo de imagens marcado pelo contraste de mostra e esconder o corpo ao mesmo tempo. 3º 

Pode estar relacionado a sensações (com um cheiro) ou objetos (uma roupa atrativa). Este é o 

sentido que desenvolvo neste trabalho. 

Já a sexualidade se encontra no plano sexual diretamente ligada ao ato e preferências 

sexuais, de suas práticas e também da construção da afetividade e sensibilidade cotidianas, 
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além dos discursos sobre o sexo
27

. Diferente da sensualidade que está num plano mais visual e 

de representação e teatralização. 

 

Desnudando o corpo feminino 

 

Como a nudez e sensualidade feminina se tornaram visualidades comuns na Cultura 

Visual brasileira? Esta pesquisa gira em torno desta pergunta. Sendo que nudez e sensualidade 

não se distinguem, andam juntas. 

Se quiséssemos analisar simplesmente a nudez, as revistas masculinas e filmes de 

pornografia seriam o suficiente. Mas, o que estas fontes mostram são imagens criadas para um 

publico consumidor específico, em geral masculino, e de classe média. Portanto, já é um 

público leitor bem específico. Logo, estas fontes não explicam por que é tão comum vermos o 

corpo feminino desnudo pelas mídias e aceita como uma visualidade cotidiana. 

As reflexões aqui contidas, procuram compreender como o corpo feminino foi sendo 

despido pelo olhar fotográfico, que também é um “olhar sensual” e até, talvez, erótico. Que 

em um período bem específico, o fim dos anos 1960, produziu uma série de representações 

visuais sobre a nudez e sensualidade em um momento que é o auge da Ditadura Civil-militar
28

 

e do crescimento econômico. E que ao mesmo tempo, se faz presente todo um discurso 

moralista que estava em alta justamente por estar entrando em contestação pelos movimentos 

juvenis e até jurídicos já que a questão do divorcio estava em pauta.  

E a própria imprensa burguesa e conservadora, como no caso da revista O Cruzeiro, põe 

em destaque o corpo e por conseqüência, ajuda a minar o conservadorismo reinante na 

sociedade. Não é só a contra-cultura dos anos 1970 que questiona os valores dominantes, nos 

anos 1960 a própria imprensa, cinema e teatro de revista já davam abertura para uma nova 

moral sexual
29

 e relação para com o corpo. 
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E de que nudez e sensualidade estamos falando? Primeiramente, a sensualidade é a 

ponte que liga a associação do corpo com a nudez, no eterno jogo entre mostrar e esconder o 

corpo feminino.  

A nudez feminina não era algo comum na imprensa de grande circulação dos anos 1960, 

sua extrema popularização é fenômeno bem recente, datando a partir de meados dos anos 

1980 quando finalmente atinge a televisão. Mas para que tenha se tornado comum, foi 

necessário uma fase de imagens sensuais, que se tornavam cada vez mais sensuais e ousadas. 

O corpo vai sendo despido aos poucos, com imagens bonitas e palavras saudosistas. E cheio 

de estereótipos que vão de Sereias, Certinhas, Bond-girl,s e tantas outras que povoaram 

páginas de revistas e as telas do cinema. 

A nudez quase nunca era uma nudez total, a ousadia consistia em insinuar e mostrar aos 

poucos. Para ser publicável, precisava estar dentro dos paradigmas visuais do que era possível 

de ser mostrado sem que entrasse em conflito com a (auto)censura da imprensa ou que 

pudesse ofender a(o) leitora(or) mais “puritana(o)”.  A nudez estava nesta linha tênue entre a 

ousadia e o que era aceitável socialmente. 

E para ser aceita, tinha que estar dentro de uma concepção artística, o nu artístico. E que 

possui suas próprias peculiaridades como a exaltação da beleza e o ideal de um corpo jovem e 

delicado. O corpo nu dificilmente está completamente nu. A ideia é indicar a nudez, não 

mostra-lá explicitamente, daí se tem uma série de truques para mostrar o corpo ao mesmo 

tempo em que o escondem. Os cabelos, objetos e muitas outras coisas viram artimanhas para 

isto. 

Há um movimento de duplo sentido em relação ao corpo feminino na mídia. É correto 

afirmar que ele é explorado pela mídia, mas ao mesmo tempo isso não significa que as 

mulheres estão ingenuamente sujeitas as perversidades do mercado. Mirian Goldenberg, sob a 

inspiração das ideias de Bourdieu, aponta que na sociedade ocidental, o corpo se tornou um 

capital simbólico capaz de fazer com que o indivíduo despossuído de capital econômico e/ou 

cultural seja capaz de ascender socialmente se souber tirar proveito de sua beleza
30

. A 

indústria da beleza vai se erguer sob a égide da exploração dos belos corpos femininos. E as 

mulheres também vão perceber aí a possibilidade da independência financeira e ruptura para 

com o destino de ser somente mais uma “dona-de-casa”, e poderão ter um leque de opções e 

experiências mais amplo do que as gerações anteriores obtiveram.  
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As profissões de modelo, atriz e cantora vão despontar, sendo que seu campo de atuação 

é amplo, atingindo as passarelas, as revistas, os teatros, a televisão e o cinema. 

Freqüentemente transitando por muitos deles.  

 

Tempo e Visão 

 

Para a realização desta pesquisa, foram utilizados 172 números da revista O Cruzeiro, 

publicadas entre 1966 a 1970 (Ver Apêndice 2 e 3). Alguns autores chegam a citar o número 

da revista, sua idade em algarismos romanos e o local de impressão. Como ela sempre foi 

impressa pela Gráfica O Cruzeiro, no Rio de Janeiro – RJ, e nem sempre é possível encontrar 

a referência ao número do seu exemplar e idade já que algumas revistas perderam/perdem 

algumas páginas no decorrer do tempo. Preferi utilizar a referência básica: Nome da revista, 

dia/mês/ano de publicação, precedida pelo nome quem produziu reportagem e o título da 

matéria. O que já é suficiente para localizar qualquer matéria citada. Dentre os exemplares 

encontrados, selecionei as fotorreportagens em que a sensualidade e nudez feminina estavam 

presentes e as subdividi em grupos temáticos: Sereias, Carnaval, Luz del Fuego, Mulher é 

sempre notícia, e Stanislaw Ponte Preta e as Certinhas
31

.  

Entretanto, mesmo reduzindo a quantidade de material, as fontes selecionadas 

resultaram em um número consideravelmente grande de fotorreportagens e imagens diversas e 

foi necessário aprofundar o recorte sobre as fontes, por isso, para cada categoria, preferi 

selecionar as matérias que mais se aproximam da nudez feminina.  

Quando nos deparamos com fontes visuais, não importando qual seja, nunca a vemos da 

mesma forma, como foi, ou imaginamos ter sido. Duas pessoas podem ver o mesmo objeto e 

compreendê-lo de modo diferente. O Desenho de um compasso junto com um esquadro pode 

não significar nada para uma pessoa e já outra pode percebê-lo como um dos símbolos da 

maçonaria. A cultura é o primeiro filtro de entendimento do que vemos
32

. E numa mesma 

cultura há diversos modos ver. Ou seja, existem formas de grupos sociais, étnicos, de gênero, 

de faixa etária e tantos outros que lançam múltiplos olhares para com o outro. Este olhar pode 

ser um olhar preconceituoso, ser um olhar erótico, um olhar classicista de superioridade ou 

inferioridade e tantos outros mais
33

.  
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A própria visão, no sentido físico, é diferente para cada pessoa. Miopia e hipermetropia 

são os problemas comuns. Já os daltônicos percebem as cores de forma diferente. O simples 

posicionamento espacial do corpo permite ter impressões diferentes sobre um mesmo objeto 

visualizado
34

. 

Já o tempo e o suporte alteram os objetos. Primeiramente, a ação do tempo se faz sentir 

em tudo o que existe, quanto mais os anos passam, tudo se desgasta perdendo seus atributos 

originais e se metamorfoseando em uma sombra do que foi originalmente no passado. 

Segundo, o suporte altera o produto. Uma fotografia publicada em uma revista, como 

em O Cruzeiro dos anos 1960 estaria sujeita a ser colorida ou em preto e branco, dependendo 

de seu filme e da opção da redação na hora de montar a diagramação da matéria a ser 

publicada. Por mais que a câmera fotográfica pudesse ser de o que havia de melhor, o que o 

leitor irá ver é o resultado da qualidade do papel e da impressão da impressora do periódico, o 

que sempre está sujeito ao risco das cores saírem em tons ligeiramente diferentes devido a 

quantidade de tinha e configuração da máquina. 

O tempo irá desbotar as cores, o papel irá amarelar. E por fim, o pesquisador quando 

tiver em mãos a revista dos anos 1960 não a verá da mesma forma o que o leitor daquele 

período a viu, pois não tem o mesmo conhecimento visual e cultural de quem viveu naquele 

tempo e nem segura em suas mãos o mesmo material produzido na época. E ao fotografar as 

páginas da revista com uma câmera digital, a qualidade da nova imagem obtida dependerá da 

capacidade da câmera (os megapixels) e das configurações de software, além da iluminação 

externa que poderá ajudar ou por reflexos luminosos na imagem. 

  Por estar ciente de que a imagem sempre muda dependendo de quem a vê e de como o 

tempo afeta a imagem e das transformações através dos suportes. Optei por retocar as imagens 

captadas que apresentavam definição baixa usando o recurso de “correção automática” do 

programa Microsoft Picture Manager
35

 do Windows cuja principal característica é realçar as 

imagens capturadas. Isso ajuda a ter uma melhor visualização da imagem e posteriormente, 

melhor qualidade de impressão da mesma.  

 

 

 

 

                                                           
34

 Sobre esta relação física do olho e o que ele vê, consultar: AUMONT, Jacques. A imagem. Campinas, SP: 

Papirus, 1993, p.11-75. 

35
 Microsoft Office Picture Manager (12.0.4518.1014) MSO (12.4518.1014), 2006 Microsoft Corporation. 



24 
 

Como se faz análise de fotorreportagem: uma possibilidade no campo da História 

 

Sobre como tratar de fontes visuais, especificamente da fotografia, Ana Maria Mauad 

aponta que “é sempre importante lembrar que toda a metodologia, longe de ser um receituário 

estrito, aproxima-se mais a uma receita de bolo, na qual, cada mestre-cuca adiciona um 

ingrediente a seu gosto”
36

. Portanto, é fundamental adaptar a forma de análise ao objeto em 

estudo. 

E ao mesmo tempo não esquecer que o trabalho dos (das) historiadores(as) sempre 

implica na seleção, preferências e recortes. A História só existe enquanto uma construção 

interpretativa e narrativa sobre o passado.  

 

A validade do conhecimento histórico, como alguns têm percebido ultimamente, não 

é uma questão unicamente, ou exclusivamente, de método. A quantificação não é 

garantia de cientificidade: as amostragens e dados são sempre manipuláveis; as 

evidências, resíduos contingentes e arbitrários enquanto amostras; a comparação de 

duas configurações quaisquer implica sempre o recorte e a manipulação de variáveis 

recorrentes. A reincidência da palavra amor vinte vezes num texto nada diz a 

respeito do sentimento “amor”
37

.  

 

E História Visual não se faz apenas com fontes visuais, mas principalmente, com uma 

problemática visual. Esta problemática visual é tratada com um “tema visual”, e a análise das 

fontes procurará compreender o processo de desenvolvimento deste tema visual. A guisa de 

orientação da minha análise das fontes é estruturado a partir do tripé Visão, Visível, e 

Visualidade, discutidas anteriormente.  

Diante das fotografias, textos e legendas que as acompanha, direcionei a analise para os 

seguintes aspectos: 

1) O olhar fotográfico: a forma com que o fotógrafo construiu a imagem (ângulos, 

planos, iluminação, o que ele privilegia ou excluiu). 

2) A pessoa fotografada: observar quem é a pessoa, qual a sua postura diante da câmera 

do fotógrafo, qual sua expressão corporal, a sua fotogenia, suas expressões faciais. 

3) O ambiente visual: o local onde ocorre a ação. 
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4) O texto que acompanha a imagem e seu contexto: Os títulos, subtítulos e legendas 

procuram orientar a interpretação da imagem segundo o quê a mídia quer divulgar. Além de 

analisar que discurso é esse, deve-se atentar para o contexto deste enunciado, quem e de onde 

se fala, para quem se fala
38

.  

Para a descrição dos planos fotográficos, me utilizo dos termos utilizados para os 

enquadramentos cinematográficos: Plano Geral – mostra um grande espaço onde, 

dependendo do caso, os indivíduos podem ou não ser identificados; Plano Conjunto – mostra 

um grupo de pessoas, reconhecíveis, num ambiente; Plano Médio – enquadra as pessoas de 

pé, com uma pequena faixa em cima da cabeça e embaixo dos pés; Plano Americano – 

enquadra a pessoa das coxas até a cabeça ou da cintura até a cabeça; Primeiro Plano – corta o 

busto
39

.  

O universo da imprensa é baseado na informação. Na divulgação de fatos que possam 

interessar aos leitores. Contudo, a informação não necessariamente precisa ser atual, a 

invenção e uso da informação nas notícias é uma prática mais comum do que do que se possa 

imaginar
40

.  

Este universo é feito de fatos isolados e fatos contínuos, ou seja, de matérias específicas 

e temas que costumam se repetir ao longo do tempo. Busco compreender exatamente este 

processo onde um tema visual circula nas páginas de O Cruzeiro e se constitui enquanto um 

regime de visualidade
41

. 

O fundamental na análise e na pesquisa é a questão que a norteia. A fonte não fala por si 

só, é necessário fazer perguntas a ela
42

. E uma análise densa ou menos densa, vai depender da 

habilidade e necessidade do(da) pesquisador(a) em trabalhar com as fontes. Não existe uma 

História por trás das fotos, as fotos são a história. Ou dito de outra forma: onde está a 
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História? Está nas práticas sociais, em tudo em que a ação humana se faz presente ao longo do 

tempo. Foi isso que procurei perceber nas páginas seguintes.  

No capítulo 1 percorro a produção bibliográfica sobre as mulheres representadas na 

revista O Cruzeiro. E busquei compreender a historicidade do periódico, bem como o seu 

contexto histórico no período em análise e quais eram seus repórteres fotográficos que 

costumavam ser escalados para fotografar mulheres.  

No capítulo 2, traço o contexto geral de como as visualidades da sensualidade e nudez 

feminina foram representadas ao longo de matérias publicadas com temáticas freqüentes 

como é o caso do item “Mulher é sempre notícia” que mostra como O Cruzeiro costumava 

usar imagens sensuais ou de nudez em meio a notícias sobre o Brasil e do mundo. O item 

“Sereias” aborda como (em geral) os fotógrafos retratavam garotas nas praias. O item 

“Carnaval” buscou saber se este evento já era erotizado na mídia naquele momento. O item 

“Luz del Fuego” acompanha como O Cruzeiro retratou a morte da nudista mais polêmica 

daquela época. E por fim, o item “Strip-tease” analisa este espetáculo nas páginas da revista. 

Já o capítulo 3 aborda como as Certinhas, as lindas garotas em trajes sensuais, foram 

retratadas nas fotografias de Augusto Valentin (e pela equipe de O Cruzeiro)  durante a 

passagem de Stanislaw Ponte Preta na revista, e que ainda contava com ilustrações de Carlos 

Estêvão. O que no contexto geral, demonstra como a nudez/sensualidade estão ligadas ao 

humor e a um discurso textual (quase) literário de exaltação da beleza feminina. 
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CAPÍTULO  1 

O Cruzeiro. 24 de dezembro de 1960 
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1.1 Comentário sobre a capa do capítulo 1 

 

Assim como existe a metáfora verbal, ou seja, o uso de analogias para se referir a algo 

(como por exemplo, a expressão “ela canta como um rouxinol” para dizer que ela canta bem), 

o mesmo é possível com as imagens e assim temos “metáforas visuais”, se bem que na 

realidade quase toda metáfora remete ao visível. A imagem de abertura deste capítulo é uma 

metáfora visual de seu conteúdo. Produzida pelo próprio O Cruzeiro, inicialmente mostrava 

“Como promover entres as mulheres um produto para a mulher”, e consistia na reprodução de 

uma carta, supostamente, recebida por O Cruzeiro de um de seus anunciantes e que a 

congratulava pelo ótimo retorno de vendas que obtivera. Como ilustração, uma montagem 

fotográfica exibia uma mulher aparentemente nua dentro de um biombo com a forma da 

revista O Cruzeiro e sua tradicional capa onde a presença de um rosto feminino era constante. 

Na época, 1960, esta imagem servia para atrair novos anunciantes e convencer as mulheres de 

que aquela era uma revista de qualidade, produzida para a mulher. No contexto desta 

pesquisa, essa imagem ganha outro sentido, o de mostrar que a imagem feminina mostrada em 

O Cruzeiro era produzida (quase sempre) por homens, logo, é um olhar masculino sobre o 

feminino. A seguir, veremos a revista como uma instituição visual e como ela funcionava, 

tendo em perspectiva, as representações femininas criadas por ela.   
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1.2 Como a sensualidade e nudez feminina foi vista, de modo geral, na História 

brasileira? 

 

Não é fácil responder esta pergunta, mas na mais recente publicação de Mary Del 

Priore, Histórias íntimas
 43

, podemos perceber algumas indicações de como o corpo foi 

recebendo significados ao longo da história brasileira, da colônia aos dias atuais: 

 

muitas pessoas andavam seminuas: sobretudo índios e escravos. As regras e os ritos 

vindos da Europa não se tinham consolidado entre índios e africanos. Palavras como 

vergonha e pudor, recém-dicionarizadas no século XIIV, continuavam ausentes dos 

“vocabulários”. (...) muitos moradores da América portuguesa vestiam-se apenas 

com um minúsculo pedaço de tecido
44

. 

 

Durante o Renascimento, graças à teoria neoplatônica, amor e beleza caminhavam 

juntos. Vários autores, como Petrarca, trataram desse tema para discutir ao 

correspondência entre belo e bom, entre o visível e o invisível. Não à toa, nossa 

indígenas eram consideradas pelos cronistas seiscentistas, criaturas inocentes. Sua 

nudez e despudor eram lidos numa chave de desconhecimento do mal, ligando, 

portanto, a “formosura” à ideia de pureza. Até sua “vergonhas depiladas” remetiam 

a uma imagem sem sensualidade. As estátuas e pinturas que revelavam mulheres 

nuas, o faziam sem pelos púbicos. A penugem cabeluda era o símbolo máximo do 

erotismo feminino. A questão da sensualidade não estava posta aí. 

Nuas em pelo, as “americanas” exibiam-se, também, nas múltiplas gravuras que 

circulavam sobre o Novo Mundo, com seus seios pequenos, os quadris estreitos, a 

cabeça coroada por plumagens ou frutas tropicais. Os gravadores do Renascimento 

as representavam montadas ou sentadas sobre animais que os europeus 

desconheciam: o tatu, o jacaré, a tartaruga. Mas, aí, a nudez não era mais símbolo de 

inocência, mas de pobreza: pobreza de artefatos, de bens materiais, de 

conhecimentos que pudessem gerar riquezas. Comparadas com as mulheres que nas 

gravuras representavam o continente asiático ou a Europa, nossa América era nua, 

não porque sensual, porque despojada, singela, miserável.
45

 

 

Além de ser associada a pobreza, a nudez remetia a selvageria dos ritos antropofágicos, 

por outro lado, Del Priore também destaca que desde o início da colonização, os jesuítas 
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lutaram contra a nudez e tudo aquilo que ela simbolizava. Já que o corpo nu também estava 

ligado a luxúria, a lascívia e aos pecados da carne que a igreja tanto combatia
46

.  

Na Europa, o nu se tornava uma categoria na arte, mas nas Américas, seu sentido era 

outro. Os viajantes chocavam-se com a nudez dos escravos pois seus corpos não 

correspondiam aos modelos de beleza da época
47

.  Já no século XIX com a vinda da Família 

Real portuguesa para o Brasil e sua Corte, há uma virada, não só política e econômica como 

também cultural sobre os costumes. São bem conhecidas as histórias de lacividades da dona 

Carlota Joaquina, já seu filho, D. Pedro, tornou-se um “imperador libertino”. Ao mesmo 

tempo, os casamentos aconteciam por puro interesse das famílias envolvidas, com meninas 

muito novas, o que para os estrangeiros significava que no Novo Mundo havia antecipação 

sexual nas moças. E ainda por cima, o adultério masculino era comum
48

.  

Até meados do século XIX o corpo nu feminino indígena ainda estava sob o signo da 

pobreza aos olhos da sociedade patriarcal
49

. Os seios não eram objetos de desejo e os médicos 

os chamavam de “aparelhos de lactação”. Mas a medicina com o conceito de higiene e o 

esporte com o de corpo saudável vão impulsionar novos hábitos para a sociedade. A crescente 

industrialização e a ideia de modernidade colaboram para uma maior exposição dos corpos de 

forma positivada. A lingerie se desenvolve na indústria têxtil e possibilita uma crescente 

erotização das relações para com o corpo.
50

 

Provavelmente, a primeira mídia onde a sensualidade e nudez feminina aparecem no 

século XX é no teatro de revista. Chamadas inicialmente de coristas e depois de girls essas 

mulheres “usavam meias grossas, cor da pele. Os decotes eram discretos e os adornos, pouco 

apelativos. O corpo cobria-se de fantasias e não se expunha.”
51

  

 

No início do século, as fotografias exibiam coristas gordinhas, envoltas em 

indumentária farfalhante, que pipocavam na introdução ou conclusão da peça 

emoldurando o desempenho de astros e estrelas. As “gorduchinhas” simbolizavam o 

corpo feminino desejado, longe da estética de magreza que virá depois. Vestidas? 

Sim, pois um corpo sem roupas ainda representava mais anseios do que prazer. Eis 

por que se mostravam apenas algumas partes nuas. Tais partes despertavam desejos 

ocultos e aceleravam a imaginação: o corpo da corista era vestido exclusivamente 

para ser despido pelo olhar do espectador.  
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Já o teatro de revista antecipou o corpo que aparecia com sua vestimenta original: a 

pele. O silêncio que antes recobria a sexualidade, rotulada como coisa suja e 

pecaminosa, começou a ser quebrado.
52

 

 

No Rio de Janeiro, capital da República, Walter Pinto, produtor de teatro [...], 

inventou uma escada em meio ao palco. Enquanto a platéia delirava, podendo 

examinar cada centímetro de carne exibida entre adereços apelativos, vedetes e girls 

desciam os degraus com majestade e cabeça erguida. Apelando para o olhar 

masculino, a nudez feminina erigia-se numa forma de poder: o de dar prazer a 

alguns homens, membros de uma sociedade profundamente moralista. Um pouco 

mais tarde, as “certinhas” de Stanislaw Ponte Preta, mulheres curvilíneas com 

biquínis minúsculos, as vedetes do teatro de rebolado, protagonistas de comédias 

como Tem bububu no bobobó e Vem de ré que eu to em primeira, ou as “jambetes” 

desenhadas por Lan, fariam delirar a imaginação masculina.
53

 (itálico da autora) 

 

Também no início do Século XX, surgem várias revistas masculinas na França, e no Rio 

de Janeiro se lança O Rio nu que possuía algumas fotos e muitas ilustrações. Até surgiram 

quadrinhos pornográficos, os dirty comics, nos EUA. Na Alemanha se publicavam revistas 

que defendiam o naturismo e mostravam fotos onde se procurava dessexualizar a nudez. 

Pouco tempo depois da invenção do cinema, surgiram os primeiros filmes pornográficos 

como Maria vai se deitar, O escudo de ouro ou o bom albergue e Ao entardecer, filmes que 

eram considerados ilegais e só circulavam em circuito restrito já que sua posse ou 

visualização era passível de prisão
54

.  

Tendo percorrido brevemente como a História brasileira vem percebendo a nudez e 

sensualidade do corpo feminino, fica claro que no século XX estas visualidades vão ganhar 

espaço e status destacado dentro de nossa cultura. Passemos agora a revista O Cruzeiro para 

compreender como ela está envolvida nesta História. 

 

1.3 A revista O Cruzeiro, sua História e lugar em nossa Cultura Visual 

 

Dentre as fontes visuais para a História do Brasil no século XX, O Cruzeiro se destaca 

como uma das mídias visuais mais importante e de maior duração (1928-1975, estou 

considerando só a sua fase mais longeva), além da tiragem média de meio milhão de 
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exemplares por semana. Oferece ao historiador um amplo repertório de informações culturais, 

políticas, intelectuais e comportamentais
55

.  

A História da revista se mistura com a História de seu dono, Assis Chateaubriand
56

 

assim como a própria História do Brasil. Em 1928 o empresário, advogado e Jornalista Assi 

Chateaubriand criou O Cruzeiro graças a um empréstimo concedido, pelo, então, Ministro da 

Fazenda, Getúlio Vargas. A idéia de um periódico que desse um rosto a nação, chegando aos 

mais longícuos lugares (coisa que nem o rádio conseguia) agradou Vargas por ir de encontro 

como suas idéias nacionalistas
57

.  

O golpe de 1930 foi apoiado e aplaudido por O Cruzeiro, mais tarde, Chateaubriand se 

desentendeu com Vargas e empreendeu uma campanha anti-getulista. A revista e o próprio 

império dos Diários Associados de Chateaubriand passaram por momentos de crise e pressão 

varguista. Mesmo assim, O Cruzeiro e a cadeia dos Diários Associados continuou em franca 

expansão. E no momento da morte de Vargas, O Cruzeiro deu um furo de reportagem 

conseguindo fotografar o seu corpo, o que fez a revista chegar a soma impressionante dos 700 

mil exemplares e conseguindo manter essa média nos anos seguintes
58

.  

Chateaubriand não gostava das idéias ambiciosas de Juscelino Kubitschek nem 

concordava com a mudança da capital para o interior do país. Mas em troca do cargo de 

embaixador na Inglaterra, se contentou em não fazer grandes críticas a JK. Contudo, O 

Cruzeiro ajudou a impulsionar a eleição de Jânio Quadros, não poupou críticas para derrubar 

Jango e deu todo o apoio para o Golpe Civil-militar de 1964. Portanto, O Cruzeiro foi uma 

das mídias mais usadas por Chateaubriand para defender seus interesses políticos e 

econômicos já que muitos dos seus empreendimentos foram financiados com empréstimos 
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públicos e recebiam periodicamente verbas para divulgar notícias e propaganda do governo. A 

relação entre Mídia e Poder é evidente
59

. 

Mas O Cruzeiro não ficou famosa só por suas matérias sobre política. Pelo contrario, 

como o melhor magazine, oferecia aos seus leitores uma ampla gama de conteúdo. Tornou-se 

famosa pelo humor tendo grandes artistas como Belmonte, Nássara, Augusto Rodrigues, 

Borjalo, Péricles, Carlos Estêvão, Millôr Fernandes, Stanislaw Ponte Preta, Ziraldo e muitos 

outros
60

. Nos esportes, cobria as Copas do Mundo e ajudou a tornar o futebol um dos ícones 

do esporte nacional. Eram comuns matérias sobre o Rádio e o Cinema, o que colaborou para a 

popularização de seus artistas. Também sempre teve espaço literário com grandes nomes 

como Menotti Del Picha, Gustavo Barroso, Graça Aranha, Viriato Corrêa e Manuel 

Bandeira
61

. Além disso, a revista contava com a colaboração de intelectuais de ponta como 

Gilberto Freyre, Rachel de Queiros, Theophilo Andrade e Austregésilo Ataíde. 

 

No que se refere à fotografia, pode-se considerar que a valorização da linguagem 

fotográfica em O Cruzeiro introduziu um moderno conceito de editoração, 

consubstanciado pela ruptura com as fórmulas editoriais consagradas que, 

tradicionalmente, usavam o discurso verbal como fonte principal de informação na 

divulgação de notícias. O emprego da fotografia neste projeto, consolidado a partir 

da II Guerra Mundial propôs uma nova construção para o texto jornalístico, uma vez 

que ela passou a ocupar um espaço bem maio no corpo das matérias veiculadas. É 

importante destacar que isso não significou uma rejeição aos valores estabelecidos, 

já que a colaboração literária se manteve dentro da proposta de edição da revista. Na 

verdade o que ocorreu foi uma redefinição do papel da imagem fotográfica por parte 

de O Cruzeiro com um efeito fortemente revigorador, quer seja para o produtor que 

recebeu um alento especial para tão desprestigiada profissão de repórter fotográfico, 

quer pela renovação estética percebida a partir de então, pelas inovações técnicas e 

oportunidades criadas pelos fotógrafos, que tiveram mais liberdade e espaço para o 

desenvolvimento e colocação, na prática, de seus trabalhos
62

. 
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Para Jorge Luiz Romanello “O Cruzeiro, de fato, mais do que uma revista ilustrada, foi 

um modelo para a mídia brasileira, ou, melhor dizendo, foi uma lançadora de modelos que 

motivou importantes mudanças nas estruturas da própria comunicação do país”
63

(itálico do 

autor). Sendo que  

 

Ao longo das décadas em que a revista circulou, as matérias e reportagens 

veiculadas em suas páginas ganharam a confiança dos leitores e eram, em larga 

medida, encaradas como “A Verdade” sobre os fatos publicados, e não apenas uma 

versão das muitas possíveis
64

. 

 

Romanello também chama a atenção para o fato da revista conseguir a respeitabilidade 

e a afetividade dos leitores. Sendo comum a ocorrência de pessoas que a colecionavam. Em 

termos de conteúdo, O Cruzeiro apresentava um grande leque de assuntos: política, economia, 

contos, humor, esportes, cinema, música, história, moda, carnaval, lugares exóticos e muitos 

outros. Além, é claro, dos espaços destinados para as propagandas sendo que estas eram muito 

variadas.   

O Cruzeiro também se insere no contexto do discurso sobre a modernidade (ela mesma 

se dizia moderna) e ajudou a difundir novos hábitos, misturando “modernidade” e interesses 

editoriais como revela Accioly Netto, o diretor da revista por quase quarenta anos: 

 

As praias estavam sempre repletas de moças bonitas, exibindo novos tipos de maiô, 

algumas inclusive já usando o chamado “duas peças”, com calça e bustiês sumários 

para a época – o que constantemente causava escândalo entre as beatas ou entre as 

leitoras do interior do Brasil. Mas os homens adoravam tais exibições... e isto fazia 

vender revistas
65

 

 

Ao analisar a publicidade de O Cruzeiro, Ana Cristina Figueiredo identificou que nos 

anos 1950 e 1960 um processo de reordenação das esferas públicas e privadas, inculcou uma 

nova mentalidade de comportamento consumista na sociedade brasileira: “a ênfase no 

indivíduo, o estímulo à competição e à renovação permanente de hábitos e bens de consumo, 
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a exaltação da tecnologia e da vida urbana, a valorização do lazer definido como „tempo 

economizado‟, a noção de que a liberdade se conquista no ato do consumo”
66

.  

 

1.4 Revisão bibliográfica 

 

Essa “modernidade” também está ligada a imagem feminina. Já no primeiro exemplar 

de 10 de novembro de 1928, a capa era uma ilustração de um rosto feminino ao estilo 

melindrosa
67

 que assoprava em direção ao leitor as cinco estrelas da constelação do Cruzeiro 

do Sul. No início do século XX a melindrosa é a representação da mulher moderna. Sempre 

jovem, de cabelos curtos (uma ousadia para a época), usando maquiagem, com gestos 

expansivos e provocantes, era um modelo de uma nova mulher burguesa e de sensualidade, a 

exemplo das curvas sinuosas da Melindrosa de Alberto Vargas, bem semelhante a da edição 

de O Cruzeiro (Quadro 01, a baixo).  
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Durante a maior parte da existência da revista, o rosto feminino dominou suas capas. Na 

edição especial de 04 de abril de 1964 que cobria o golpe civil-militar, naquele momento 

chamado de “Revolução”. A capa não estampava tanques de guerra, soldados ou a classe 

média comemorando nas ruas. Mas sim o governador de Minas Gerais Magalhães Pinto 

recebendo um beijo de sua nora (Figura 03). Assim, a impressão que passa não é de um novo 

governo, e poderia se dizer de uma nova era, de opressão, mas sim de uma afetividade que só 

um beijo complacente feminino poderia representar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 01: comparativo 

 

 

Figura 01: Capa do 1º número de O Cruzeiro, 

10/11/1928, reproduzida no exemplar de 28/12/1968 

Figura 02: Melindrosa no traço de Alberto Vargas, 

1920. 

Disponível em: 

<http://7.media.tumblr.com/51kyyoMxLjr2ffbz3IrdqL

Glo1_500.jpg> 

Acesso em 08 fev. 2010 

 

http://7.media.tumblr.com/51kyyoMxLjr2ffbz3IrdqLGlo1_500.jpg
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Figura 03: Capa de O Cruzeiro, 04/04/1964. Foto de José Nicolau em que D. Teresinha de Magalhães Pinto 

beija o sogro, o governador de MG, Magalhães Pinto em comemoração ao sucesso da “revolução”. 

 

O poder que a imagem das mulheres possuí, assim como as matérias destinadas a esse 

público leitor tem sido tema de pesquisas no campo da História, do Jornalismo e da 

Comunicação. A primeira investigação de peso é de Leoni Teresinha Vieira Serpa em A 

máscara da “modernidade”: a mulher na revista O Cruzeiro (1928-1945)
68

 onde a autora 

traça o perfil de mulher que a revista difundia baseada na idéia de “modernidade” mostrando  

 

uma imagem relacionada às mudanças de um país que despia suas mulheres de saias 

longas e as urbanizava com biquínis, blush e pó-de-arroz, ou seja, que buscava 

moldar o comportamento feminino como novas formas de vestir e de se mostrar para 

a sociedade
69

. 

 

Segundo Serpa, em média, cerca de 30% da revista tinha conteúdo destinado às 

mulheres
70

 as vezes até chegando a ter um espaço que ocupava mais de 50% das páginas
71

 e  
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foi uma das primeiras a se preocupar em mostrar o universo feminino de forma 

glamorosa e em dar à mulher espaços antes pouco vistos na imprensa brasileira. 

Esses espaços eram ocupados com belas faces, com moda e novas idéias, além da 

publicidade de diversos produtos domésticos e de beleza que reforçavam a idéia da 

modernização feminina. Foi uma revista que também se preocupou em implementar 

seções para as mulheres, semelhantes às que circulam hoje encartadas em todos os 

grandes jornais e revistas do país nos cadernos especializados
72

.  

 

Serpa também aponta a construção de dois grandes perfis femininos: as modernas e as 

conservadoras
73

. As modernas são aquelas que consomem os cosméticos e demais produtos de 

beleza, que estão na moda, que vão a praia e freqüentam os points dos centros urbanos.  Já as 

conservadoras estão ligadas ao universo familiar onde recebem conselhos para ser uma boa 

mãe e esposa. Contudo, estes não são perfis antagônicos, “ou seja, podiam conciliar consumo 

que era considerado um padrão moderno com os antigos deveres femininos com o marido, a 

casa e os filhos”
74

. 

Por sua vez, Luciana Rosar Fornazari, na sua dissertação, usou o conceito de gênero 

para identificar no pós-guerra nacional (1946 a 1955) a construção dos gêneros masculinos 

femininos em O Cruzeiro, identificando o desejo pelo “ser moderno” e prescrevendo a 

possibilidade de mudança nas relações amorosas e sociais. Com o destaque para o papel 

feminino que, embora mais liberado, ainda estava muito preso aos estereótipos de 

“feminilidade”
 75

. 

A mulher moderna deveria, sim, participar do mundo moderno; ser a consumidora 

por excelência da grande massa de mercadorias que adveio com o desenvolvimento 

capitalista pós-Segunda Guerra. Deveria entrar, portanto, para o mercado de trabalho 

e adquirir poder de compra, mas sem perder os parâmetros de sua feminilidade.
76

 

 

Na década de 20 e 30, houve todo um investimento acerca do corpo saudável, 

higienizado, ereto enquanto metáfora de um discurso nacionalizador em diversos 

países, inclusive no Brasil. Já no segundo pós-guerra, os pressupostos são outros, 

embora a conceituação acerca da exposição dos corpos com práticas esportivas não 

tivesse terminado. As mudanças processaram outras percepções sobre o corpo 
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despido, também no segundo pós-guerra, ligado a um „admirável mundo novo‟ dos 

lazeres ao ar livre, constituinte de sujeitos modernos.  

Neste período, percebemos outros significados para as roupas e comportamentos 

modernos, demonstrando uma possível ligação com relação a um moderno ato de 

olhar, em contracorrente acerca dos extensos debates sobre a altura das saias e dos 

polegares dos bikinis.
77

 

 

Ao analisar sessões como Da mulher para a mulher de O Cruzeiro, Luciana Fornazari 

reconhece nesta sessão o discurso conservador e moralista que busca inculcar na mulher o seu 

papel social como mãe e esposa prestativa. Por outro lado, as fotorreportagens sobre as praias 

e suas freqüentadoras transmitiam um modo de ser moderno, livre e sensual. Diversas 

matérias também enfocavam a inserção feminina no mercado de trabalho, o que inquietava os 

articulistas já que isso altera definitivamente a forma em que os gêneros masculinos e  

femininos se relacionam econômica e socialmente
78

.  

Em Representações das mulheres na revista O Cruzeiro através das fotografias no 

período de 1956 a 1960
79

, Leandra Francischett identificou na revista a construção de dois 

tipos de representações femininas: o tripé mãe-esposa-dona de casa, em geral santificada; e o 

grupo das mulheres independentes e modernas, tidas como musas, cujo referencial eram as 

estrelas de cinema e as misses, em um claro apelo ao consumo.  

 

As edições analisadas confirmam a preocupação da revista O Cruzeiro em publicar 

principalmente matérias com fotografias de mulheres bonitas e famosas, sendo ideal 

de beleza para outras mulheres e objeto de desejo para os homens. Isso também é 

confirmado pelos textos repletos de adjetivações, como “gatinha com jeito de 

princesa”. Outro exemplo é: “flertar com sereias não é privilégio dos heróis de 

Homero. Um primeiro grupo de matérias demonstra a ingenuidade feminina, tende 

as misses e atrizes como ideal de beleza. Em geral, esses são padrões de beleza e de 

condutas propostos por homes, pois eles dominavam a redação e a edição dos 

veículos de comunicação. Os concursos de beleza são divulgados em praticamente 

todas as edições observadas e apresentam muitas fotos, em geral posadas. Os 

concursos de Miss Brasil tiveram início em 1954, com a escolha de Martha Rocha, 

célebre por conquistar o 2º lugar no Miss Universo. Jornalistas de O Cruzeiro 

levaram a crer na história da 2 polegadas a mais, para justificar a perda do título. 
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Nesse período, as mulheres sonhavam em casar e ter estabilidade. O título de beleza 

contribuía para escolha de um bom casamento. São divulgados muitos casamentos 

entre homens influentes e Misses, muitas vezes de baixo poder aquisitivo. O 

casamento traz o ideal de maternidade, outro assunto de destaque da revista, 

priorizando as dificuldades enfrentadas pelas mães que trabalhavam fora e 

valorizando os feitos dessas mulheres.
80

 

 

Assim como Fornazari, Nucia Alexandra Silva de Oliveira, sob a perspectiva da História 

de Gênero, analisou em sua tese como diversas revistas, entre elas O Cruzeiro, construíram as 

identidades masculinas e femininas sob a ótica do embelezamento dos corpos e na forma da 

propaganda investir sobre estes públicos, evidenciando uma crescente erotização dos corpos
81

.  

 

nas décadas de 50 e 60, os cuidados com a beleza eram ditos como femininos e 

aqueles que visavam a aparência distinta e elegante eram masculinos. Ou seja, 

enquanto os textos que eram publicados para as mulheres traziam referenciais de que 

aquela era uma prática que ressaltava a feminilidade, os textos dirigidos aos homens 

insistiam em afirmar que os cuidados com o corpo também eram uma forma de 

atestar masculinidade. Percebeu-se, enfim, que os discursos publicizados neste 

período – que foram resultado de um importante momento de construção e 

consolidação do mercado de consumo -, ao tematizar os produtos de cuidado com a 

aparência, o fizeram a partir de um enfoque de gênero, que reafirmou e reforçou as 

diferenças entre homens e mulheres. Vale lembrar ainda que estes discursos de 

reforço do gênero, como também se discutiu no referido capítulo, tiveram espaço 

num contexto histórico, no qual estas diferenças eram questões que permeavam o 

viver cotidiano. Vivia-se um momento de tensão nas relações entre homens e 

mulheres. Estas últimas haviam conquistado espaços nas décadas anteriores e isso 

havia desestruturado relações, bem como havia colocado novas possibilidades para 

as mulheres. O movimento nos anos 50 e até meados da década de 60 (aqui 

analisado através da imprensa e da publicidade) caminhou para “barrar” as 

conquistas femininas, impondo-lhes novos limites e principalmente lembrando o 

quanto era importante para elas a apresentação de uma aparência delicada, graciosa, 

bela... Enfim feminina.
82
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Já Lídia Noêmia Santos estudou gênero e juventude na imprensa de Fortaleza na década 

de 1950 utilizando como fontes os periódicos locais e os de distribuição nacional como O 

Cruzeiro. Para a autora, a sociedade Fortalezense incorporou certos padrões culturais 

estadunidenses que estavam se difundindo na Europa e no resto das Américas. Sendo que esta 

incorporação por parte das mulheres, de classe média e alta, se dá através de um modo de vida 

de consumista que ao mesmo tempo não fugia das tradições locais
83

. 

 

Como as mulheres não tinham mais o atrativo do dote, e sem o costume de interação 

direta dos pais na escolha da filhas, criaram-se, no início do século XX, outros 

mecanismos que garantissem a continuidade dos casamentos dos membros da elite 

entre si, perpetuando-se os poderes político e econômico
84

.  

 

A sedução da conduta moral era imprescindível para a concretização de futuro 

pedido de casamento. Mostrar-se ao outro como verdadeiramente se é pauta o 

discurso da imprensa feminina, ainda que se forneçam dicas de como se evitar 

alguns equívocos, convivência com o namorado ou noivo, que podem comprometer 

a efetuação do matrimônio. Aconselha-se à jovem que, se ela pode usar maquilagem 

ou o conhecimento das modas e tecidos, para esconder alguns defeitinhos do rosto 

ou do corpo, não agradáveis aos olhos masculinos, algumas características da 

personalidade também podem ser disfarçadas ou minimizadas, evitando avaliação 

negativa do rapaz.
85

 

 

Como dito inicialmente, a caricatura e a ilustração foram muito populares na imprensa 

no início do século XX. E é no humor que a tensão entre as mulheres “conservadoras” e ao 

mesmo tempo “modernas” se faz sentir de forma evidente através da sessão As garotas do 

ilustrador Alceu Pena. 

Em um artigo de Carla Bassanezi e Leslye Bombonatto Ursini, O Cruzeiro e as garotas. 

Fazendo história das mulheres
86

. A autoras analisam a seção “Garotas” de Alceu Penna, 

mostrando o caráter de humor dúbio ao representar garotas “cabeça de vento”, fúteis, 

preocupadas com a moda e com a beleza (o que ia de encontro às piadas machistas da época). 

Por outro lado, sugeriam uma independência em relação à família e aos costumes. 
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Apresentava-se uma imagem de beleza feminina atrelada aos novos hábitos da 

“modernidade”, colaborando para o alargamento das possibilidades de mobilidade da mulher. 

Daniela Queiroz Campo foi mais fundo nesta sessão, percebendo-a como um Manual de 

Civilidade e registro de uma nova geração, a das jovens (adolescentes) entrando no cenário 

social: 

 

As colunas estudadas trazem preceitos e dizeres de civilidade. Dizeres e preceitos 

que ora convergem para os ensinados pelo Manuais de Civilidade, ora vão de 

encontro aos mesmos. Como nos exemplos acima dados. Se, em muitas situações, 

como nas caminhadas, no andar, no falar, no presentear, ao ler, ao escrever cartas, as 

meninas de Alceu faziam da civilidade sua aliada. Em outras situações as boas 

maneiras pareciam ser suas rivais. Mas, mesmo nessas situações, as polianas 

coloridas e divertidas de O Cruzeiro não eram anti-heroínas. Não eram sequer 

consideradas mal educadas. O texto, leve e muito bem humorado, trazia as 

historietas da vida de mocinhas daquela época. Mocinhas alegres, divertidas, lindas 

e ousadas. Seus desvios de comportamento eram, na coluna, motivos de riso. Pois, 

apesar de desvios condenados nos Manuais de Civilidade, eram desvios muito 

comuns. Tão comuns que, provavelmente por tal, motivo faziam rir. O leitor e a 

leitora se encontravam. Qual foi o rapaz ou o pai que nunca esperou uma jovem 

garota a “terminar” de se arrumar. Qual a mulher que, ao menos uma vez na vida, 

não se atrasou porque a roupa não lhe caiu bem, ou porque precisava de mais tempo 

para arrumar seu cabelo.  

Se a coluna ensinava civilidade através de seus textos e suas imagens. Produzia 

também um imaginário sobre o feminino da época. Imaginário construído com base, 

segundo o próprio Alceu Penna, nas garotas de carne e osso daquela época.
87

 

 

1.5 A importância da fotorreportagem na revista 

 

Inventada no século XIX, a fotografia se tornou o registro visual mais popular pelo 

mundo, adquirindo múltiplas funções que vão desde a preservação da memória da família à 

campanha publicitária ou de guerra. 

Ao longo de sua existência a fotografia contribuiu para a construção de uma memória 

visual do passado por poder documentar o seu contexto social e cultural. Sendo que sua 

principal característica é a “impressão de realidade” por ser um registro de um fragmento de 
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um aspecto da “realidade”. Mas é que é sempre uma representação recortada e moldada pelas 

lentes da tecnologia que a registra e pelos olhos de quem a fotografa. Além do espaço de 

circulação dessas imagens que é moldado pelo seu veículo de divulgação, que não só o 

divulga, mas tenta lhe impor uma forma de compreensão.  

Em O Cruzeiro: a revolução na fotorreportagem de Nadja Peregrino
88

, a autora 

analisou o desenvolvimento da fotografia na História da revista e revela a sua estrutura de 

funcionamento: 

A Empresa Gráfica “O Cruzeiro S.A.” funcionou em três sedes no Rio de Janeiro. A 

primeira na Rua 13 de Maio, no edifício do Diários Associados; a segunda, na Rua 

do Livramento; e a terceira no número 203 da mesma Rua do Livramento, num 

prédio especialmente projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer para a instalação de 

sua sede definitiva.  

Desde então a empresa dispunha de diversos equipamentos para o processo de 

impressão da revista. Entre outros, destacavam-se a máquina Contrell, que fez parte 

do primeiro movimento de modernização de O Cruzeiro, possibilitando a impressão 

da capa em apenas dois dias; e a rotativa Hoe, máquina moderna, rendimento muito 

grande, com controle de um olho eletrônico que comandava e corrigia a aplicação de 

cores. Com impressão em rotogravura de 96 páginas à altíssima velocidade de 

20.000 exemplares por hora. Antes dela, já havia rotoplanas de duas unidades, os 

linotipos e as oficinas de composição e a encadernação. Nessa estrutura, o diretor de 

redação tinha grande poder de decisão, pois era ele quem aprovava as reportagens. O 

redator, o diagramador e o fotógrafo faziam conjuntamente a escolha das fotos. 

Essa estrutura inicial facilitava a interação entre a equipe editorial, onde o fotógrafo 

podia acompanhar todas fases de publicação de seu trabalho. 

É importante ressaltar que, apesar de todos esses fatores, O Cruzeiro não conseguiu 

a qualidade de impressão da revista Life, editada nos Estados Unidos na mesma 

época, cujas imagens fotográficas eram impressas com uma nitidez impressionante. 

Assim, as fotos publicadas na revista brasileira se constituíam num pálido reflexo do 

trabalho realizado por seus autores
89

. 

 

A cada semana se fazia uma reunião de pauta, a partir da qual eram definidas as 

reportagens. Os fotógrafos e repórteres escolhiam o assunto de acordo com seus 

interesses e propunham à chefia da redação. Os temas abordados especificamente 

por determinados fotógrafos definiam especialidades. Luciano Carneiro por 

exemplo, gostava de aviação, dispondo-se a fazer várias coberturas sobre o assunto. 

Já Luís Carlos Barreto tinha um aproximação maior com o futebol, enquanto o 

Indalécio Wanderley ficou conhecido como o “fotógrafo das misses”. José 
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Medeiros, por sua vez, dedicou especial atenção à documentação fotográfica do 

índio e do negro; Flávio Damm, a reportagens sobre o sertão e crimes, que 

demandavam muita paciência para “desencavar” e acompanhar minuciosamente 

longos processos
90

.  

 

Em O Cruzeiro a fotorreportagem era uma das matérias mais apreciadas por informar 

visualmente e conceitualmente os leitores. Embora a revista em si fosse destinada a classe 

média e alta, é importante ressaltar que as imagens por si só já compõe um discurso sobre o 

fato enfocado. Algo importante quando lembramos que nos anos 1960 o analfabetismo era 

ainda era um dos grandes entraves do desenvolvimento social do país. E não era necessário 

saber ler para entender muitas das fotorreportagens de O Cruzeiro, pois sua própria estrutura 

de imagens contava a história da notícia.  

Como toda imagem é polissêmica, ou seja, possibilita múltiplas interpretações, algo que 

as mídias não quer que ocorra, mais do que para informar, as legendas são feitas para orientar 

o leitor para a forma com que ele deve interpretar a notícia segundo a visão do jornal ou 

revista. Essa inclusão de significados ocorre desde o momento em que o fotógrafo escolhe um 

determinado ângulo, ponto de vista para apertar o botão da câmera
91

 até a redação do 

periódico onde uma equipe, geralmente composta pelo editor, diagramador, fotógrafo e vão 

selecionar a(s) fotografia(s) e articular o texto que vai compor a matéria, isto é o 

fotojornalismo.  

O fotojornalismo é, portanto, a relação da imagem fotográfica com o texto escrito, 

sendo que nas revistas ilustradas a fotografia ocupa mais espaço e tem mais 

importância que o texto, cuja função básica é complementá-la. Entretanto o texto e 

especialmente a legenda também podem conduzir uma leitura específica da imagem, 

assim como acrescentar dados que não estão na fotografia e até mesmo, o que não é 

raro na imprensa neste naquele momento, tratar de assuntos diferentes do que a 

imagem mostra ou mesmo contradizê-la.
92
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1.6 O universo de captação e oficio fotográfico 

 

Em 2010 foi lançado o filme “Chico Xavier”, de Daniel Filho
93

, no filme há uma parte 

em que o famoso médium recebe a presença de dois repórteres que se dizem estrangeiros. 

Mas que na verdade eram Jean Manzon e David Nasser de O Cruzeiro e que se disfarçaram 

com o intuito de “desmascarar” o mito de Xavier. E é só na redação dos Diários Associados 

que os repórteres percebem que o Médium sabia de suas identidades e ficam atônitos com o 

fato. Essa representação ficcional foi feita inspirada na matéria publicada em O Cruzeiro de 

12 de agosto de 1944 e comentada anos depois por Nasser
94

. Mas que serve bem para ilustrar 

a dedicação e empenho na busca da melhor reportagem e a ação das duplas de reportagem, 

uma característica da revista.  

Em 1960, numa sessão chamada “A reportagem que não foi escrita” temos o título 

“Máquina fotográfica” de Mário Moraes, nela, o autor relata sua experiência como repórter 

fotográfico de O Cruzeiro e as reações mais inusitadas de seus fotografados: 

 

Tudo pode acontecer, quando uma pessoa se vê frente a uma máquina fotográfica, 

sendo focalizada. Na minha vida de repórter, tenho observado diversas reações, 

sendo a vaidade a responsável pela maior parte delas. 

A mais chocante aconteceu com o pai de um menino, condenado à morte, vítima de 

leucemia. Havíamos levado a criança a uma igreja, onde seria feita uma prece pela 

sua salvação. Aproveitaríamos para bater alguns flagrantes que ilustrariam a 

reportagem. Em frente ao altar, presente o páraco, o pai do garôto, a cada foto, 

perguntava insistente: 

– Êste ângulo foi bom? Eu apareci bem? 

E, enquanto não o retiramos dali, procurou aparecer sempre em primeiro plano, ao 

lado do filho. 

As vêzes, porém, é o mêdo que faz reagirem as pessoas focalizadas. Com certa vez, 

na Quebrada de Humahuaca (extremo norte da Argentina), quando quase fui 
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linchado pelas naturais do lugar, as “collas”, com receio que seus espíritos se 

apartassem dos corpos junto as fotos. 

Acredito, entretanto, que o caso mais estranho que presenciei nesse sentido, ocorreu 

há dois anos, aqui no Rio de Janeiro, durante uma reportagem que fiz sôbre um 

desastre de trens. 

Tínhamos acabado de chegar a casa, quando foi irradiado o apêlo. O locutor, com 

voz aflita, pedia a todos os médicos disponíveis que acorressem à estação de 

Mangueira, onde acontecera um grande desastre. Dois trens haviam-se chocado e o 

número de vítimas era incalculável. 

Quando cheguei ao local, ali já encontravam outros repórteres dessa revista que, 

como eu, haviam ouvido as notícias pelo rádio. 

O quadro era horrível. Um dos trens, repleto de passageiros (na maior parte, 

operários que voltavam do trabalho), fôra cortado ao meio, como uma simples fátia 

de pão, sendo grande o número de mortos. Apareceram lonas e os cadáveres, 

enrolados nelas, levados aos montes, uns sôbre os outros. Braços e pernas se 

misturavam a troncos e cabeças delacerados. Enquanto não chegavam os rabecões, 

eles iam sendo colocados no salão da escola de samba do lugar. 

Os médicos, que haviam atendido ao chamado, se desdobravam para socorrer tôdas 

as vítimas. Amputações eram feitas com os recursos existentes. Foi quando 

soubemos que um home estava prêso as ferragens. Embora muito ferido, vinha 

resistindo, e os bombeiros estavam empregando todos os recursos pra retira-lo com 

vida. Com o fotógrafo Walter Luiz, consegui entrar num dos vagões destruídos. Um 

espetáculo impressionante. Corpos, que ainda não haviam sido retirados, estavam 

jogados pelos cantos, aos pedaços. 

Lá do fundo vinham os gemidos, agora fracos, do homem prisioneiro. Dêle só 

víamos a cabeça e, mesmo assim no fundo de um estreito corredor, formado pelos 

metais retorcidos. Seu tronco estava por baixo de todo aquêle pêso e as pernas saíam 

no outro vagão. De onde vinham as vozes dos médicos que lhe aplicavam morfina. 

Sua voz débil chegou até onde estávamos. Êle procurava informar-nos seu nome e 

enderêço. Perguntei ao Walter Luiz se poderia bater uma foto. Disse que sim, mas 

que precisava ir rastejando, por dentro do túnel até onde o home se encontrava. 

Ajudei-o a chegar até lá. Quando se viu frente a frente com o ferido, parou 

impressionado. Além de empapadas de sangue, suas feições estavam deformadas 

pelos ferimentos. Walter Luiz ficou indecisso durante alguns segundos, com a 

máquina fotográfica prêsa ao peito. 

Foi quando ouvimos a voz do moribundo, que pedia: 

– Vamos, môço, bata a foto...
95  
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Com esse relato, gostaria de iniciar uma espécime de “genealogia” do ofício fotográfico 

na revista O Cruzeiro, embora os nomes aqui citados não são exatamente os da “origem”, mas 

sim os mais próximos de meu recorte temporal. O texto de Mário Moraes revela dois 

aspectos: 1) o envolvimento intenso do fotógrafo com seu ofício, não medindo esforços e até 

se arriscando para obter as melhores fotos; 2) o poder visual que a fotografia possuí e causa 

nas pessoas.  

Sobre o segundo aspecto, também podemos observar que o indivíduo fotografado não é 

passivo. Suas ações não costumavam ser espontâneas, registradas pelas lentes ágeis do 

fotógrafo. Pelo contrário, o fotografado era cúmplice do fotógrafo. Ele se mostrava para 

câmera, procurando fazer a melhor pose, participando ativamente na produção das imagens e 

na representação de si. 

Temos que entender a relação de fotógrafo e fotografado como uma relação de força, 

uma tensão onde cada um busca construir o seu modo de representação visual. Por outro lado, 

não se pode deixar em segundo plano a dedicação e interferência direta do fotógrafo, já que é 

graças a ele que a imagem é obtida e que pode se originar de casos, no mínimo curiosos: 

 

Leopoldo Obert passou 34 horas na porta da casa de Obdulio Varela, o comandante 

da vitória do Uruguai no Maracanã em 1950, e conseguiu a entrevista, “a primeira 

vez em que o famoso jogador foi derrotado pela obstinação de um repórter”; Hélio 

Passos, fotógrafo, correu a Europa inteira, sem saber outra língua além do português, 

e conseguiu descobrir o craque negro Germano e sua branca condessa belga; Flávio 

Damm vigiou o palácio presidencial e conseguiu obter as últimas fotos do mito Eva 

Perón; Eduardo Ramalho, na ânsia de ser o primeiro a chegar aos destroços de um 

avião caído na Amazônia, afundou a única canoa que dava acesso ao local; Arlindo 

Silva chegou a rasgar um livro de registro batismal no interior mineiro para 

documentar uma reportagem, sendo preso pela polícia. Todos insaciáveis, todos 

malucos, todos jornalistas de escol
96

.  

 

Publicado em 1998 “O império do papel: os bastidores de O Cruzeiro”, livro de 

Accioly Netto
97

 é uma das mais importantes referencias sobre a revista. Netto foi o diretor da 

redação da revista por mais de quarenta anos sendo que em suas linhas podemos perceber toda 

a nostalgia das lembranças do tempo de glória e os ressentimentos das relações pessoais e 

pelo fim de O Cruzeiro. 

                                                           
96

 CARNEIRO, Glauco. Brasil, primeiro - história dos Diários Associados. Brasília: Fundação Assis 

Chateaubriand, 1999. p.348. 
97

 NETTO, Accioly. 1998, op cit. 



48 
 

Netto cita que O Cruzeiro mudou a forma como os repórteres eram vistos e tratados. 

Sendo responsável por colocar esses profissionais no primeiro plano da imprensa e os 

elevando a “estrelas” do jornalismo. No auge da revista, nos anos 1940/1950, David Nasser 

chamou o grupo de repórteres da revista de “esquadrão de ouro”, caracterizados por Netto 

como 

 

grandes repórteres, capazes de trajar um smoking com naturalidade, beber uísque 

com elegância e freqüentar os mais requintados salões sem qualquer 

constrangimento. Eles produziam histórias sensacionais, sendo por isto admirados e 

queridos por seus leitores. Eram jovens dinâmicos e audaciosos, que viviam bem, 

ganhavam altos salários – e que acima de tudo sabiam escrever. Viajavam 

freqüentemente, indo ao encontro da notícia onde fosse necessário, em todos os 

cantos do país ou do mundo. Em sua maioria eram ao mesmo tempo repórteres e 

fotógrafos, uma especialidade polivalente e nova naquela época, o que lhes facilitava 

muito o trabalho
98

. 

 

Glauco Carneiro, também repórter de O Cruzeiro e um dos seus memoralistas cita os 

seguintes repórteres como fazendo parte do “esquadrão de ouro: Ubiratan Lemos, Arlindo 

Silva, José Alberto Guerreiro, Jorge Audi, Nicolau Leite, Leopoldo Obsert, Luciano Carneiro, 

Jorge Ferreira, Margarida Izar, Herberto Sales, Yedo Mendonça, João Martins, Mário Moraes, 

Álvares da Silva, Carlos Gaspar, Franklin de Oliveira, Ítalo Viola, Frederico Chateaubriand, 

Ed Keffel, Keffel Filho, Henri Ballot, José Medeiros, Flávio Damm, José Pinto, Erasmo 

Pedro, Walter Luiz, Rubens Américo, Gerard Dutra
99

. Embora tenha faltado acrescentar 

David Nasser e Idalécio Wanderley que eram alguns dos mais renomados. 

Desta geração dos anos 1940/50 do “esquadrão de ouro” (ou “equipe de ouro) alguns 

deles fazem parte da geração seguinte dos anos 1960 que este trabalho aborda. Agora, 

pretendo me voltar para um grupo de fotógrafos em especial e que apareceram no decorrer da 

análise das fontes nos capítulos seguintes. São eles: Douglas Alexandre, Elias Nasser, 

Fernando Seixas, Geral Viola, Hélio Passo, Henri Ballot, Idalécio Wanderley, João 

Rodrigues; José Carlos Vieira, Rubens Américo; Walter Luiz; João Fontes; Jean Solari, 

Jorge Audi, Ubiratan Lemos,  e Valentim  (Ver quadro 02, a seguir) . 
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Quadro 02: Fotógrafos  

 Douglas Alexandre, Apontado por 

Carneiro como um dos melhores repórteres 

e fotógrafos, e também mais conhecidos
100

; 

 Elias Nasser, irmão de David Nasser e 

“fotógrafo pra todo serviço”
101

;  

 

 

 

Fernando Seixas, egresso de O Sol, 

publicação do Jornal dos Sports
102

; 

 

                                                           
100

 Ibidem, p.342. 
101

 Ibidem, p.345. 
102

 Ibidem, p.376. 
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Geral Viola, um dos melhores repórteres e 

fotógrafos, e também mais conhecidos
103

 

 Hélio Passo, também bastante 

conhecido
104

 

 

 

 

 Henri Ballot, ex-piloto da RAF, 

especialista em missões arriscadas e 

juntamente e com Álvares da Silva, José 

Leal, Yedo Mendoça, Péricles Maranhão, 

Sérgio Rocha e Nélio Berto foi um dos sete 

profissionais de O Cruzeiro a se suicidar; 
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 Idalécio Wanderley, o “fotógrafo das 

misses” que já atuava no Departamento 

Fotográfico desde 1950
105

 

 João Rodrigues 

 José Carlos Vieira um dos repórteres mais 

conhecidos
106
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 Ibidem, p.343. 
106
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 Rubens Américo 

 Walter Luiz 

 João Fontes 
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 Jean Solari fotógrafo francês que entrou 

em O Cruzeiro em 1958, também 

ingressou na Quatro Rodas em 1968 e  na 

Realidade onde permaneceu até 1973, em 

1971 ganhou o Prêmio Esso de 

Jornalismo
107

; 

 Jorge Audi, começou como colaborador e 

foi efetivado em 1953, “virou fotógrafo 

pau-pra-toda-obra, especialmente para 

matérias que exigiam coragem e 

desempenho muscular, algumas delas 

verdadeiras aventuras. Virou brincadeira, 

dentro da redação, o mote de que não era 

um fotógrafo forte, e sim um forte 

fotógrafo. Nos anos 70 chegou a diretor de 

redação”;
108

, 
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 Ubiratan Lemos, “Autodidata, começou 

no jornalismo em Manaus. Foi para o Rio 

com a cara, a coragem, o talento para 

escrever (...) alinhou-se ao viés jornalístico 

de [David] Nasser, de quem foi primeiro 

pupilo e, depois, colega bem próximo. Seu 

parceiro mais constante foi Indalécio 

Wanderley”
109

; 

 Valentim, não era exatamente um 

fotógrafo de O Cruzeiro, mas fazia alguns 

trabalhos para ela e era o fotógrafo oficial 

das Certinhas de Stanislaw Ponte Preta 

(Ver capítulo 3). 

 

As imagens de Douglas Alexandre, Elias Nasser, Fernando Seixas, Geraldo Viola, Hélio Passos, Henri 

Ballot, Indalécio Wanderley, João Rodrigues, José Carlos Vieira, Rubens Américo, Walter Luiz e Ubiratan 

Lemos são caricaturas de Carlos Estêvão, publicadas em O Cruzeiro, 22/04/1967 e as imagens de João 

Fontes, Jean Solari, Jorge Audi são caricaturas de Appe, publicadas em O Cruzeiro, 27/11/1965. A foto de 

Valentin foi tirada por Jean Solari, publicada em O Cruzeiro, 15/01/1966. 

 

Como é visível em algumas das caricaturas acima e também constatado por Silvana 

Luzada, as câmeras utilizadas pelos fotógrafos de O Cruzeiro nos anos 1950 e 1960 eram a 

Rolleiflex e a discreta e ágil Leica (figuras 04 e 05)
110

: 
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Figura 04: Rolleiflex Automat. Fonte: <http://www.cosmonet.org/camera/rollei_e.htm> 

Acesso em 22 jan. 2011 

 

 

 

 

 

 

Figura 05: Leica M3 <http://www.kenrockwell.com/leica/m9/versus-m3.htm> 

Acesso em 22 jan. 2011 

 

A escolha por estes fotógrafos ocorreu por quatro motivos: 1º) os nomes deles 

apareceram em nossa pesquisa de exploração sobre os fotógrafos mais recorrentes sobre nossa 

temática; 2º) em dois concurso promovido por O Cruzeiro para a eleição das “Rainhas das 

praias” são esses os fotógrafos que selecionaram as candidatas, o que indica que a redação da 

revista os consideravam como os mais qualificados para fotografar a beleza feminina
111

; 3º) 

considerei melhor me focar apenas nesse grupo para que a pesquisa pudesse ocorrer no prazo 

e limites de uma dissertação, sendo que nunca foi minha intenção fazer um trabalho sobre os 

fotógrafos, o que justifica a falta de aprofundamento ou maior repertório de fotógrafos; 4) No 

fim dos anos 1960 a revista entra em crise por diversos motivos e há a entrada e saída de 

muitos profissionais como os fotógrafos Luiz Alfredo, Manoel Motta, José Nicolau, Rubens 

Boccia, José Araújo, Edmundo Dansot, Pedro Luiz, Sergio Rocha, Ronaldo Camara e 

repórteres como de Nilton de Castro, Afrânio Brasil Soares, Orlandino Rocha, Claudio Rocha, 

Moacyr de Lacerda, Pedro Lima, Miguel Angelo M. Gonçalves, Benedito Coutinho,  José 

Franco, Antonio N. Machado, Osvaldo Amorin, Fernando Richard, Sônia Beatriz, Rosinha 

Sarda, Maria de Lourdes Pinhel, Aldir Tavares, Marisa Alves de Lima e muitos outros, 

                                                           
111

 Ver: O LEITOR é quem vai votar rainha das praias. O Cruzeiro, 22/04/1967 e UMA rainha em cada praia. O 
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portanto, seria impossível levantar os dados de cada um no curto tempo desta pesquisa, além 

de isso fugir da problemática principal. 

Nos capítulos seguintes, na medida do possível, busquei compreender os estilos e 

formas com que esses repórteres fotográficos criaram visualidades do corpo feminino tendo 

em vista que 

Ao contrário do texto de liquidificados de hoje, que unifica todos os estilos num só, 

inodoro e sem gosto, que aborda um enterro com a mesma emoção transmitida à 

narrativa de baile, os repórteres da revista Associada eram estimulados e faziam 

questão de desenvolver um estilo próprio, que podia ir desde as torrentes 

amazônicas de um Ubiratan Lemos até a sobriedade nórdica de um João Martins, 

enquanto cada fotógrafo utilizava a câmera com jeito de dono, esforçando-se  para 

captar um ângulo diferente. Olhava-se em uma foto não creditada e se dizia: é de 

Luciano Carneiro, é de Henri Ballot, é de Ronaldo Moraes. O resultado é que cada 

reportagem da revista tornava-se uma matéria criativa, não repetitiva, que ampliava 

e dimensionava os assuntos não só pela pluralidade de pontos de vistas apurados e 

divulgadas, mas principalmente pelo diferencial da personalidade do redator e da 

criatividade do fotógrafo
112

.  

 

1.7 Nudez e sensualidade feminina no contexto histórico-visual de O 

Cruzeiro (1960 a 1970) 

 

Através das páginas de O Cruzeiro, podemos vislumbrar um pouco do contexto 

brasileiro. Durante toda década de 1960, os concursos de Miss eram extremamente populares, 

havendo as mais diversas categorias como Miss Copacabana, Miss Festival, Miss Rádio, Miss 

Televisão, Miss Flash... Estes concursos de beleza acabavam servindo de trampolim para 

carreiras artísticas, como por exemplo, a de Vera Fischer, a Miss Brasil de 1969, que acabou 

percorrendo por décadas na atuação em filmes e novelas.  

O maiô era o traje padrão, sempre igual nos grandes concursos e de diferentes estampas 

nos menores e em fotorreportagens. Na época, a moda entre misses era ter cabelo curto, 

poucas tinham o cabelo muito comprido, mas o uso de perucas era recorrente. E, fora as fotos 

de concursos, havia grande produção de fotos de misses em O Cruzeiro, na maioria das vezes 

as fotos eram feitas por Indalécio Wanderley, embora outros fotógrafos também fossem 

escalados para a tarefa, entretanto Ubiratan Lemos foi um dos repórteres que mais escreveu 

sobre elas. Figura 06: 
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Figura 06: Ubiratan Lemos (textos), Indalécio Wanderley, Luiz Alfredo, Hélio Passos, e João Rodrigues 

(fotos). Brasil: Beleza 64. O Cruzeiro, 04/07/1964 

 

Aos poucos, o biquíni foi ganhando espaço nos concursos até se popularizar por 

completo no fim da década. O Cruzeiro também chamava a atenção para os concurso 

internacionais, dando cobertura ao Miss Universo e até mesmo ao bloco soviético. Nem o 

suposto perigo comunista era empecilho para a divulgação da beleza. Figura 07: 

 

 

Figura 07: Tuno Lindh (texto) Câmera Press (fotos). Concurso de beleza na cortina de ferro. O Cruzeiro, 

29/10/1966 
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Mas a beleza não estava em pauta apenas nos concursos de miss. No cotidiano, diversas 

matérias colocavam o corpo em destaque, evocando sensualidade e erotismo. Em 1960, se 

divulgavam as “mais belas pernas de 1960”. Figura 08: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 08: Augusto Dantas (textos) e Ronaldo Moraes. As mais belas pernas de 1960. O Cruzeiro, 

(fotos)10/09/1960 

 

Em 1969 se vai mais longe, se fala de sexualidade com maior liberdade e se ensina 

como ser sensual. Figura 09: 

 

Figura 09: Câmera Press. Maneiras sexy de sentar. O Cruzeiro, 29/11/1969 
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Mas isto só é possível com uma maior massificação de imagens sensuais e da discussão 

constante de uma maior liberdade sexual, política e cultural. Os movimentos de contra-cultura 

estão em alta. E os protestos contra a guerra no Vietnã e contra a sociedade capitalista dos 

Estados Unidos ecoam no Brasil. Figura 10: 

Figura 10:  Hellier Mordachine (matéria). A marcha da paz. O Cruzeiro, 19/05/1970 

 

Os jovens, como uma categoria social, passam a ter destaque como indivíduos 

contestadores, renegando o passado, propondo um novo e libertário modo de se viver. Ao 

mesmo tempo, isso será visto como uma rebeldia juvenil (potencialmente maléfica por sua 

imaturidade) e sintoma de transformações sociais e culturais latentes. Em O Cruzeiro se 

discute as liberdades no namoro, o beijo e a demonstração de relações afetivas em público e a 

sexualidade. No fim de 1960 e início de 1970 o divórcio se torna uma das principais questões 

em debate. Figura 11: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Jorge Segundo, Mary Dubugras e Wanderley Lopes. Divórcio a forma da opinião 

pública. O Cruzeiro, 08/09/1970 
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A própria moda vai ganhando contornos que cada vez mais investem na sensualidade. A 

mini-saia se difunde nos grandes centros, divido opiniões, considerada bela e sensual por uns 

e “uma pouca vergonha” para os guardiões da moralidade. Mas muito bem apreciada pela 

equipe de O Cruzeiro. Figura 12: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Antonio N. Machado. Manoel Mota (fotos). Mini-saia a paulista. O Cruzeiro, 16/ago/1966 

 

A televisão começa a se tornar popular nos grandes centros. A publicidade de aparelhos 

de TV dispara em O Cruzeiro, e as próprias emissoras começam a aprender a ganhar dinheiro 

com esta mídia. Figura 13: 
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Figura 13: propaganda da TV Semp. O Cruzeiro, 28 jan 1967 

 

É quando os festivais de canção viram o auge da programação e os próprios programas 

televisivos vão ganhando qualidade e notoriedade como pro exemplo, a novela Beto 

Rockfeller (1968), e surgem ícones da TV como o apresentador Chacrinha. Figura 14:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Moacyr Lacerda (textos), Rubens Américo e Hélio Passos (fotos). Na berlinda: abeladro 

Barbosa Chacrinha. O Cruzeiro, 29 jan 1966 

 

E paralelamente, o cinema nacional se desenvolve, os filmes de Amácio Mazzaropi e 

depois Teixeirinha, arrastam multidões aos cinemas com enredos rurais, mas eram quase 

invisíveis em O Cruzeiro por que, como um setor elitizado, achava este cinema inferior e 

valorizava o Cinema Novo de Glauber Rocha e companhia, que experimentavam diversos 
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enfoques sobre a identidade nacional. E até José Mojica Martins (o Zé do Caixão), que se 

torna um dos pioneiros do cinema marginal, recebe mais publicidade. Entretanto, a nudez e 

sensualidade vão tomando as telas. A primeira ruptura é com o filme Os cafajestes de Ruy 

Guerra (1962)
113

 que apresenta o primeiro nu frontal feminino, a partir de então, a ousadia vai 

se tornando mais comum. O Cruzeiro passa a destacar, com fotos grandes, as produções em 

que nudez e sensualidade estão presentes, sejam nacionais ou estrangeiros. Figuras 15 e 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Antonio Machado. Amor e desamor. O Cruzeiro, 16/04/1966 

 

 

                                                           
113

 Sinopse do filme: “Jandir (Jece Valadão) e seu amigo Vavá (Daniel Filho), um playboy, vivem no mundo das 

drogas e sexo de Copacabana. Só que a situação de Vavá não é boa, já que seu pai corre o risco de perder tudo o 

que tem. É quando a dupla tem a ideia de tirar fotos comprometedoras de Leda (Norma Bengell), a amante do tio 

de Vavá, no intuito de chantageá-lo. Eles a levam a uma praia deserta e, após tirarem as fotos, a estupram.” 

Disponível em: <http://www.adorocinema.com/filmes/os-cafajestes/> Acesso em dez. 2011. 

http://www.adorocinema.com/filmes/os-cafajestes/
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Figura 16: Miguel Angeleo (textos) Procinema (fotos). México 70: as novas faces do cinema. O Cruzeiro, 

13/01/1970. 

 

Junto com o cinema estrangeiro, principalmente o Hollywoodiano, vem padrões de 

beleza específicos. As loiras como Jayne Mansfield, Brigitte Bardot e Jane Fonda faziam 

grande sucesso. Mas mesmo assim, as atrizes do cinema nacional marcaram espaço e 

possuíam grande destaque em O Cruzeiro que lhes proporcionava matérias especiais, como 

por exemplo, Leila Diniz, tida como um símbolo sexual e mulher independente. Figura 17: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Mendonça Neto (textos) e Fernando Seixas (fotos). Leila Diniz a bossa do sucesso. O 

Cruzeiro, 27/01/1970 
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O meio publicitário também fica mais propenso a mostrar o corpo feminino, 

inicialmente usando muito ilustrações elegantes de lingerie, depois, através da fotografia, 

passava mensagens de forma delicada, oferecendo produtos de beleza e higiene. Para mais 

tarde se utilizar de estratégias mais ousadas e insinuativas. Figuras 18, 19 e 20: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Anúncio Vivian. O Cruzeiro, 02/01/1960 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Anúncio Eternelle. O Cruzeiro, 18/05/1968 
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Figura 20: Anúncio Lysoform. O Cruzeiro, 10/08/1968 
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CAPÍTULO  2 

Elsem Cambom, a “miss Flash” In: O Cruzeiro. 09 de junho de 1966 
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2.1 Comentário sobre a capa do capítulo 2 

 

A imagem que abre este capítulo é a foto da “miss Flash” de 1966, Elsem Cambom. 

Primeiramente temos um belo corpo jovem fazendo pose para a foto, vestida com o tão 

apreciado biquíni em uma praia quase deserta ao fundo. Depois, temos as câmeras 

fotográficas que a garota segura (uma Leica e uma Rolleiflex) e também mais uma que está 

no chão, e que põe em evidência que o que vemos e resultado da presença do fotógrafo e seu 

instrumento de trabalho. Esta imagem é uma boa metáfora visual deste capítulo: de um lado o 

corpo feminino, do outro, o olhar fotográfico que ao mesmo tempo é um olhar masculino, 

sensual e erótico. A seguir veremos como os fotógrafos de O Cruzeiro representaram a 

sensualidade e nudez feminina em fotorreportagens de publicação freqüente ou que 

contribuíram para uma maior difusão destas visualidades. 
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2.2 Sereias 

 

Olha que coisa mais linda mais cheia de graça 

 

Ah, se ela soubesse que quando ela passa 

 

O mundo sorri e se enche de graça 

 

Môça do corpo dourado do sol de Ipanema 

 

Seu balançado é mais que um poema 

 

É a coisa mais linda que já vi passar
114

 

 

Com estes versos de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, já clássicos nos anos 1960, 

foram narradas as fotos da matéria “A beleza que não é só minha” do “fotógrafo da misses” 

Indalécio Wanderley em 1967
115

 (Ver Figura 21, abaixo). Reportagem que abordava Márcia 

Rodrigues
116

, atriz que interpretaria o papel-título do filme “Garôta de Ipanema” do diretor 

Leon Hirszman
117

.  

Márcia Rodrigues também foi a capa de O Cruzeiro daquela edição e a matéria contou 

com onze fotos em cinco páginas. Um foto em close do seu belo rosto de olhos e cabelos 

castanhos. Quatro fotos vestindo uma blusinha preta com uma calça larga de listras do 

                                                           
114

 Trechos da música “Garota de Ipanema” de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, composta em 1962, e 

reproduzidas como legendas da matéria “A beleza que não é só minha” de Indalécio Wanderley em O Cruzeiro, 

18/11/1967. Os trechos apareciam ao longo das páginas da matéria, por isso utilizei espaçamento entre um verso 

e outro para reproduzir em parte o efeito da matéria.             
115

 Indalécio Wanderley (fotos e textos). “A beleza que não é só minha”. O Cruzeiro, 18/11/1967 
116

 Atriz brasileira. Atuou El Justiceiro (1967); Todas as mulheres do mundo (1967); Fome de Amor (1968); 

Matou a família e foi ao cinema (1969); Lúcia McCarteney, uma garota de programa (1971); A dama da 

lotação (1978); e em telenovelas como Corpo Santo (1987), Selva de Pedra (1986); Viver a vida (1984) e muitos 

outros. 
117

 Sinopse do filme: "Márcia é uma típica garôta de Ipanema. Toma banho de mar no Castelinho, vai a festas, 

frequenta as rodas intelectuais, gosta de bossa nova, estuda na PUC, namora um campeão de surf. Depois de 

Pedro Paulo, tem um flêrte com o compositor Chico Buarque e uma aventura com um fotógrafo casado, sempre 

amparada pelo amigo Zeca. Incerta quanto a seu futuro, angustiada em sua busca pela felicidade, ela representa 

uma maneira de ser da classe média. Vive só, em busca de solução para os seus problemas. Durante o carnaval, 

encontrará afinal uma resposta para as suas dúvidas, uma promessa de tempos mais autênticos e felizes, o 

reencontro consigo mesma." Disponível em: <http://bcc.org.br/filme/004029> Acesso em 20 dez. 2011. 

 

http://bcc.org.br/filme/004029
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marrom ao amarelo. Uma foto com a mesma blusinha e uma calça braça (aparentemente a 

calça marrom foi posta sobre esta). E cinco fotos de biquíni listrado de branco e verde.  

 

 

 

Figura 21 (a): Indalécio Wanderley (textos e fotos). A beleza que não é só minha. O Cruzeiro,18/11/1967. 
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Fora a cena em que ela está vestida de calça e chapéu branco numa mesinha de bar ou 

lanchonete, todas as outras fotos são ambientadas na praia. Porém, aparentemente, só as fotos 

em que ela está de biquíni devem ter sido realmente tiradas no litoral. As outras 

possivelmente foram em estúdio. Comparando ambas é possível perceber a diferença: nas 

fotos de biquíni, as pegadas na areia e os demais vestígios do caminhar estão mais evidentes. 

A perspectiva de profundidade e as ondas do mar se distinguem em cada foto. Já nas fotos 

“com roupas”, a areia tem uma textura muito fina e clara, ao fundo se percebe uma linha 

muito plana, típica de um cenário de estúdio. Não há paisagem além das palmeiras que 

permanecem estáticas. 

Este fato exemplifica uma prática corrente em O Cruzeiro, a produção de fotografias em 

estúdio e ao ar livre. Embora isso geralmente fosse mais explicito com matérias só feitas em 

estúdio ou só ao ar livre e cuja diferença era óbvia. O que torna a matéria de Márcia 

Rodrigues atípica pela mistura de ficção e realidade do ambiente, que poderia ludibriar o(a) 

leitor(a) menos atento(a).   

Contudo, podemos perceber um pouco do estilo fotográfico de Indalécio Wanderlei. Ele 

não só fotografava lindas mulheres, as colocava em posições não convencionais e em poses 

ecléticas. Fora as fotos dos concursos de misses em que não dava muito para fugir da “pose de 

Miss” na qual as mãos ficava(m) próximas ou nos quadris (as vezes nas costas) e as pernas 

juntas com (geralmente) a direita a frente e um olhar majestoso e sorriso moderado, numa 

clara postura “oficial” para a fotografia, o que limita(va) a criatividade artística do fotógrafo, 

mas garante uma imagem padronizada
118

. Percebo que, sempre que podia, Indalécio 

procurava dar dinamicidade ao corpo feminino pedindo para que as garotas fizessem poses 

não convencionais. E usava o ambiente ao seu lado, procurando por locais em que 

oferecessem contrastes ou ângulos diferentes
119

, ou ainda, usando objetos
120

, além da 

diagramação de O Cruzeiro que as vezes elaborava matérias cuja disposição das fotos e textos 

era mais ousada do que o normal
121

. 

 

                                                           
118

 Esta posição pode ser vista em centenas de matérias da revistas O Cruzeiro, a título de exemplo, ver: 

Indalécio Wanderley (fotos) e Ubiratan Lemos (texto). “Mulatas dão cor ao Miss Brasil”. O Cruzeiro, 

13/06/1964. 
119

 Ver: Indalécio Wanderley (fotos) e Mario Moraes (texto). “A mais bela carioca versão 70”. O Cruzeiro, 

16/06/1970. 
120

 Ver: Indalécio Wanderley (fotos) e Ubiratan Lemos (texto). “Stael em três dimensões”. O Cruzeiro, 

08/07/1961  
121

 Ver: Indalécio Wanderley (fotos). “Pernas da Broad Way dançam no Rio” O Cruzeiro, 23/01/1960.  
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Figura 21 (b): Indalécio Wanderley (textos e fotos). A beleza que não é só minha. O Cruzeiro,18/11/1967. 
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As fotos de Márcia Rodrigues tem como temática a música “Garôta de Ipanema” 

reproduzia em partes nas legendas como mostrado inicialmente e no ambiente fotográfico. Em 

cada foto, alterna-se os movimentos corporais, numa dinâmica de uma paisagem tranqüila em 

contraste com o belo corpo bronzeado e reluzente. Ela aparenta estar a vontade, talvez, já 

acostumada a posar para fotógrafos. Entretanto, a possibilidade de parte do ensaio ter sido em 

estúdio levanta a hipótese de uma negociação anterior entre fotógrafo x fotografada não tenha 

ocorrido de imediato o acerto entre ambos.   

A escolha de Márcia Rodrigues para capa e matéria de O Cruzeiro é um pouco mais 

profundo do que só a venda de revistas com um rosto bonito, ela como muitas outras garotas, 

faziam parte daquilo que Edgar Morin chamou de Star system, ou seja, atrizes e atores de 

cinema (poderíamos acrescentar hoje, a televisão e a internet) que entram em uma rede 

midiática onde sua imagem vira mercadoria e é vendida conforme as oportunidades em 

diferente meios comerciais
122

.  

Embora a publicidade ainda estivesse se desenvolvendo no Brasil
123

, O Cruzeiro refletia 

o Star system em suas matérias, onde podemos constatar a circularidade com que certas 

pessoas famosas eram notícia.  

Mas voltemos a fotorreportagem de Indalécio Wanderlei. Ela é cortada pela publicidade 

dos fios da Vigotex. E o conjunto das onze fotografias ainda possuem uma diferença, as 

primeiras são do formato quadrado enquanto as últimas, em que Márcia Rodrigues esta de 

biquíni, são retangulares. E a pose que ela faz é igual na primeira e na última foto, só 

mudando o lado que vemos e o fato dela estar mais “desnuda”. Este desnudar pela fotografia é 

uma das características da revista O Cruzeiro neste momento. 

 

                                                           
122

 “O papel das estrelas de cinema transcendeu amplamente a tela de cinema. Em 1937, elas eram „madrinhas‟ 

de 90% dos grandes programas de rádio americanos, e hoje praticamente não existe um programa de televisão do 

qual não participem uma guest star. Estrelas continuam anunciando produtos de higiene, cosméticos, concursos 

de beleza, competições esportivas, lançamentos literários, campanhas de caridade e eventualmente eleições”. 

(itálico do autor), In: MORIN, Edgar. As estrelas: mito e sedução no cinema. Rio de Janeiro: José Olympio, 

1989. 
123

 Segundo Maria Arruda, é só no fim dos anos 1950 que a publicidade brasileira se torna dinâmica e seu grande 

desenvolvimento se da a partir dos anos 1970 quando as facilidades de crédito (e endividamento) possibilitam 

um maior consumo. Ver: ARRUDA, Maria Arminda do Nascimento. A embalagem do sistema: a publicidade 

no capitalismo brasileiro. Bauru, SP: EDUSC, 2004. (Coleção Ciências Sociais). p.137-148. 
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Figura 21 (b): Indalécio Wanderley (textos e fotos). A beleza que não é só minha. O Cruzeiro,18/11/1967. 
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A sensualidade se faz presente nas imagens e nas palavras:  

 

Márcia Rodrigues, o espetacular brôto escolhido entre 132 candidatas 

para interpretar Garôta de Ipanema, tem 18 aninhos e é carioca: 

basta o jeitinho de andar. Sua paixão por sol, praia, mar e música, 

aliada à educação “frente-a-frente” que recebeu dos pais, fazem dela 

um perfeito espécime da menina-môça da Zona Sul: inteligente, sadia 

e “por dentro” das coisas. Márcia é morena, mede 1,72 e tem cabelos 

que vão até a cintura, numa bela cascata castanha. Seus olhos 

correspondem exatamente àqueles com que sonhei em minha Receita 

de Mulher
124

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
124

 Indalécio Wanderley (fotos e textos). “A beleza que não é só minha”. O Cruzeiro, 18/11/1967. (Negrito do 

autor) 
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Figura 21 (c): Indalécio Wanderley (textos e fotos). A beleza que não é só minha. O Cruzeiro,18/11/1967 
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Ao longo dos anos, essa imagem de uma “garota de Ipanema” tornou-se um dos 

símbolos do Rio de Janeiro (veja, figura 22, abaixo), e da própria “identidade nacional” 

brasileira. Identificada como tropical, sensual e quase sempre associada às praias com suas 

lindas garotas de biquíni a desfilar pelas areias ensolaradas “no doce balanço, a caminho do 

mar”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Entrada do Parque Garota de Ipanema, Rio de Janeiro – RJ.  Julho de 2010 (Foto do autor). 

 

O Brasil sempre foi densamente povoado no litoral em detrimento de seu interior como 

já afirmava Sérgio Buarque Holanda
125

. E como o Rio de Janeiro permaneceu como capital 

até o fim dos anos 1960, mas ainda assim era (e ainda é) um dos principais pólos de 

concentração cultural e produção midiática. Muito do que se construiu como sendo a 

representação do que é o Brasil e do brasileiro, na realidade são representações do universo 

carioca expandidos para o resto do país.   

Durante décadas O Cruzeiro publicou fotorreportagens que abordavam o “cotidiano” de 

moças que costumavam ir à praia, as “sereias” como eles as chamavam carinhosamente. E ao 

analisar estas fotorreportagens podemos compreender um pouco do contexto de como o corpo 

                                                           
125

 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 26. ed. São Paulo: Cia das Letras, 1995 
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feminino era entendido naquele momento e também o “olhar sensual” ou talvez “olhar 

erótico” lançado sobre este corpo. 

 

Figura 23: O Cruzeiro, 22/05/1965 

 

Esta forma de olhar foi bem registrada em uma matéria (Figura 23, acima) sem título ou 

autoria publicada em 22/05/1965 (algo incomum já que O Cruzeiro tinha por praxe sempre 

creditar seus autores). Nela vemos três fotos, na primeira da esquerda temos um flagrante, um 

homem sentado no pára-choque de um Fusca (um Volkswagen, como chamavam no período) 

se vira para olhar as garotas (ou seria o rapaz?) que passam. O articulista da revista, não 

deixou a cena em branco e traçou o seguinte comentário: 

 

A MULHER, ou de como resistir as chamadas belezas naturais. A garôta de 

Ipanema é páreo duro para a paisagem carioca, que perderia na competição. 

Ninguém até hoje viu um pára-choque de automóvel servir de arquibancada para 

olhar o Pão de Açúcar. Em compensação, para ver mulher, até montinho de areia é 

de grande utilidade
126

. 

 

Na mesma figura 09, no lado direito superior, outro flagra similar é registrado. Nela 

vemos a cabeça de um homem de idade avançada e que olha diretamente para as nádegas das 

                                                           
126

 Matéria sem título ou autoria. O Cruzeiro, 22/05/1965. 
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garotas que passam. Na foto de baixo temos uma garota deitada de bruços com cartas na mão, 

embora haja um homem de costas no primeiro plano, o enquadramento nos leva até ela. O 

interessante da matéria é reunião dos olhares, o dos dois homens e o fotógrafo sobre as 

garotas. E a última, onde é o próprio olhar do fotógrafo que está em ação solo. 

Uma fotorreportagem é particularmente interessante para se analisar o “olhar sensual” 

sobre as sereias cariocas, publicada em 22/04/1967 (Ver Figura 24 (a), abaixo) apresenta em 

oito páginas a matéria “Concurso Rainha das Praias” onde onze fotógrafos de O Cruzeiro 

receberam a missão de cada um escolher a sua “Rainha” em cada praia carioca, com 

caricaturas dos fotógrafos feitas por Carlos Estêvão. No final da matéria, havia um cupom em 

que o leitor escreveria o nome de sua candidata preferida e enviaria o cupom pelo correio para 

a revista. A vencedora do concurso ganharia uma reportagem em cores e seria a garota da 

capa da revista. 

Com isto podemos perceber a tentativa da revista em ser interativa com seus(suas) 

leitores(as) e a beleza feminina com um assunto em pauta, tanto é que o próprio concurso e 

prêmio é uma exaltação a isso.  

As duas primeiras páginas trazem, do lado esquerdo a foto em plano americano de uma 

garota loira, Leda Jurgilas, com um lindo mar azul ao fundo, fotografada por Indalécio 

Wanderley que escreve o comentário “enquadrei a loura no visor, foquei bem – e disse para as 

minhas sandálias: „aí está a rainha do Castelinho [a praia], o mais belo exemplar deste 

domingo‟”.  Também somos informados que a garota é campeã de “surf”, estuda Filosofia, 

Jornalismo, lê Kafka e fez o seguinte comentário “Sou antichico-buarque-de-holanda e tôda 

Roberto Carlos. Chico é velho de corpo nôvo.” 

Na página da direita está uma foto de João Rodrigues e que chega a ocupar parte da 

página ao lado, técnica muito utilizada em O Cruzeiro e hoje raramente vista nos periódicos 

de variedade. Nesta foto, a garota, Maria da Gloria Carvalho, é mostrada em um ângulo 

aberto, faz pose em frente a um guarda-sol em um dia em que a praia do Leblon visivelmente 

cheia e com morro ao fundo. O fotógrafo também cita alguns detalhes da garota: “16 anos, 

1,71 de altura e gostos ecléticos em esporte, literatura e música: gosta de velejar, esquiar, 

jogar vôlei e nadar; aprecia Saint-Exupér e Jan-Paul Sartre, música romântica e bossa nova, e 

ouve com prazer Frank Sinatra e Wanderléia.”. 
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Figura 24 (a): “Equipe O Cruzeiro” (textos), Indalécio Wanderley, João Rodrigues, Hélio Passos, Geraldo 

Viola, Elias Nasser, Walter Luis, Rubens Amérco, Henri Ballot, Douglas Alexandre, Fernando Seixas, José 

Carlos Vieira (fotos) e Carlos Estêvão (caricaturas). O leitor é quem vai votar – Concurso Rainha das Praias. O 

Cruzeiro, 22/04/1967. 
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Nas páginas seguintes (Figura 24 (b)), duas garotas dividiram a mesma página da 

esquerda, acima, fotografada por Hélio Passos na praia do Icaraí está a Deusa Israel, esta 

garota de nome incomum, é a única fotografada ao sair da água. Também é a mais cheinha de 

todas, como a “ditadura da magreza” só vai se consolidar nos anos 1970, tendo com grande 

exemplo modelos e atrizes como Jane Birkin. Os anos 1960 ainda estavam abertos para uma 

maior variação corporal, embora o “padrão” magro fosse dominante. A revista também revela 

seus gostos pessoais: francês, inglês e balé, além do gostar de “dirigir o seu carrinho”.  

Abaixo está Eny Pereira Benites, fotografada em um plano americano por Geraldo 

Viola e estando deitada sob uma pedra numa postura obviamente pousada já que em um calor 

acima de 30ºC, como é comum nas praias do Rio de Janeiro, ficar em cima de uma pedra 

quente não seria algo agradável. Contudo, sua aparência adormecida e o contrasta de sua pele 

dourada com a luminosidade da areia, dão um tom sensual a cena. “Eny, que tem 23 anos e 

medidas de miss, é aluna da Faculdade Nac. de Educação Física e gosta de cinema, teatro e iê-

iê”. 

Já na página da direita somos apresentados a Miriam Müller, fotografada pro Elias 

Nasser, “gosta das ondas tranqüilas do Leme e também de Chico Anísio, Peter O´Toole e U 

Thant. Em esporte, sua preferência é equitação. Pratica dança clássica e moderna (é membro 

de um corpo de balé), e, em música não se fixa em nenhum gênero”. Miriam é mostrada de 

corpo inteiro em um primeiro plano e tendo ao fundo uma visão geral da praia do Leme e a 

cidade. 
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Figura 24 (b): “Equipe O Cruzeiro” (textos), Indalécio Wanderley, João Rodrigues, Hélio Passos, Geraldo 

Viola, Elias Nasser, Walter Luis, Rubens Amérco, Henri Ballot, Douglas Alexandre, Fernando Seixas, José 

Carlos Vieira (fotos) e Carlos Estêvão (caricaturas). O leitor é quem vai votar – Concurso Rainha das Praias. O 

Cruzeiro, 22/04/1967. 
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A seguir temos a garota fotografada por Walter Luiz (Figura 24 (c)), assim descrita em 

O Cruzeiro “Emarilena Cabral de Melo, beleza morena, de cabelos e olhos castanhos. 

Emarilena vive os sonhos de uma môça de 17 anos e o dia-a-dia de uma estudante de 

contabilidade. Nasceu e mora em Ramos”. Ela usa um biquíni grande, um modelo dos anos 

1950 já que chega perto do umbigo, além do babado que da um tom infantil, impressão 

reforçada pelas crianças ao fundo. O rosto rígido, logo denuncia o nervosismo na hora da foto. 

 

 

Figura 24 (c): “Equipe O Cruzeiro” (textos), Indalécio Wanderley, João Rodrigues, Hélio Passos, Geraldo 

Viola, Elias Nasser, Walter Luis, Rubens Amérco, Henri Ballot, Douglas Alexandre, Fernando Seixas, José 

Carlos Vieira (fotos) e Carlos Estêvão (caricaturas). O leitor é quem vai votar – Concurso Rainha das Praias. O 

Cruzeiro, 22/04/1967. 

 

A seguir, Figura 24 (d), A próxima garota é Lúcia Lima, 21 anos e 1,60 de altura. 

Fotografada por Rubens Américo na Barra da Tijuca, a frente de um guarda sol e com a 

vastidão da praia ao fundo. Com curvas de “violão” e biquíni azul com tiras douradas e 

brancas.  
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E a mais vestida de todas e em primeiro plano, Beatriz Borges. Fotografada por Henri 

Ballot na praia de São Conrado, o texto informa que “ainda não completou 16 anos mas já 

cursa o 1.° ano do Clássico (...) [gosta] de bossa nova, e, em matéria de poesia, não tem 

dúvidas: o nome é Carlos Drumond de Andrade. Torce pelo Botafogo e adora ouvir Johnny 

Mathis”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 (d): “Equipe O Cruzeiro” (textos), Indalécio Wanderley, João Rodrigues, Hélio Passos, 

Geraldo Viola, Elias Nasser, Walter Luis, Rubens Amérco, Henri Ballot, Douglas Alexandre, Fernando Seixas, 

José Carlos Vieira (fotos) e Carlos Estêvão (caricaturas). O leitor é quem vai votar – Concurso Rainha das 

Praias. O Cruzeiro, 22/04/1967. 
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Já nas páginas finais da fotorreportagem (Figura 24 (e)), temos Ivone de Almeida 

fotografada por Douglas Alexandre, na praia do Pepino, ela “gosta de tudo o que é moderno, 

torce pelo Flamengo e tem como artista predileto Charlton Heston, Sophia Loren e Roberto 

Carlos. Leitura: Jorge Amado. Foi fotografada em contra-plongê
127

, com um biquíni branco e 

com um guarda-sol ao fundo. 

Fernando Seixas aplicou a mesma técnica para Leila Fontes Bessa, na praia do 

Flamengo. Em contraste com a foto anterior, Leila usa um biquíni preto. E o pequeno texto 

nos informa que é “admiradora dos cabeludos e do iê-iê-iê, (...) também é francamente dos 

estudos: está no 2º Clássico. Seu bairro é Laranjeiras, mas seu reinado, daqui pra frente, fica 

na praia do Flamengo”. 

E a última foto é de José Carlos Vieira em Ipanema onde “êle encontrou sua rainha 

dentro do biquíni de Marilene Velin de Oliveira. Marilene, que tem 16 anos, 1,72 de altura e 

59 quilos bem distribuídos pelos lugares certos, estudo no Pedro II. E gosta de ler romances, 

principalmente de Jorge Amado. Seu grande objetivo, por enquanto, é formar-se em 

Arquitetura”. Sua foto ocupou uma página inteira e mais um pedaço da página vizinha. 

Repetiu-se a posição ao lado de um guarda-sol, mas o ambiente oferece ao fundo os morros 

do Pão de Açúcar e os edifícios da cidade, e principalmente, a garota era fotogênica, 

estampando um lindo sorriso. 

Podemos perceber que as técnicas fotográfica utilizadas pelos fotógrafos foi similar nos 

diversos exemplos citados: a maioria usou um plano médio; usaram-se guarda-sol ao fundo 

para realçar o corpo em primeiro plano; praticamente todas as fotos foram posadas; o perfil da 

pessoa fotografada é sempre de frente; a faixa etária das fotografadas vai dos 15 aos 23 anos. 
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 Foto tirada de baixo para cima. 
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Figura 24 (e): “Equipe O Cruzeiro” (textos), Indalécio Wanderley, João Rodrigues, Hélio Passos, Geraldo 

Viola, Elias Nasser, Walter Luis, Rubens Amérco, Henri Ballot, Douglas Alexandre, Fernando Seixas, José 

Carlos Vieira (fotos) e Carlos Estêvão (caricaturas). O leitor é quem vai votar – Concurso Rainha das Praias. O 

Cruzeiro, 22/04/1967. 
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Embora houvessem garotas muito jovens, menores de idade com 15, 16 e 17 anos, isto 

não impediu a realização das fotos nem a erotização de seus corpos. Podemos perceber que 

elas possuem corpos bem desenvolvidos, mas há alguns indícios infantis como o uso de 

biquínis com babados, além de crianças brincado ao fundo. O que acontece é que na 

sociedade daquele período os casamentos aconteciam mais cedo, e a sexualidade prematura 

ou abusos sexuais era tabu. E a própria legislação não dava conta de assuntos relacionados a 

sexualidade e a abusos de menores. Para se ter uma ideia, durante o século XX houveram 

apenas três legislações menoristas: O Código de Menores de 1927, o Código de Menores de 

1979 e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) de 1990. Durante nosso período de 

análise, o que vigorava era o Código de Menores de 1927, e ele tinha o objetivo de  

 

introduzir o ideário de infância para os pobre urbanos e proteger  o corpo e a moral 

do/a futuro/a trabalhador/a do país. No capítulo IX, intitulado „Do trabalho dos 

menores‟, encontramos referências indiretas a prostituição. Segundo a referida lei, 

era proibido contratar menores para trabalhar em cafés-concertos e cabarés. Da 

mesma forma, „mulher solteira menor de 18 anos‟ não poderia exercer ocupação 

nenhuma em ruas, praças ou outros lugares públicos. Segundo artigo 114, os pais ou 

responsáveis pelas crianças ou jovens seriam punidos com multa e prisão celular de 

trinta dias caso entregassem seus filhos „gratuitamente ou por dinheiro‟ a pessoas 

que exercessem a mendicância ou fossem donas de estabelecimentos artísticos como 

circos, cabarés e teatros.
128

 

 

Portanto, a sensualidade de um corpo muito jovem não chegava a ser questionada como 

algo “imoral” ou desaconselhável de ser mostrada em uma revista já que o assunto não era 

nem posto em questão. Ainda hoje a sociedade brasileira não tem comportamentos regidos 

por uma ética cultural que proteja os jovens de uma erotização precoce. Exemplos disso vão 

desde a corrente pergunta do “já tem namorado/a?” até exposições apelativas como a que 

acontece(u) no programa de TV de Rau Gil em 2010 em que duas meninas com menos de 8 

anos dançaram em playbac a música Telephone de Lady Gaga, tendo inclusive a exibição de 

cenas do clip origial. O problema é que o clip original tem cenas de nudez, sensualidade e 

erotização bem explicita, chegando a ser censurado em algumas emissoras de TV, como é o 

caso da MTV que o editou cortando as cenas de nudez, o próprio youtube só permite sua 

exibição para maiores de 18 anos. Mesmo assim, provavelmente, as mães das meninas 
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 AREND, Silvia Maria Fávero. Infância, exploração sexual e o programa social Sentinela (Florianópolis, 

1980-2005). In: FAVERI, Marlene, SILVA, Janice Gomes da, PEDRO, Joana Maria (Orgs). Prostituição em 

áreas urbanas: histórias do Tempo Presente. Florianópolis: Editora UDESC, 2010, p.64-65. 
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mostraram o clip e ensiram a coreografia, e até acrescentaram o movimento do “segure o 

tchan” do antigo grupo “É o Tchan”, também famoso pela sensualidade de suas dançarinas 

nos anos 1990
129

.  

Voltando as nossas fotografias, tanto as praias visitadas quanto as suas freqüentadoras 

pertencem à Zona Sul e Norte do Rio de Janeiro, ou seja, vai da área mais abastada da cidade 

até sua classe média emergente. As o porquê das garotas são brancas, no máximo são bem 

bronzeadas e morenas. A presença afro-descendete não se fez notar, embora este seja um 

grande grupo social no Rio de Janeiro.  

As informações contidas nos pequenos textos também revelam que o nível educacional 

e cultural das garotas fotografadas era elevado e diversificado, indo de leituras filosóficas 

como as de Kafka até os agitos do iê-iê-iê da Jovem Guarda de Roberto Carlos e Wanderleia. 

Também podemos perceber que o biquíni se tornou muito popular, substituindo o maiô. 

E aparecendo em conjunto de mesma estampa, em geral, uma cor predominante cortada por 

linhas, ondulações ou bolinhas (coloridas). 

A fotorreportagem do “Concurso Rainha das Praias”, assim como a de Márcia 

Rodrigues exemplificam um contexto geral de várias fotorreportagens ambientadas em praias 

e piscinas produzidas no período em estudo. Podendo ser divididas em dois grupos: as 

famosas e as “ilustres desconhecidas”.  

As famosas, como Márcia Rodrigues, eram misses, modelos e atrizes, sendo que o 

campo em que atuavam era bem diverso: teatro, cinema, televisão, publicidade. Geralmente as 

matérias divulgavam os últimos trabalhos destas garotas. 

Já as “ilustres desconhecidas” eram as garotas que freqüentavam as praias e piscinas e 

que acabavam sendo flagradas pelos fotógrafos de O Cruzeiro e por isso chegavam a ter os 

seus “15 minutos de fama” e algumas vezes, até seguindo carreira artística posteriormente.  

O que nos interessa é que o foco destas fotorreportagens é o corpo feminino já que sua 

beleza e sensualidade foram qualidades perseguidas tanto pelo olhar fotográfico quanto pelas 

palavras que o descreviam e contornavam uma geografia de mulheres: 

 

Não existe mulher feia nas praias cariocas. Quem afirma o contrário não sabe 

observar direito. A praia exige também um figurino especial. Até o biquíni já está 

passando um pouco da moda. Outro detalhe é a pele. Quem tem pele branca é bom 

ficar em casa, ou procurar queima-lá em praias menos votadas. Ipanema-em-frente-

à-Montenegro-um-pouquinho-mais-para-a-direita é um ponto considerado quente. 
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 O vídeo descrito das meninas pode ser visto em: <http://www.youtube.com/watch?v=XpgW5Y-6mPQ> 

Acesso em 15 mar. 2011. 

http://www.youtube.com/watch?v=XpgW5Y-6mPQ
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Arpoador também. Copacabana já é meio suburbana. Botafogo e Flamengo não 

entram no roteiro. Leblon é altamente sofisticado. É nas praias do Rio que se 

encontram as mulheres mais bonitas do mundo. Com todo o ufanismo nacional.
130

  

 

A praia é uma instituição democrática que atende aos interesses de todo mundo, 

principalmente aos dos homens. Pode ser uma praia na Zona Norte ou na Zona Sul, 

em Cabo Frio ou no Paquetá, com ondas ou marolas. Pode ter areia preta ou areia 

branca, isso não importa. Uma coisa não pode deixar de ter: mulher. 

As mulheres fizeram da praia o último reduto da originalidade. Como diz Carlos 

Drummond, hoje não existe mulher feia: elas podem ser mais bonitas ou menos 

bonitas. E na praia elas provam isso. O biquíni veio reforçar a vontade de tentar 

contra a imaginação. Você vai a Ipanema, por exemplo. Em frente à Montenegro. A 

moda avança em cada corpo estendido na esteira – a moda de cada vez menos pano. 

Tôdas são morena, todas são louras, todas são azuis, verdes amarelas. 

(...) 

Tôdas as mulheres do mundo podem ser vistas na praia. Enquanto houver sol, areia e 

mar, haverá sempre a possibilidade do ócio, do destêrro e do asilo na praia mais 

próxima. Porque, antes de Deus, a praia é uma invenção do Diabo.
131

 

 

Um outro aspecto que tem que ser levado em consideração é o tamanho da revista: 25,5 

cm X 33 cm, que quando aberta chegava 51 cm X 33 cm. Houve casos em que uma foto era 

publicada em duas páginas, o que a tornava praticamente um mini-pôster da pessoa retratada, 

sendo necessário girar a revista para vê-la. Como é o caso de uma matéria sobre Esmeralda 

Barros
132

 onde há uma seqüência fotográfica em que ela aparece tirando roupa na praia. 

(Figura 25 (a) e (b), logo abaixo). Essa diagramação e o olhar sensual/erótico que despe o 

corpo feminino através de imagens e textos é muito similar ao que vemos hoje nas revistas 

masculinas. A “receita” é a mesma.  
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 Claudio Lisyas (Texo) e Indalécio Wanderley e Hélio Passos (fotos). Rio Verão 70. O Cruzeiro, 20/11/1969. 
131

 Indalécio Wanderley e Aldir Tavares. Praia naturalmente. O Cruzeiro, 13/02/1969. 
132

 Atriz de televisão e principalmente de cinema, onde atuou em filmes nacionais e estrangeiros como As 

cariocas (1966), A espiã que entrou em fria (1967), Quelle sporche anime dannate (1971), Il Plenilunio delle 

vergini (1972), O castelo das Taras (1982) . Foi uma das Certinhas de Stanislaw Ponte Preta (Ver capítulo 3) e 

posou para a Playboy em julho de 1976. Nos anos 1960, Esmeralda foi a morena que mais apareceu em 

fotorreportagens de O Cruzeiro e era tida como um símbolo sexual. 
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Figura 25 (a): Wanderley Lopes (textos) e Aldyr Tavares (fotos). „Sou a mesma mulata de sempre‟. O Cruzeiro, 

13/11/1969 
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Figura 25 (b): ): Wanderley Lopes (textos) e Aldyr Tavares (fotos). „Sou a mesma mulata de sempre‟. O 

Cruzeiro, 13/11/1969 
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2.3 Carnaval 

 

Na televisão brasileira, há mais de dez anos vemos a “Globeleza”, uma linda morena, 

pintada de diversas formas, sambando nua para anunciar e fazer chamadas sobre o carnaval. E 

durante uma semana a Rede Globo de televisão transmite ao vivo o desfile das escolas de 

samba no Sambódromo do Rio de Janeiro. Todo esse evento, assim como os outros que 

acontecem em diversos lugares do país, é sensualizado e erotizado pela mídia. Basta lembrar 

de polêmicas como a do tapa-sexo de Viviane Castro que no Carnaval de 2008 em que foi 

acusada de estar desfilando nua, ou da clássica foto em que o então presidente da República, 

Itamar Franco, que ao assistir os desfiles em um camarote, foi flagrado ao lado da modelo 

Lílian Ramos que estava sem calcinha no momento
133

.   

   O que nos leva a pergunta: o carnaval já era sensualizado ou erotizado pela revista O 

Cruzeiro no fim dos anos 1960? Havia nudez ou semi-nudez? Durante o período analisado, 

observou-se que as mulheres eram o centro do olhar fotográfico e até as manchetes buscavam 

demonstrar sua sensualidade. Mas a efetiva exibição do corpo que mais se aproxima da nudez 

só ocorre em duas matérias no mesmo exemplar, de 12 de fevereiro de 1970 (Quadro 04, 

abaixo).  

A primeiro matéria com o título de “As mil e uma noites no Batel” (Figura 26 (a)) é 

composta por sete fotografias. As duas primeiras ocupam duas páginas, uma na esquerda em 

plano médio mostrando uma moça de braços para o ar e olhando para cima e outra na direita 

com uma garota também com os braços para cima, enfocada em um primeiro plano mais 

fechado. Esta última garota, vestia a parte de baixo de um biquíni, coberta por um pano 

transparente, formando uma fantasia do tipo “odalisca”, e em cima, sumários cordões com 

pedras brilhantes.  

Esta foto é a mais sensual que encontramos e mostra que o “despir” do corpo feminino 

em uma esfera que extrapola a das imagens produzidas pela mídia, só começa a ocorrer a 

partir dos anos 1970, embora se manifeste em uma ocasião de exceção, como o carnaval, onde 

os indivíduos têm a possibilidade de assumir por um momento, fantasias e comportamentos 

que fogem do é aceito cotidianamente
134

.  
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Ver:<http://ego.globo.com/Gente/Noticias/0,,MUL1474636-9798,00-

RELEMBRE+AS+MAIORES+POLEMICAS+DOS+ULTIMOS+CARNAVAIS.html> 

Acesso em: 17/09/2011. 
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 DAMATTA, Roberto. Carnavais, malandros e heróis: para uma sociologia do dilema brasileiro. 6. ed.  Rio 

de Janeiro: Racco, 1997, p.60-63. 
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Figura 26 (a): Robson Freitas (fotos) e Jorge Cesar Dellez (textos). As mil e uma noite do Bateu. O Cruzeiro, 

17/02/1970 
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A própria legenda desta foto, põe em destaque a sensualidade da fantasia da moça: “Em 

vez de blusa ela vestiu cordões e foi botar pra derreter no grupo jovem liderado por Sérgio 

Barreto”
135

. E no texto da página seguinte, boa parte dele continua a se referir a ela, e sua 

ousadia é tomada como uma ação moderna: 

 

(...) Traje a rigor para os homens e menos rigoroso possível para as mulheres. Que 

apelaram para os pareos em maioria absoluta. E as mais avançadas estilizaram ao 

máximo, com aquela môça que, em vez de blusa, vestiu uma fantasia de cordões. 

Claro, os cordões foram insuficientes e ficou sobrando muita coisa. Era uma das 

mais animadas. Houve também muitas que preferiram os transparentes.
136

 

 

A continuidade da matéria (Figura 26 (b)) com as demais fotos dão ênfase a alguns 

casais, na fotos menores e de formato quadrado enquanto que na esquerda e centro das 

páginas são ocupadas por fotos retangulares mostrando várias mulheres e em uma delas 

mulheres com a parte de cima de biquínis. 

Figura 26 (b): Robson Freitas (fotos) e Jorge Cesar Dellez (textos). As mil e uma noite do Bateu. O Cruzeiro, 

17/02/1970 
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 Robson Freitas (fotos) e Jorge Cesar Dellez (textos). As mil e uma noite do Bateu. O Cruzeiro, 17/02/1970 
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 Robson Freitas (fotos) e Jorge Cesar Dellez (textos), Idem. 
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O que é chamativo é que a moça dos cordões desta matéria voltou a aparecer nas 

páginas seguintes em uma outra matéria chamada “Tôdas as mulheres do carnaval” (Figura 

27, abaixo), com quatro páginas, duas com três fotos grandes e duas com as fotos anteriores 

de forma reduzida e um longo texto. O conteúdo desta matéria é muito interessante: a 

primeira foto mostra a moça loira dos cordões, a do meio, uma provável mulata a julgar pela 

sua formação facial, lábios grossos e nariz arrebitado (pelo fato da foto ser em preto e branco 

e o fleche da câmera ter jogada uma luz muito forte sobre a pessoa, não da para ter certeza de 

sua etnia), e por último, uma morena.  
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Figura 27: Augusto Monteiro. Tôdas as mulheres do carnaval. O Cruzeiro, 17/02/1970 
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Já o texto de abertura nos diz que o carnaval: 

 

É uma festa sem preconceito de côr, no vale-tudo do carnaval, o 

sujeito se entusiasma com a “lourinha dos olhos de cristal”, mas, um 

minuto depois, pode estar brandando “salve a morena, a côr morena 

do Brasil fagueiro” ou confessar vidrado: “o teu cabelo não nega, 

mulata”. É uma festa sem preconceito de côr. Aí está o cancioneiro do 

carnaval, onde aparece até uma “nêga maluca do cabelo duro”
137

 

(grifo do autor). 

 

E na seqüência, o texto enfoca algumas letras de samba que ficaram famosos no 

carnaval com a temática girando em torno das mulheres loiras, morenas e mulatas. Essa 

matéria revela que o tema da identidade nacional está consolidado e ainda é forte, alias, este é 

o tempo do ufanismo exacerbado da direita e seu slogan do “Brasil, ame-o ou deixe-o”. E as 

mulheres brasileiras, assim como seu povo, é o resultado da miscegenação das três raças: 

branco, índio, negro. Formando aquilo que hoje chamamos de “mito da democracia racial”, 

ideia elaborada por Gilberto Freyre e absorvida por muitos grupos sociais e presente em O 

Cruzeiro, onde o próprio Freyre era colaborador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura28: José Medeiros (foto). Três raças tristes. O Cruzeiro, 16/08/1947 
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 Augusto Monteiro. Tôdas as mulheres do carnaval. O Cruzeiro, 17/02/1970 
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Uma foto de José Medeiros em 1947 (figura 02, acima), é a representação explicita 

deste mito, com título “Três raças tristes”, mostra um cenário escuro com três pessoas (da 

esquerda para a direita): primeiro um “índio” a julgar pelo corte de cabelo, mas que pouco se 

parece com os índios fotografados pelo próprio Medeiros na mesma edição; o segundo é um 

“branco”, de barba e com um nariz torto, que assume o primeiro plano da imagem; e por fim, 

o “negro” com o olhar voltado para o chão (seria um indício de submissão?). 

Enfim, percebemos que há um ideário de uma suposta igualdade social, mas o corpo 

desnudado e sensual que mais recebe investimento do olhar fotográfico é aquele que 

corresponde ao do estereótipo branco. 
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2.4 A nudista: o fim de Luz del Fuego 

 

Vejamos um caso singular, mas relevante para a nossa problemática. Em 12 de agosto 

de 1967 O Cruzeiro notícia o desaparecimento de Luz del Fuego em uma pequena nota junto 

a outras informações de assuntos diversos. O texto informa que passado mais de dez dias, ela 

permanecia desaparecida e, repetindo o trocadilho de O Cruzeiro, a “polícia ainda procura 

mas não vê Luz”. Figura 29, abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Um fato em foco. O Cruzeiro, 12/08/1967 

 

Luz del Fuego foi uma importante personagem da História da nudez no Brasil durante o 

século XX. Nascida em 23 de fevereiro de 1917 em uma tradicional família da elite política 

do Espírito Santo com o nome de Dora Vivacqua, sua trajetória foi agitada e trágica. Ainda na 

adolescência, seu comportamento era condenado já que a moça gostava de usar trajes 

sumários e ora improvisava “biquínis” com panos, em uma época em que eles ainda 
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existiam
138

 e, principalmente, por gostar de ficar nua. Aos vinte anos foge para o Rio de 

Janeiro onde, graças a intervenção da família, acaba sendo internada no Colégio Imaculada 

Conceição, em Botafogo, onde só conseguiu sair um ano depois ao completar a maioridade
139

. 

No Rio, passa a tentar a vida como artista. Embora, segundo os relatos da época e dos 

seus amigos, Luz não dançava bem, não decorava textos e nem possuía habilidades 

interpretativas, mas, usava a nudez e sensualidade de seu corpo como nenhuma mulher 

brasileira já o fizera. Passou por circos e participou de espetáculos em Teatros de Revista 

fazendo performances em que dançava
140

 em trajes sensuais ou até nua, tendo uma ou mais 

cobras enroladas em seu corpo. E não era só no palco que ela exibia sua ousadia. Foi inúmeras 

vezes presa pela polícia por “atentar contra os bons costumes” por andar nua pelas ruas e/ou 

por causar escândalos em eventos
141

. 

Escreveu dois livros onde esboçava a sua “filosofia” de vida em prol do naturismo
142

 e 

da liberdade de expressão
143

. E teve muitos amantes, inclusive grandes políticos e empresários 

que a presenteavam e a ajudavam a sair das encrencas em que se metia. Dos seus feitos, os 

mais interessantes são a criação do Partido Naturalista Brasileiro, com frases de efeito 

como o slogan “Menos roupa e mais pão! Nosso lema é ação” Luz del Fuego criticava o 

moralismo vigente e a opressão as mulheres: 

 

Contra a realidade social, vestida e opressora, sem loucura, sem prostituição, sem 

penitenciárias, fundei o Partido Naturalista Brasileiro. Hoje, o PNB representa uma 

grande força política. Muitas pessoas me procuram, interessadas no programa do 

meu partido, já publicado de maneira esparsa pelos jornais. Devo destacar, no 

entanto, que os principais pontos são: defender a mulher, perseguida pelos 

preconceitos sociais; amparar os artistas em geral, fazer com que o governo estimule 

suas vocações, proporcionando-lhes meios de estudo e trabalho, divulgar as criações 

artísticas nacionais em geral, tanto no exterior como no território nacional; 

demonstrar e propagar a desnecessidade de certas peças da indumentária usada pelo 
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 A invenção do biquíni é disputada pelos franceses Jacques Heim  e Louis Réard, sendo que Réard é 

considerado o verdadeiro pai da invenção por seu modelo ser mais parecido com o que conhecemos hoje e por 

ter batizado a peça como “bikini”, a lançado oficialmente em 1947. Ver: SANTANA, Ana Lucia. História do 

biquíni. In: <http://www.infoescola.com/curiosidades/historia-do-biquini/> Acesso em 12 out. 2011. 
139

 AGOSTINHO, Cristina. Luz del Fuego a bailarina do povo. São Paulo: Circulo do Livro, 1994. 
140

 Uma destas performances pode ser vista em:  

<http://www.youtube.com/watch?v=jXCrLQEJDEQ> Acesso em 30/09/2011. 
141

 AGOSTINHO, Cristina 1994, Op. Cit. 
142

 Os termos “naturismo” e “naturalista” eram usados como sinônimos por Luz del Fuego para denominar a 

prática do nudismo, por isso os dois termos aparecem indiscriminadamente. Ver AGOSTINHO, Op. Cit. 
143

 Os livros, hoje extremamente raros, são: LUZ DEL FUEGO. A verdade nua. Rio de Janeiro, 1950; LUZ 

DEL FUEGO. Trágico Black-Out. Ed. Coelho Branco Filho: Rio de Janeiro, 1947. Alguns trechos dos livros 

podem ser lidos em: < http://www.memoriaviva.com.br/luzdelfuego/> Acesso em 30/09/2011. 

http://www.infoescola.com/curiosidades/historia-do-biquini/
http://www.youtube.com/watch?v=jXCrLQEJDEQ
http://www.memoriaviva.com.br/luzdelfuego/
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nosso povo, com relação ao clima do país; defender o divórcio como medida moral; 

lutar pelo barateamento do custo de vida.
144

 

 

Mas, a empreitada do partido fracassou graças a Attilio Vivacqua, irmão de Luz e 

político influente que via na figura da irmã, a ovelha negra da família que devia ser silenciada 

para não manchar sua reputação: 

 

Para obter o registro do PNB, Luz se utilizou dos expedientes de praxe. Fazia 

comícios seminua nas escadarias do Municipal e dava espetáculos de graça, desde 

que o público assinasse a lista de adesão afixadas nas portas dos teatros. Em suas 

viagens, usava todas as armas que dispunha. O número de adeptos chegou a cifra 

dos cinqüenta mil assinaturas. 

Mas o partido não foi registrado. Segundo a versão divulgada pelos jornais, a lista de 

eleitores se perdera num misterioso acidente aéreo, no qual havia morrido um 

senador. 

A causa real da interceptação do vôo político de Luz envolvia, é verdade, um 

senador da República. Não morto, mas vivíssimo. O nome dele: Attilio Vivacqua.
145

   

 

 O tempo passa, e não perdoa. Aconselhada por amigos, Luz fez o seu último espetáculo 

na Cinelândia, casa lotada, “seminua, a bailarina trazia em suas mão uma cobra, sua marca 

registrada. Mas o espetáculo era deprimente. Magra, porém de quadris excessivamente largos, 

as pernas finas e os seios caídos, ela era a imagem da decadência”
146

. Não houve aplausos, só 

um silêncio assustador. Luz del Fuego saiu chorando do teatro e retirou-se da vida pública
147

.  

Mas um pouco antes fundara o Clube Naturista Brasileiro, associado ao International 

Naturist Federation. E com o apoio político que tinha, consegui por 99 anos a concessão de 

uma ilha carioca, depois chamada de Ilha do Sol, onde também virou a sede oficial do Clube 

Naturista. Durante algum tempo, teve vários associados, mas acabou precisando encerrar as 

atividades devido a inadimplência dos mesmos
148

.  

Nos anos 1960, Luz del Fuego estava isolada em sua ilha com seu caseiro e o 

companheiro, chamado de “amante” pela imprensa. Ela passava por dificuldades financeiras e 

de vez em quando fazia algum show, ou em caso mais grave, recebia ajuda da família. Em 

1967 pretendia concluir algumas obras e reativar o Clube Naturista. Mas, veio ser assassinada 
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 LUZ DEL FUEGO, Diário Carioca, 1°/1/1950. Reproduzido em: AGOSTINHO, 1994, p.201. 
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 AGOSTINHO, 1994, p.202. 
146

 NETTO, 1998, p.153-154. 
147

 Ibidem. 
148

 AGOSTINHO, 1994. 
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junto com seu caseiro sob circunstâncias misteriosas. Sendo que a versão que se tornou oficial 

é de que ela entrou em conflito com um tal de Mozart “Gaguinho” que junto de seu irmãos 

Alfredo Teixeira Dias, armaram uma emboscada para Luz del Fuego a atraindo para um barco 

e depois a assassinado, o mesmo ocorreu com o caseiro. Os corpos de ambos tiveram o ventre 

rasgado e enchido com pedras, e por fim, lançados ao mar. E é isto que é noticiado, com mais 

detalhes, na edição de 19 de agosto de 1967 (Figura30, abaixo): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 (a): Capa e detalhe da capa de O Cruzeiro, 19/08/1967 
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São duas matérias em seqüência. A primeira, “A última entrevista Luz del Fuego” de 

Luis Carlos Issa e “Sangue na ilha do Sol” de Jorge Audi, ambas com fotos da Equipe O 

Cruzeiro. Na prática, não é reproduzido a fala de Luz del Fuego, apenas os comentários de 

Luis Carlos sobre os últimos encontros que teve com a dançarina e seu sumiço. Na segunda 

matéria, o foco é somente sobre o assassinato e o resgate dos corpos. Vou me focar nas 

fotografias, que é o que me interessa no momento. 

No seu auge, nos anos 1940 até meados dos anos 1950, Luz del Fuego apareceu várias 

vezes em O Cruzeiro, tanto é que, a maioria das fotos que hoje circulam em livros e na 

internet são da equipe da revista. Accioly Netto, no seu capítulo “Figuras notáveis” dedicou 

várias páginas a ela e a suas fotografias
149

.  E na edição aqui analisada, foram 10 páginas de 

fotorreportagem, ou seja 10% da revista (ela tinha em média 100 páginas no período), além da 

chamada da entrevista no rodapé da capa. O que mostra que, mesmo não tendo a relevância 

que teve outrora, sua presença marcou época. 

Através deste conjunto de fotografias, vemos brevemente a sua trajetória. As duas 

primeiras com um enfoque em primeiríssimo plano, provavelmente são dos anos quarenta a 

julgar pela aparência de Luz
150

. Na da direita, ela aparece beijando sua cobra de estimação e 

está vestida com sua blusa de couro de cobra. Figura 30 (b): 
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 NETTO, 1998, Op cit. 
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 A do lado esquerdo virou a capa do livro de AGOSTINHO, 1994.  
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Figura 30 (b): Luiz Carlos Issa (textos) e O Cruzeiro (fotos). Luz del Fuego última entrevista. O 

Cruzeiro, 19/08/1967 
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Nas duas páginas seguintes, no lado esquerdo, O Cruzeiro divulga uma foto inédita dela 

com sua família e no centro, temos um foto retangular em plano americano, em que a vemos 

com uma fantasia sensual e sumária para a época. A mesma aparece abaixo, no lado direito, 

onde a vemos ao lado de um Rei Momo e percebemos que o evento se passou no carnaval. 

Acima desta foto, Luz aparece cercada de homens e acenando para o fotógrafo, a legenda diz 

“sua plástica foi admirada pelos aficionados de teatro de revistas. Retirando-se da vida 

artística, Luz dedicou-se ao nudismo”. Figura 30 (c): 
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Figura 30 (c): Luiz Carlos Issa (textos) e O Cruzeiro (fotos). Luz del Fuego última entrevista. O 

Cruzeiro, 19/08/1967 
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Nas próximas páginas, temos uma grande foto retangular com o rosto envelhecido e a 

pele queimada de Luz no primeiro plano, tendo ao fundo o mar e as formações rochosas da 

Ilha do Sol. Abaixo, uma foto onde ela está remando em uma pequena embarcação, sendo que 

seu sexo foi escondido com uma tarja preta. E ao lado desta, uma foto onde ela esta nua, mas 

suavemente escondida pelo jornal que lê. Já no lado direito superior, invés do jornal, é o seu 

cão que esconde o corpo nu. Abaixo, foi reproduzido um recibo de pagamento do Clube 

Naturista sem data específica, mas identificado como sendo dos anos 1950. Figura 30 (d): 
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Figura 30 (d): Luiz Carlos Issa (textos) e O Cruzeiro (fotos). Luz del Fuego última entrevista. O 

Cruzeiro, 19/08/1967 
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A seguir, inicia uma nova matéria sobre ela: “Sangue na ilha do Sol”. Temos na direita 

uma grande foto que ocupa um pouco mais de uma página e mostra em primeiro plano os 

sorridentes Luz del Fuego e atrás dela, Hélio Luis da Costa, seu companheiro que, no 

momento das investigações, fora o primeiro suspeito do crime. Mas, do lado direito, esta a 

pequena foto de “Alfredo Dias, o matador de Luz del Fuego, com seu irmão Gaguinho. 

Vingança e roubo motivaram o crime”, como dizia a legenda. O ângulo desta última foto 

deixa Alfredo Dia com uma feição de vilão ou bandido de filme de faroeste. Figura 31 (a): 
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Figura 31 (a): Jorge Audi (textos) e Equipe O Cruzeiro (fotos). Sangue na Ilha do Sol. O Cruzeiro, 

19/08/1967 
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E por fim, temos as últimas quatro fotos que encerram a matéria. Localizadas entre duas 

páginas. Bem pequenas quando comparadas as anteriores. Mas, sobretudo as menores, são as 

fotos dos mortos, na primeira vemos homens erguendo uma caixa funerária para bordo de um 

grande barco, a legenda explica que foram “fotos cedidas pela Televisão Tupi, com cenas da 

operação resgate dos corpos. Estavam a quatro metros de profundidade, perto da ilha do Sol”. 

Na segunda, o ângulo da fotografia enquadra um lençol estendido ao chão e rodeado dos 

homens da equipe de resgate. 

Na foto ao lado, a legenda diz “Luz del Fuego e o seu amante Hélio Luís da Costa em 

dias alegres, na mesma baleeira que os criminosos usaram para afundar os corpos no mar”. 

Mais uma vez se evoca a figura da morte, agora um dos seus objetos de consumação.  Abaixo, 

a foto de Edgard Bezerra de Souza, o caseiro de 54 anos também assassinado. Figura 31 (b): 
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Figura 31 (b): Jorge Audi (textos) e Equipe O Cruzeiro (fotos). Sangue na Ilha do Sol. O Cruzeiro, 

19/08/1967 
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O conjunto destas fotos traça rapidamente uma biografia visual de Luz del Fuego. Da 

beleza e sensualidade do corpo ao exotismo de suas ações (o ato de beijar a cobra). Passando 

pela tranqüilidade da vida no seu paraíso particular na Ilha do Sol. E se encaminhando para o 

envelhecimento e o encontro com a morte. 

A utilização de fotos de arquivos e até o auxilio de imagens da TV Tupi (também 

pertencentes ao império das comunicações de Assis Chateaubriand) indica a franca 

decadência de O Cruzeiro em não ter mais estrutura e fôlego para cobrir as notícias em 

primeira mão como fizera nas décadas anteriores. Mas ao mesmo tempo não perdera a 

habilidade em construir narrativas visuais através de fotorreportagens. 

Em síntese, com suas ações, Luz del Fuego construiu seu próprio mito. A morte trágica, 

assim como acontece com outras figuras, ajudaram-na a perpetuar a imagem de uma mulher a 

frente de seu tempo, que desafiou as convenções e lutou (e se feriu) para deixar a sua marca 

na História. Tanto é que em 1982 sua vida recebe uma adaptação cinematográfica: Luz del 

Fuego, dirigido por David Neves
151

 e interpretado por Lucélia Santos como a protagonista e 

cujas imagens de nudez e sensualidade foram reproduzidas na revista Playboy
152

 (Ver, Figura 

32 e 33, próxima página). Posteriormente, o roteiro do filme e mais alguns textos de pesquisa 

foram publicado em forma de livro
153

. E recentemente saiu uma nova biografia sobre Luz del 

Fuego
154

. Sua trajetória a torna um caso muito singular e particularmente interessante para os 

estudos visuais, além de ser a precursora do naturismo no país. 
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 Sinopse de filme: “Ao passear de lancha pela Baía de Guanabara João Gaspar, um idoso senador, conta para a 

enfermeira que entre os anos 50 e 60 se envolveu com uma exótica dançarina, Luz Del Fuego (Lucélia Santos), 

que adotou este nome artístico ao ver o nome na tampa de um batom. Já adulta e no teatro de revista, ela 

participa de um coro de vedetes e é presa pela primeira vez, por atentado violento ao pudor. Na cadeia faz 

amizade com um repórter, Indalécio, e um gay, Agildo, que ficariam ligados a ela para sempre. Estréia no teatro 

completamente nua, envolta por cobras. O sucesso gera uma mesa-redonda na TV Tupi, composta por um padre, 

uma vedete, um delegado e o presidente da Liga de Proteção aos Animais. Neste época se envolveu com João 

Gaspar, político casado, que estava em campanha para o Senado. João é homenageado por Luz, que lhe dá um 

beijo na boca publicamente, mas mesmo assim é eleito. No auge da fama Luz vende sua bela mansão, que lhe 

tinha sido dada por Gaspar, abandona o teatro e se muda para a Ilha do Sol, onde pretende criar um paraíso 

ecológico naturalista.” Disponível em: <http://www.adorocinema.com/filmes/luz-del-fuego/> Acesso em 22 dez. 

2011. 
152

 Playboy, novembro de 1981. 
153

 SILVA, Aguinaldo e CARVALHO, Joaquim Vaz de. Luz del Fuego. Rio de Janeiro: Codecri; Rio de 

Janeiro: Morena Produtores de Arte, 1982. 
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 MENEZES, Thiago de. A verdadeira Luz del Fuego. São Paulo: All Print, 2011. 

http://www.adorocinema.com/filmes/luz-del-fuego/
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Figura 32: Pôster do filme Luz del Fuego (1982). Disponível em: <http://www.adorocinema.com/filmes/luz-del-

fuego/trailers-e-imagens/#56575> Acesso em 30/09/2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Lucélia Santos como Luz del Fuego na capa da revista Playboy, novembro de 1981. Disponível em: 

<http://listas.terra.com.br/arteecultura/2299-4-eliminatoria-melhor-revista-playboy-e-homem.orkut> 

Acesso em 30/09/2011. 

http://www.adorocinema.com/filmes/luz-del-fuego/trailers-e-imagens/#56575
http://www.adorocinema.com/filmes/luz-del-fuego/trailers-e-imagens/#56575
http://listas.terra.com.br/arteecultura/2299-4-eliminatoria-melhor-revista-playboy-e-homem.orkut
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Acho relevante uma última consideração sobre as representações visuais de Luz del 

Fuego. As cobras enroladas em seu corpo tornaram-se uma de suas marcas, mas é na nudez e 

na sensualidade que fez sua fama. Desde o fim dos anos 1940 foi esta a imagem que ela 

mostrou para a mídia (Figura 34) e mesmo com o recato nas poses, os longos cabelos que 

escondem o corpo e outros objetos que dissimulavam a nudez nas fotografias, ela era mais do 

que uma mulher nua, era uma vanguardista que lutou para poder viver do seu próprio jeito, 

tentou mudar o mundo e não conseguiu e então criou o seu próprio mundo (a Ilha do Sol) 

onde pereceu, mas viveu seu sonho.    

 

Figura 34: Luz del Fuego na capa da Revista de Copa Cabana (a esquerda, capa da frente; a direita, capa de 

trás), edição 50, 5º ano, 1950, reprodução  disponível 

em:<http://www.jornalolhonu.com/jornais/olhonu_n_043/espec.html> Acesso em 30/09/2011. 
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Já a releitura cinematográfica e também reproduzida na Playboy (Figura 32 e 33, acima) 

remetem ao auge do corpo e da carreira de Luz del Fuego. O cenário é o palco do teatro de 

revista, lugar onde o corpo aparece como espetáculo e a sensualidade, e as vezes a nudez, 

eram possíveis de serem vistos, algo nada normal no mundo patriarcal do segundo quarto do 

século XX, mas que dos seus últimos 25 anos até os dias atuais é retomado e adaptado aos 

gostos contemporâneos. O corpo é mais magro e dourado, os cabelos são mais lisos, e o olhar 

é indireto, como se não quisesse ver, apenas ser vista. 

Isso se repete na ilustração de Daniel Caballero em que não vemos o rosto, mas o corpo 

está exposto (Figura 35, a seguir). E mais uma vez a cobra se enrola sobre o corpo, realçando 

suas curvas, mas as chamas do cenário invocam o calor do inferno, diferente da imagem de 

Eva
155

 dos trópicos que Luz del Fuego incorporou em suas apresentações e na capa de seu 

próprio livro. Figura 36: 
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 A referência a Eva também é repetida em uma música de Rita Lee, chamada “Luz del Fuego”, em 

homenagem a dançarina: 

(...) 

Eu hoje represento o segredo 

Enrolado no papel 

Como Luz del Fuego 

Não tinha medo 

Ela também foi pro céu, cedo! 

 

Eu hoje represento uma fruta 

Pode ser até maçã 

Não, não é pecado, 

Só um convite 

Venha me ver amanhã 

Mesmo! (...) 
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Figura 35: “Luz del Fuego”, ilustração do artista Daniel Caballero no 6ª FIQ- Festival Internacional de 

Quadrinhos, de 6 a 12 de Outubro de 2009 em Belo  Horizonte. 

Disponível em: <http://www.caballero.art.br/> 

Acesso em 30/09/2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Capa do livro “A verdade nua” (1950) de Luz del Fuego. Disponível em: 

<http://www.memoriaviva.com.br/luzdelfuego/bio2.htm> Acesso em 30/09/2011. 

http://www.caballero.art.br/
http://www.memoriaviva.com.br/luzdelfuego/bio2.htm
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E por fim, a capa do livro “A verdadeira Luz del Fuego” de Thiago de Menezes (Figura 

37) que, acredito eu, brinca com o título “A verdade nua” do livro de Luz del Fuego (Figura 

35), onde o paralelo da imagem da Eva é evidente. Mas se nos anos 1950 a nudez em uma 

capa de livro tinha que ser bela e preferencialmente estar associada a um mito, no início do 

século XXI a nudez perseguida com veemência e o corpo é remodelado para o público 

contemporâneo. A foto de corpo inteiro de Luz no livro de Menezes foi modificada pois a 

depilação dos pelo pubianos é prática recente, difundida a partir dos anos 1990 pelo que tenho 

percebido na revista Playboy e em publicações sobre fotografia. A mesma foto pode ser vista 

no livro de Cristina Agostinho
156

 onde os pelos estão lá. 
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 AGOSTINHO, 1994, p.232. 
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Figura 37: Capa do livro “A verdadeira Luz del Fuego” (2011) de Thiago de Menezes. Disponível em: 

<http://www.livrariacultura.com.br/scripts/resenha/resenha.asp?nitem=22528316&sid=189346110139137781

89198818> Acesso em 30/09/2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Reprodução de foto de Luz del Fuego no livro Cristina Agostinho, p.232. 

 

http://www.livrariacultura.com.br/scripts/resenha/resenha.asp?nitem=22528316&sid=18934611013913778189198818
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/resenha/resenha.asp?nitem=22528316&sid=18934611013913778189198818
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2.5 Mulher é sempre notícia! 

 

De 1966 até 1967 O Cruzeiro tinha uma sessão chamada “O Cruzeiro pelo Brasil e 

pelo Mundo”, em 1968 ela mudou de nome, vindo a se chamar “O Cruzeiro atualidades”, 

ficando um pouco menor, porém, dividida em vários “blocos” que se espalhavam em cada 

edição. Contudo, ambas abrangiam sempre os mesmos temas. 

Em sua maioria, os textos e fotos não recebiam o crédito de autoria, com exceção de um 

ou outro. O que nos leva a hipótese de que poderiam haver notícias feitas a partir do material 

de arquivo. Ou ainda, copiado ou reproduzido de agencias de notícias internacionais.  

Como o título indicava, a função destas sessões era fazer um painel de notícias variadas 

e atuais do Brasil e do mundo. Na fase “O Cruzeiro pelo Brasil e pelo Mundo” possuía duas 

páginas. Várias fotos. Uma ou duas fotos era acompanhada de um texto informativo e isso já 

formava uma notícia.  

Então, vejamos rapidamente o que foi notícia no fim dos anos 1960. Na edição de 29 de 

agosto de 1966 (figura 39, a baixo) temos dez fotos acompanhadas das notícias: “Escritor 

negro da autógrafos”, “Gov. Otávio Lage inaugura banco em S. P.”, “A divina e o „brasiha‟ 

entre os mais”, “Champion tem novas fábricas de velas”, “Uma planta num jardim londrino”, 

“Araraquara concede uma cidadania”, “Comemorando dia de Oswaldo Cruz”, “Scripta foi 

lançado em coquetel”. 

No meio destas notícias políticas, culturais e comemorativas, se destaca a grande foto, 

em meio há varias plantas, uma garota de biquíni faz pose de modelo, segura um pirulito na 

boca (o que da um tom provocante a cena) e que ilustra a notícia “Uma planta num jardim 

londrino”, e que ocupa um local central na diagramação. E cujo texto informa: 

 

De repente, brotou no jardim tropical do Royal Festival Hall de Londres êste 

espécime que os botânicos ainda não catalogaram. Nem há, na nomenclatura de 

Linneo, palavra para defini-la, não é? Ela mede 34-24-36, em polegadas, vocês bem 

sabem onde. E se chama Caroline Munro. Qualquer um gostaria de têla em seu 

jardim, nesse biquíni que custou cêrca de 25 mil cruzeiros na Loja Richard, Lond. 
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Figura 39: O Cruzeiro pelo Brasil e pelo mundo. O Cruzeiro, 29/08/1966 
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Já uma outra edição, de 6 de julho de 1966 (figura 40, abaixo), tem a mesma 

diagramação, e o conteúdo das notícias é similar: “Técnicos jovens em postos-chave”, 

“Roberto Carlos cidadão paulistano”, “Descanso londrino põe garôta no ar”, “Em Roma, 

quem tem roupa vai à fonte”, “Um supercinema para São Paulo”, “Valéria financeira no ramo 

autopeças”.  

Novamente, a foto que ocupa um lugar central na diagramação é de uma garota, agora 

vestida, mas com uma roupa molhada que deixa seu corpo transparente, suas curvas, seu seio 

e bumbum estão bem definidos. O texto desta notícia, “Em Roma, quem tem roupa vai à 

fonte”, informa: 

 

Se a moda pega, as prefeituras terão de construir mais chafarizes. Mas 

isso é moda que vigora em Roma para amenizar os dias quentes do 

verão europeu. O nome da garôta? Bem, é Chantal Cachin, vedetinha 

francesa. 

 

Quando comparamos ambas as edições, vemos claramente um padrão na forma de 

construir essa seção e que a beleza e sensualidade feminina é um dos seus principais 

elementos pois aparece tanto na forma visual quanto textual. Ora recebendo grande destaque 

como vimos, ou aparecendo de forma reduzida, mas constante durante o período pesquisado*.  

A partir de 1968 a sessão passa a se chamar “O Cruzeiro atualidades” e aparece de 

forma mais dispersa ao longo de cada edição. Isso faz com que o tamanho de cada notícia da 

sessão fique maior. Em geral, ocupando meia página, podendo ser na horizontal ou na 

vertical. Além de uma maior valorização da notícia exibida. 

Analisemos agora três destas matérias onde a nudez é representada. Na figura 41 (a 

seguir) temos a notícia “Erika um comêço não muito difícil” onde o texto explica que a garota 

da foto se trata de Erika Rafael, uma australiana de 22 anos que rapidamente entrou para o 

mundo do cinema e da televisão e que na ocasião, foi contratada para atuar no filme 

“Sentimental Journey” no lugar de Brigitt Bardot.   

Ela aparece em uma foto retangular, com um fundo negro e vestindo uma calça ou 

shorts em que só a cintura é visível. A parte de cima está desnuda, tendo apenas um grande 

colar de pedras muito estilizado. Ela cobre os seios com o braço direito enquanto olha 

diretamente para o fotógrafo/leitor. A cabeça está perfeitamente enquadrada, mas a cintura 
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está em uma diagonal a direita que adiciona movimento a cena, realçando a sensualidade por 

apresentar um corpo que “requebra” diante do olhar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: O Cruzeiro pelo Brasil e pelo mundo.  O Cruzeiro, 06/07/1966 
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Figura 41: Atualidades. O Cruzeiro, 30/11/1968 Figura 42: Atualidades. O Cruzeiro, 26/08/1967 
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Já na figura 42, acima, temos a notícia “Mato Grosso faz cinema com Geni”, agora com 

uma atriz brasileira, Geni Ratier de quem pouco o texto a fala, as principais informações 

constam que os irmãos Abboud e Bernardo Lahdo pretendiam começar as filmagens do filme 

Paralelos Trágicos
157

 e fizeram questão de que tudo, dos técnicos aos atores, todos fossem de 

Mato Grosso, e então, encontraram Geni. A garota aparece nua, mas escondida atrás de uma 

arvore que lhe cobre a maior parte do corpo.  

Se não bastasse a exibição discreta da moça, a própria notícia divide espaço com outra 

(“Paulistas recebem comenda peruana”). A diferença da forma de se mostrar o corpo é grande 

entre as atrizes brasileiras e as estrangeiras nesta sessão. Esta última imagem foi a única onde 

a nudez de uma brasileira se fez presente enquanto a das estrangeiras apareciam com mais 

regularidade.   

Entretanto, praticamente todas as garotas que apareceram nesta sessão pertencem ao 

star system, são atrizes e modelos, mulheres que fazem de sua imagem o seu modo de vida. A 

única exceção encontrada é da edição de 11 de agosto de 1970, figura 43 abaixo. Chamada de 

“Festival proibido revelou algo ainda mais proibido” a notícia informava que a polícia estava 

reprimindo os festivais de rock nos Estados Unidos que contavam com grande participação de 

jovens e que: 

 

mesmo com a proibição policial, a moçada resolveu sair para um 

programa diferente. No lago existente na área onde se realizaria o 

festival, tomaram banho em total confraternização. Com um detalhe: 

todo mundo nu. Com a maior descontração, môças e rapazes 

aproveitaram o tempo quente e fizeram um programa idem. Entre um 

mergulho e outro, fumavam maconha, sem que a polícia pudesse 

interferir. Por motivo de protesto ou porque gostaram da idéia, os 

jovens fizeram da nudez um festival diferente. 

 

A notícia contou com duas fotos, uma pequena, em que se flagra um mergulho e outra 

grande onde podemos ver duas garotas nuas e de costas, tendo ao fundo o citado lago onde 

vemos outras pessoas. A qualidade das fotos é muito baixa, provavelmente é a reprodução 

direta de algum periódico internacional. E pela primeira vez vemos corpos muito magros e 

diferentes do padrão estético das curvas que reina em O Cruzeiro. Mas nem por isso eles 

                                                           
157

 Este é dos filmes que hoje é considerado perdido. 
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deixam de ter uma conotação sensual já que o texto os erotiza dando uma conotação sexual:  

“Com a maior descontração, môças e rapazes aproveitaram o tempo quente e fizeram um 

programa idem”. 

O que chama a atenção é que o festival de Woodstock aconteceu em agosto de 1969, a 

matéria que vimos foi publicada em agosto de 1970 e a matéria sobre Woodstock foi 

publicada a seguir, em outubro de 1970
158

, e nesta matéria, a nudez feminina está ausente das 

fotografias. O que aparece é a nudez masculina, presente em três fotos. 

Portanto, as matérias de informação internacionais podiam demorar até um ano para 

chegar aqui. Ou foi de interesse da redação a publicação tardia. Mas ainda há a possibilidade 

destas informações terem ido parar no arquivo de O Cruzeiro, e a partir dele, se montar 

conteúdos.  
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 Miguel Angelo (texto), Warner Bros (fotos). Woodstock 3 dias de paz, música e amor. O Cruzeiro, 

27/10/1970. 
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Figura 43: Festival proibido revelou algo ainda mais proibido. O Cruzeiro, 11/08/1970 
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2.6 Strip-tease 

 

O ano de 1966 foi um ano em que a sensualidade evidenciou-se significativamente em 

O Cruzeiro, provavelmente por causa da entrada de Stanislaw Ponte Preta e do fotógrafo 

Valentim na revista (Ver capítulo 3), cuja conseqüência mais direta foi a introdução de um 

contexto de maior exploração da sensualidade do corpo feminino.  

Isto pode ser constatado em algumas matérias publicadas ao longo do ano, em especial a 

as referentes ao “strip-tease”. A primeira foi lançada em quinze de janeiro, e contava com um 

título já mesclado com os créditos da matéria: “Não espalhem Orlandino Rocha e Indalécio 

Wanderley assistem ao maior espetáculo da terra: Marivalda a ôlho nu”
159

. O título já evoca 

uma erotização onde os próprios realizadores se reconhecem como ativos participantes do 

espetáculo por vir.    

O texto que se segue utiliza do boom da corrida espacial para se referir a beleza da 

garota, chamada de “foguete”, e ao mesmo tempo exalta a qualidade jornalística de O 

Cruzeiro por fazer um “furo de reportagem”, o que na realidade é uma prática da redação 

jornalística que procura elogiar a si mesma por seu trabalho e assim ganhar crédito com o(a) 

leitor(a). 

O strip-tease de Marivalda foi feito em forma de um calendário de 1966. Com uma 

página de apresentação, e uma página para cada mês do ano onde aos pouco ela ia tirando 

cada peça de roupa, e por fim, uma página final com um texto mais extenso em que faziam 

comentários sobre ela e sua profissão de atriz, destacando que foi duble de corpo de Jayne 

Mansfield, e por isso Orlandino Rocha a chama de “O bûsto brasileiro”
160

. A matéria totaliza 

catorze páginas. Mas antes disso, na pagina três, onde geralmente ficava a página com o 

sumário da revista na época, a matéria foi destacada, juntamente com as Certinhas de 

Stanislaw Ponte Preta e uma matéria com a “pin up” Úrsula Andress. Figura 44 abaixo. 

 

 

 

 

 

                                                           
159

 Orlandino Rocha (textos) e Indalécio Wanderley (fotos). Não espalhem Orlandino Rocha e Indalécio 

Wanderley assistem ao maior espetáculo da terra: Marivalda a ôlho nu. O Cruzeiro, 15/01/1966. 
160

 Orlandino Rocha fazia referencia a Jayne Mansfield, atriz estadunidense e grande símbolo sexual nos 

fim dos anos 1950 e 1960, quando era chamada pela imprensa de “O busto” devido a sua avantajada 

forma peitoral. 
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Figura 44 (a): recorte do sumário de O Cruzeiro, 15/01/1966 

 

Na matéria de strip-tease, o cenário das fotos é um estúdio com um fundo azul claro e 

com uma cadeira requintada. Marivalda aparece na página referente à Janeiro vestida com 

uma blusinha vermelha brilhante e com uma longa saia vermelha. Ela segura uma pequena 

bolsinha, também, vermelha e usa grandes luvas brancas e um sapado de salto alto amarelo. E 

usa um penteado que é quase um “turbante” loiro, podendo ser uma peruca já que na época 

seu uso era comum, ainda mais quando se tratava de penteados complexos que demorariam 

um tempo consideravelmente longo para ficar pronto em um cabelo normal.  

Na página seguinte (referente a fevereiro) ela tira as luvas; a blusa brilhante (março); a 

saia (abril); ficando com um curto vestido preto, chamado “combinação”, parte do repertório 

de roupas íntimas femininas neste período (maio); e baixando as alças do vestido da 

combinação lança um olhar provocante para o leitor/fotógrafo (junho); tira a combinação 

revelando um espartilho, uma calcinha e uma meia-calça preta (julho); depois, apoiada na 

cadeira começa a tirar a meia-calça (agosto); e de costas e de lado, o espartilho (setembro); 

onde permanece, mas trocando de lado na página seguinte (outubro); e permanecendo, agora 

totalmente de costas para o leitor/fotógrafo que agora a contempla totalmente de costas e 

vestida apenas de calcinha (novembro); e na última página do strip tease (dezembro), 

Marivalda some, sobrando apenas as roupas estendidas sobre a cadeira. Figura 44 (a) a 44 (g), 

a seguir: 
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Figura 44 (b):Orlandino Rocha  (textos )e  Indalécio Wanderley (fotos). Marialva a olho nu. O Cruzeiro, 

15/01/1966 
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44 (c):Orlandino Rocha  (textos )e  Indalécio Wanderley (fotos). Marialva a olho nu. O Cruzeiro, 

15/01/1966 
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Figura 44 (d):Orlandino Rocha  (textos )e  Indalécio Wanderley (fotos). Marialva a olho nu. O Cruzeiro, 

15/01/1966 
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Figura 44 (e): Orlandino Rocha  (textos )e  Indalécio Wanderley (fotos). Marialva a olho nu. O Cruzeiro, 

15/01/1966 
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 Figura 44 (e): Orlandino Rocha  (textos )e  Indalécio Wanderley (fotos). Marialva a olho nu. O 

Cruzeiro, 15/01/1966 
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 Figura 44 (f):Orlandino Rocha  (textos )e  Indalécio Wanderley (fotos). Marialva a olho nu. O Cruzeiro, 

15/01/1966 

 



135 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 44 (g):Orlandino Rocha  (textos )e  Indalécio Wanderley (fotos). Marialva a olho nu. O Cruzeiro, 

15/01/1966 
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Como não dava para reproduzir uma música de strip-tease dentro da revista, a solução 

foi um texto que acompanhava o desnudamento de Marivalda e que conseguiu atingir um tom 

sensual, poético e brincalhão: 

 

... E o espetáculo continua com 

Marivalda proporcionando aos 

leitores-cientistas de “O Cruzeiro” 

uma visão perfeita do  

comportamento de um astronauta. 

Marivalda, depois da quinta volta 

em redor do leitor, já um tanto 

sonolenta, resolve berçar. 

Dado ao tremendo calor ambiente 

desfaz de tudo quanto lhe 

atormenta, fica à vontade e 

... vai dormir o sonho dos justos. 

 

Essa matéria, assim como no próprio strip-tease em geral, o corpo feminino é um 

espetáculo em si. O objetivo é atrair o olhar através do jogo da sensualidade, mostrando em 

um momento atípico o que se é escondido no cotidiano. Este momento atípico esta envolto no 

fantástico, no show onde a mulher veste uma fantasia e personifica o sonho do homem em 

encontrar no cotidiano a mulher sensual que, como uma ninfomaníaca, se exibe para ele em 

busca do prazer. Já Barthes falava que no strip tease francês: 

 

A duração do despir, apenas ela, transforma o público em voyeur; mas aqui, como 

em qualquer espetáculo mistificador, o cenário, os acessórios e os estereótipos 

contrariam a provocação inicial e acabam por submergi-la na insignificância: expõe-

se o mal para melhor impedir sua ação e para exorcizá-lo mais eficazmente.
161

 

(itálico do autor) 

 

E continua: 

Teremos no strip-tease uma série numerosa de coberturas apostas sobre o corpo da 

mulher, à medida que ela finge desnuda-lo. O exotismo é a primeira destas 

distâncias, visto tratar-se sempre de um exotismo codificado que distância o corpo 

pelo fabuloso ou o romanesco; chinesa com um cachimbo de ópio (símbolo 
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 BARTHES, Roland. Mitologias. 7. ed. São Paulo: Bertrand Brasil - Diefel, 1987. p.93. 
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obrigatório do chinês), vamp ondulante com uma piteira gigantesca, cenário 

veneziano com gôndola, saia armada e cantor de serenata, tudo isto tende a constituir 

desde o início a mulher como objeto mascarado; a finalidade do strip-tease deixa de 

ser então expor em plena luz uma profundidade secreta, mas sim, através do 

despojar de vestes barrocas e artificiais, significar a nudez com veste natural da 

mulher, o que representa a recuperação final de um estado pudico da carne.
162

 

(itálico do autor) 

 

Mas em O Cruzeiro, o strip-tease não é levado a sua última conseqüência, a nudez. 

Então, não se pode chegar ao “estado pudico da carne”. O que se tem é a ausência do corpo 

neste momento final porque a nudez propriamente dita não poderia ser visível naquele 

contexto sem estar interditada por algum obstáculo (posição do corpo, objetos, iluminação) 

que disfarçasse esta nudez. O que importa é o espetáculo do desnudar o corpo de suas muitas 

vestes que o cobriam no cotidiano naquela época. Portanto, a nudez que se torna invisível pela 

sua ausência é uma continuidade da ficção inicial da garota fantasiada. 

Em abril de 1966 O Cruzeiro publicou uma nova matéria sobre strip-tease: “O strip 

tease as vezes é necessário de corpo e de alma”
163

 (Figura  45 (a) a seguir), matéria sem 

crédito de autoria. Mais do que o strip-tease, o que é interessante, é que sua executora, Teresa 

Raquel
164

, não é uma das típicas garotas de menos trinta anos que povoava a revista.  

Até O Cruzeiro coloca em destaque este aspecto: “Parece que o destino da jovem e bela 

Teresa Raquel é ser velha e horrenda no palco. Já foi assim algumas vezes e agora a estória se 

repete (...)”, mas, em um tom brincalhão, o articulador de O Cruzeiro vai indicar o strip-tease 

com uma forma de “purificar” a imagem de Teresa: 

 

Esta reportagem visa restabelecer a verdade, provando que Teresa é justamente o 

oposto: bela e boa. Naturalmente, como não há pressa, faremos por etapas. E se é 

certo que a verdade é nua, iniciaremos nossa viagem em torno de Teresa Raquel, 

afastando o primeiro obstáculo que se interpõe entre ela e essa verdade: o vestido. 

Nesta segunda fase, com no chicotinho queimado, os leitores já começam a ficar 

mais “quentes” em matéria de Teresa Raquel. Mas ainda há barreiras a transpor e a 

própria Teresa, como se vê na última foto, dispõe-se gentilmente a tomar as últimas 

providências. Viremos, assim a página, para conhecermos Teresa como ela 

realmente é. 
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 Idem, p.94. 
163

 O strip tease as vezes é necessário de corpo e de alma. O Cruzeiro, 09/04/1966. 
164

 Atriz brasileira. Ficou famosa por interpretar vilãs. Sua carreira é extensa, vai dos anos 1960 até atualidade, 

com atuações no teatro, no cinema e em diversas novelas. 
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Figura 45 (a): O strip tease às vezes é necessário. O Cruzeiro, 09/04/1966 
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Foram apenas três páginas, nas duas primeiras Teresa Raquel aparece centralizada em 

um cenário neutro em seis fotos bem retangulares, já no processo de strip-tease. Na primeira 

esta com um vestido, do qual, vai retirando lentamente e na sesta foto, esta de calcinha, cinta-

liga e aparenta estar tirando o espartilho. Na foto final, e que corresponde à página inteira da 

terceira página. Ela aparece em close exibindo um belo sorriso e ainda com o espartilho. 

Invés de um corpo despido, a presença irônica faz o strip-tease virar uma troça em seu 

final. Mas assim como na reportagem anterior, do vestido as últimas peças, a sensualidade do 

despir compõem um erotismo fantasioso, a secretária, a amante, a atriz, são múltiplas as 

ficções que a cena oferece ao imaginário masculino.  

Mas ao mesmo tempo, a última foto foi posta ao lado da propaganda de produtos de 

beleza da empresa Elizabeth Arden, da própria Elizabeth Arden que era uma das mulheres 

mais ricas do mundo na época e dona de extensa rede da indústria farmacêutica especialista 

em produtos para a beleza feminina. A própria ilustração da propaganda exibe uma mulher de 

perfil que passa algo no rosto enquanto “olha” para Teresa Raquel na página ao lado. Figura 

45 (b): 
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Figura 45 (b): O strip tease às vezes é necessário. O Cruzeiro, 09/04/1966 
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Além destas duas matérias, O Cruzeiro publicou “Wanda sai da lata”
165

 onde Wanda 

Moreno
166

 aparecia fantasiada com uma armadura medieval, sendo que eram sete páginas com 

fotos coloridas e em preto e branco. E “A pistoleira camarada”
167

 com Lígia Rinelli, tendo 

seis páginas, também com fotos coloridas e em preto e branco. Elas seguiam a linha do despir 

o corpo em forma de strip-tease, com o diferencial de suas fantasias serem mais excêntricas se 

comparadas às anteriores. 

O momento final do strip-tease, se concluiu com Wanda deitada no chão com um 

biquíni amarelo e com Lígia Rinelli enrolada em uma toalha após sair de uma banheira. Não 

houve a estratégia da “surpresa” no final da matéria como ocorreu nas edições passadas. 

Provavelmente para não repetir as mesmas fórmulas e cansar os leitores. 

Entretanto, estas fotorreportagens ao logo de 1966 põem o desnudamento feminino 

ocorrendo literalmente. Nos anos anteriores não encontramos menções diretas a strip-tease, só 

o despir nas praias como mostrado no item “Sereias”. O que indica que a partir de 1966 que O 

Cruzeiro tem um maior investimento sobre o corpo feminino o que vai permitir que a 

sensualidade seja mais fluída posteriormente. A importância destas matérias reside em sua 

contribuição para a popularização da exibição do corpo como um espetáculo. As fantasias que 

as garotas incorporam as deixam no campo da ficção, o que legítima sua presença, mas ao 

mesmo tempo, o corpo desnudo abre caminho para sua exibição sem os entraves de uma 

moral conservadora.  
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 Douglas Alexandre (fotos), Ary Vasconcelos (textos). Wanda sai da lata. O Cruzeiro, 16/10/1966. 
166

 Atriz brasileira. Atuou nos filmes: Salomé ´73 (1965); 007 ½  no carnaval (1966); Komm nur, mein liebstes 

vögelein (1968); Uma garota em maus lençóis (1970). 
167

 Ary Vasconcelos (textos), José Carlos Vieira (fotos). A pistoleira camarada. O Cruzeiro, 05/11/1966. 
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3.1 Comentário sobre a capa do capítulo 3 

 

A imagem de abertura deste capítulo é uma fotomontagem, de autoria desconhecida, 

que circula na internet e também já foi publicada em um livro (PIMENTEL, 2008, p.134). 

Nela, um homem, Stanislaw Ponte Preta, digita em sua máquina de escrever, ao mesmo 

tempo, ele é cercado por “miniaturas” de várias mulheres com roupas sensuais, quase sempre 

com as pernas de fora. Estas “miniaturas” representam as Certinhas, uma das invenções de 

Stanislaw. Estas lindas garotas em poses provocantes e sensuais viraram sinônimo de mulher 

bonita e “bem despida” nos anos 1950 e 1960. As escadas que aparecem no primeiro plano é 

uma das marcas do fotógrafo Augusto Valentin, o fotógrafo “oficial” das Certinhas. Esta 

imagem simboliza o conteúdo deste capítulo. A seguir veremos como sensualidade e nudez 

das Certinhas foram representadas em O Cruzeiro, no momento em que o escritor e humorista 

Sergio Porto, o famoso Stanislaw Ponte Preta e seu o fotógrafo Valentin, entram para equipe 

de produção da revista. 
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3.1 Humor, nudez e sensualidade na revista O Cruzeiro no fim dos anos 1960 

 

Carro e mulher são bons pra quem tem dois.
168

 

* 

Mulher e estrada com muita curva é perigoso.
169

 

* 

A experiência ensina que a mulher ideal é sempre a dos outros.
170

 

* 

Se o Diabo entendesse de mulher não tinha chifre.
171

 

* 

Em mulher não se bate nem com uma flor, mesmo porque não adiantaria nada.
172

 

* 

- Não sou moralista. Acho perfeitamente viável o uso de maiô sem a parte de cima. - Madame 

não precisa ficar ressentida. Ainda é jovem e por certo viverá a moda 

do maiô sem a parte de baixo.
173

 

* 

As modistas capricham cada vez mais na confecção das calcinhas femininas, porque sabem 

não ter limite o decote dos vestidos.
174

 

* 

Alguns paradoxos são perfeitamente compreensíveis. Há homens, por exemplo, que vestem 

uma mulher para ter o direito de vê-la nua.
175

 

* 

Se a senhora está mesmo disposta a se despir de todos os preconceitos, então tire também a 

calcinha.
176
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Estas são algumas das frases do último livro, publicado postumamente, de Sérgio Porto, 

o famoso humorista e também autodenominado “mulherólogo”, Stanislaw Ponte Preta. A 

mulherologia, como afirmava Stanislaw “é a arte de admirar a mulher, respeitando-a sempre, 

procurando exaltá-la sem hesitar, isto é, sem hesitações exaltar seu êxito
177

.   

Essa mulherologia é um “ponto de vista”, ou melhor, um olhar masculino sobre o corpo 

feminino característico dos anos 1950, 1960 e 1970 e que teve em Stanislaw como o seu 

principal expoente. Mas que também era comum em toda uma geração de repórteres, como os 

de O Cruzeiro e de ilustradores, como os do Pasquim, sem falar da literatura de Nelson 

Rodrigues e Jorge Amado.  

A exaltação da beleza e sensualidade feminina eram constantes, acrescentadas ainda de 

provocações que apreciavam o que era visto, mas que clamavam por mais ousadia. Mais 

corpo. No entanto, o medo do incompreensível também está presente e a figura feminina além 

de encantar por sua beleza ainda traz(ia) o mistério de sua personalidade complexa, mas ao 

mesmo tempo, extremamente estereotipada.  

Sergio Porto vai parar em O Cruzeiro em janeiro de 1966. Mas antes disso, ela já 

trabalhava para outros periódicos dos Diários Associados. O Cruzeiro sempre teve uma 

equipe de humoristas que preenchiam sessões fixas e na segunda metade dos anos 1960 os 

principais nomes eram os caricaturistas Carlos Estêvão, Appe, Ziraldo e o recém contratado 

cronista Stanislaw Ponte Preta. 

Em 1961, Péricles Maranhão, o criador do Amigo da Onça se suicidou
178

. Já Millôr 

Fernandes desde 1938 publicava a sessão “O Pif-Paf”, duas páginas semanais de seus 

desenhos, frases e anedotas em O Cruzeiro, mas em 1963 em uma “confusão” onde um de 

seus desenhos, A verdadeira história do paraíso, foi publicado sem sua autorização e a 

redação acabou recebendo críticas dos leitores católicos sobre a sátira e ao invés de proteger 

seu colaborador de longa data, O Cruzeiro o criticou, o que culminou na saída de Millôr e em 

briga judicial
179

. Já em 1964, Alceu Penna deixa de fazer a sessão as Garotas do Alceu
180

, e a 

revista fica com seu quadro de humorista bem diminuído.  
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A partir de 1966 com a contratação de Stanislaw há uma renovação neste quadro. Em 

1967 é inaugurada a sessão O Centavo que contaria com vários colaboradores
181

 (Figura 46) 

onde a cada edição da revista havia de duas a quatro páginas com charges e cartuns destes 

artistas enfocando assuntos cotidianos, políticos ou mundanos. Figura 47 a seguir. 

 

Figura 46: O novo grupo de Humorista da revista. In: O Cruzeiro lança O Centavo. O Cruzeiro, 

26/08/1967 
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Figura 47: O Centavo. O Cruzeiro, 30/09/1967 
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E em 1970 O Centavo é substituído por uma nova sessão, O Gramofone, com um layout 

de páginas de jornal, a sessão era composta por pequenos textos de anedotas e casos curiosos, 

todos assinados por José Candido de Carvalho. Figura 48: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48: O Gramofone. O Cruzeiro, 29/09/1970 

 

Mas o que nos interessa é perceber é que no fim dos anos 1960 a nudez e sensualidade 

feminina são visualidades que estão ligadas ao Humor. Não a um humor de riso de escárnio, 

mas ao do riso simpático e sedutor. Assunto que não pode passa em branco, pois, como O 

Cruzeiro disse: “Humorista é muito subversivo”
182

 

O recorte que aqui se faz se refere a como as famosas Certinhas de Sergio Porto foram 

representadas nas páginas de O Cruzeiro na sessão Stanislaw Ponte Preta e em algumas 

outras matérias avulsas produzidas pela equipe de O Cruzeiro. A sessão Stanislaw Ponte Preta 

contava com caricaturas de Carlos Estêvão e com as fotografias de Augusto Valentim, nos 

focaremos inicialmente nestes dois artistas e depois seguiremos com a analise de Stanislaw e 

suas “Certinhas do Lalau”.   
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3.3 Carlos Estêvão 

 

Carlos Estêvão era um “cronista do traço” como bem apontou Paula Wienskoski
183

. As 

centenas de caricaturas que Estêvão publicou em O Cruzeiro são pequenas crônicas do 

cotidiano, da família, da mídia, dos costumes e até da política. Entrou na revista em 1948 e lá 

permaneceu até sua morte em 1972. Provavelmente, seu período mais rico, enquanto 

produções complexas, são os dos anos 1950 quando suas duas páginas semanais eram feitas 

em forma de quadrinhos e com historinhas complexas e diversas tematicamente. 

Devido a sobrecarga de trabalho, nos anos 1960 é a sua fase de grande produção, não 

tão refinada quanto no período anterior, mas muito maior e mais esparsa. Além de suas 

páginas normais, acabou “herdando” o Amigo da Onça, o famoso personagem criado pelo seu 

colega Péricles Maranhão que havia se suicidado no fim de 1961. E como Estêvão sempre 

fazia o personagem quando Péricles atrasava, ficou encarregado de dar continuidade ao 

personagem. Estêvão também passou a ilustrar as sessões de Stanislaw Ponte Preta e de 

Gilberto Freyre, além de também colaborar na coluna “Humor” juntamente com Appe e o 

estreante Luzardo. Neste período ele passa a viver em Belo Horizonte e sua saúde estava se 

debilitando, o que culmina em sua morte em 1972. 

O que é interessante em Carlos Estêvão para a nossa problemática é o fato de que suas 

caricaturas também brincam com o contexto visual difundido por O Cruzeiro e sobre o olhar 

masculino que tanto persegue o corpo feminino. Vejamos quatro exemplos desta interação. 

Na figura 49 vemos o “Zé otimista”, personagem que, com o nome sugere, via e vivia 

sempre com otimismo as mais desanimadoras situações. Na figura, o Zé otimista esta na 

prisão, mas para tornar a sua cela mais “alegre e descontraída”, pinta as paredes com cores 

vivas, retratando uma paisagem de praia com várias mulheres de biquíni, três delas estão 

deitadas na areia olhando diretamente para Zé otimista deitado tranquilamente em sua cama. 

Ao fundo, outras mulheres brincam com raquetes enquanto um barquinho navega no mar ao 

fundo.  

Os dois lados da parede ajudam a dar a noção de profundidade e maior interação entre a 

cela, pequena e vazia por natureza, e o ambiente externo pintado, amplo e rico de conteúdo.  
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Figura 49: Carlos Estêvão. O Cruzeiro, 06/05/1966 
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O riso se dá pelo pitoresco contraste do ambiente atípico, na postura de Zé otimista que 

deitado confortavelmente, com seu áadio ao lado, segurando uma revista e com um “shorts” 

feito a partir da calças de presidiário, numa postura de quem está de férias, e traça o 

comentário “Bem.. agora, só quero dois maços de cigarros com filtro, sim?” para o guarda 

carrancudo que, com a postura austera e farda, dá a impressão de ser um empregado de hotel 

de luxo, aguardando ordens.  

A pintura na parede retrata o “cotidiano” das praias cariocas mostradas pela fotografias 

de O Cruzeiro, um belo lugar cheio mulheres bonitas. O próprio corpo feminino é reflexo 

disso, muitas curvas, poses tranqüilas e provocantes, e um olhar direcionado ao homem. Mas 

se aqui temos a afirmação do contexto geral das fotografias das “sereias”. A própria caricatura 

denuncia que as coisas não são bem assim. Basta ver uma outra caricatura. 

Na figura 50 Carlos Estêvão desmonta a visão de praia paradisíaca mostrando que esse é 

um ambiente cheio de gente e por isso é poluído e caótico. A praia vira extensão da casa, 

portanto, se faz de tudo nela, embora ainda mantenha seu caráter de lugar de divertimento. 

O que nos chama a atenção é a presença de um fotógrafo no lado esquerdo, segurando 

uma câmera Rolleiflex, ele fotografa duas mulheres em cima de uma viatura que, alias, 

podemos ler em sua porta: “Serviço Público Federal uso exclusivo em serviço”. O que 

mostrava o quão sério era (são) alguns servidores do Estado carioca. O corpo destas mulheres 

já não bate com o ideal de beleza mostrado na figura 49, elas possuem um rosto mais caricato 

e cômico, as pernas peludas e os ombros descascados impressionam. Mas os biquínis que elas 

usam são minúsculos e aparentam estar bem à vontade na presença do fotógrafo.  

A cena evidência o lado nada glamoroso que a praia pode ter e ao mesmo tempo, como 

um espaço de múltiplas sociabilidades entre indivíduos das mais diversas etnias e faixa 

etárias. Entretanto, o ato de fotografar garotas na praia continua presente e indica que, mais do 

que sendo algo comum nas páginas do periódico, esta também podia ser uma prática 

fotográfica familiar “popular”.  
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Figura 50: Carlos Estêvão. O Cruzeiro 19/02/1966 
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O olhar masculino sobre o corpo feminino foi bem explorado por Estêvão, e algumas 

das Caricaturas de seu Amigo da Onça são bem ilustrativas disso. Na Figura 51 temos o Onça 

vestido como um segurança de boate de strip-tease, na parede vemos um cartaz anunciando 

“Hoje Rosinha a boneca pixe” e com a foto de corpo inteiro da garota com vestes sumárias e 

corpo em forma de violão. Andam pela rua um homem baixinho com sua mulher, grande, 

com um buço que lhe da um tom masculinizado. O Amigo da Onça os interpela com a 

provocação cínica: “Boa tarde coronel Abílio!... Hoje finalmente vai ser a noite da nossa 

Rosinha” para desespero do homem que se treme todo de medo.  

A cena evidência uma possível relação extra-conjugal e, sobretudo, a valorização de um 

corpo belo onde a nudez e sensualidade estão presentes enquanto espetáculo, o strip-tease.  

Outro caso bem relevante está na Figura 52, publicadas originalmente em duas páginas. 

A primeira estava na página da direita e a segunda na esquerda, ou seja, a primeira vista, 

quem a visualizava via uma cena em seguida da outra, não ambas ao mesmo tempo. Marcos 

Silva já apontava que uma das principais características do Amigo da Onça é sempre estar em 

relação ao “outro”, a vítima direta ou indireta de suas ações, mas que também podia ser o(a) 

próprio(a) leitor(a)
184

.  Na Figura 52 (a) vemos uma sombra feminina que parece estar atrás de 

um biombo, sua postura e as roupas dependuradas indicam que moça estaria nua ali a atrás. 

Na página seguinte, Figura 4 (b), ficamos sabendo que tudo era apenas uma ilusão e que na 

realidade, a moça era um manequim que foi despido pelo Amigo da Onça para que pudesse 

ser desmontada. 
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Figura 51: Carlos Estêvão. O Cruzeiro, 05/02/1966 
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Figura 52(a): Carlos Estêvão. O Amigo da Onça. O Cruzeiro, 22/02/1966 
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Figura 52(b): Carlos Estêvão. O Amigo da Onça. O Cruzeiro, 22/02/1966 
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3.4 Valentim 

 

Joaquim Ferreira dos Santos definiu assim o fotógrafo Valentim: 

 

Augusto Valentin, o fotógrafo oficial das certinhas, era o olho procurando o tesão 

que estava no imaginário dos homens no outro lado do clique. O Duran da época. 

Ele colocava quase todas as meninas de frente ou de costas, mas de um jeito em que 

se pudesse ver o recorte sinuoso da cintura combinado com o quadril. Era aí, no tal 

violão, que ardia inferno. A foto clássica das coelhinhas modernas traz sempre a 

moça de lado. Às vezes dá para ouvir o fotógrafo pedindo “vira, gata”. O que todos 

querem hoje é ver o milagre de um bumbum apontando para os pícaros do senhor
185

. 

 

Como apontou Ary Vasconcelos, Augusto Valentin foi escolhido pelo próprio Sergio 

Porto como o que melhor fotografava mulheres naquele contexto (décadas de 1950 e 1960) e 

logo passou a fotografar as “Certinhas”, as garotas eleitas por Stanislaw. Antes mesmo de 

Stanislaw Ponte Preta estrear em O Cruzeiro, Valentim ganhou uma fotorreportagem com 

textos de Ary Vasconcelos e fotos de Jean Solari.  Nela, Vasconcelos diz: 

  

Sérgio Porto (Stanislaw Ponte Preta) desde 1953 organiza anualmente a lista das 

mais “certinhas”. Em 62, viu umas fotos espetaculares de moda feitas por Valentin e 

a partir de então, não quis saber de outro parceiro para o lançamento de seu 

concurso. As “certinhas” correram várias revistas e êste ano serão lançadas pela 

“Playgirl”. Mas o “furo” é nosso: as “certinhas” chamam-se Célia Azevedo, Zélia 

Azevedo, Zélia Marins, Neyde Aparecida, Marlene Lôbo, Carla Miranda, Edna 

Gonçalves, Jacqueline, Ítala Nandi, Flávia Balbi e Esmeralda. Uma avant-première 

do concurso foi feita no estúdio do próprio Valentin, com a presença exclusiva da 

reportagem de “O Cruzeiro”. 

“Que é que Valentin tem que nós não temos?” - perguntam alguns fotógrafos, não 

sem certa inveja. A verdade é que êle tem o que para outro qualquer seria uma 

desvantagem: uma espôsa, americana, é certo, mas esposa. Aliás, a pergunta que êle 

mais ouve é: “Sua esposa não tem ciúmes de você trabalhar o dia inteiro com 

mulheres seminuas?” Valentin tem o hábito de tratar seus modelos de “queridinhas” 

ou “meu amor”, não por galanteio, mas porque geralmente esquece ou baralha os 

nomes. Às vezes, a espôsa vê Valentin chamar outra mulher de “queridinha” ou 

“meu amor” e pergunta ingênua-maliciosamente: “isso é... fotograficamente?” 
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Quando ela própria é chamada de “queridinha” ou “meu amor” também quer saber: 

“Fotograficamente?” 

Tem dias que Valentim não pára, e trabalha de manhã à noite. E é tanta mulher 

bonita entrando e saindo de seu estúdio que até houve que se oferecesse para 

trabalhar de graça como porteiro de seu edifício. Tem um truque para colocar seus 

modelos à vontade: um disco de vitrola.
186

 

 

Esta sugestão de possível infidelidade feita por Vasconcelos vai de encontro com o que 

se pensava na época sobre os fotógrafos badalados e da própria estrutura capitalista e 

masculina da mídia que faz(ia) do sexo uma alavanca para a carreira. Ideia bem explicita no 

filme inglês Blow-Up - Depois Daquele Beijo (1966) de Michelangelo Antonioni
187

 onde as 

modelos literalmente pulam em cima do fotógrafo em busca de uma oportunidade de posar ou 

do filme brasileiro Bebel, Garota Propaganda (1968) de Maurice Campovilla
188

, onde a 

protagonista Bebel tem sua carreira alavancada quando posa para fotos sensuais que insinuam 

a nudez e depois, se vê obrigada a ceder as investidas amorosas de fotógrafos e empresários 

para sobreviver e continuar na carreira. 

Augusto Valentin também fez a fotografia das cenas do filme A espiã que entrou em 

fria (1967) de Sanin Cherques
189

 e que contava com algumas das Certinhas em seu elenco, 

como é o caso de Esmeralda Barros. 

Nas fotos de Jean Solari (Figura 53 (a) a (d)) Valentin é mostrado no centro das cenas, 

rodeado garotas sorridentes e de biquínis. Todas as fotos são posadas, e procurou-se mostrar o 

para além das fotos de Valentin. Ou seja, de longe, através do plano conjunto que enfoca as 

pessoas e o cenário, procurou-se mostrar o fotógrafo em ação e destacando os aparelhos 
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técnicos (máquinas fotográficas, iluminação, etc.) o cenário e as outras modelos que rodeiam 

o ambiente como integrantes do processo criativo do fotógrafo. 
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Figura 53(a): Ary Vasconcelos (textos) e Jean Solari (fotos). O amigo certo das certinhas. O Cruzeiro, 

15/01/1966. 
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Figura 53(b): Ary Vasconcelos (textos) e Jean Solari (fotos). O amigo certo das certinhas. O Cruzeiro, 

15/01/1966. 
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Figura 53(c): Ary Vasconcelos (textos) e Jean Solari (fotos). O amigo certo das certinhas. O Cruzeiro, 

15/01/1966. 
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Figura 53(d): Ary Vasconcelos (textos) e Jean Solari (fotos). O amigo certo das certinhas. O Cruzeiro, 

15/01/1966. 
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3.5 Stanislaw Ponte Preta em O Cruzeiro 

 

Sérgio Porto, nasceu Sérgio Marcus Rangel Porto em 11 de janeiro de 1923, no Rio de 

Janeiro e foi imortalizado com o nome de Stanislaw Ponte Preta. Começou a trabalhar em 

1942 no Banco do Brasil. Segundo o comentário geral, era um humorista nato e em 1949 

começa a escrever para o jornal Sombra e em 1951 passa para o Diário Carioca onde inventa 

Stanislaw Ponte Preta
190

.  

Em 1952 casa-se com Dirce Araújo e no ano seguinte se transfere para o jornal Tribuna 

da Imprensa e publica a pequena História do Jazz. Em 1954 passa a escrever para o Última 

Hora e a trabalhar na rádio Mayrink Veiga, onde permaneceu até 1962. Também trabalhou no 

Diário da Noite e em O Jornal. Com Luís Iglesias faz a revista teatral Quem Comeu Foi Pai 

Adão e vários shows para a televisão e também em boates. A partir de 1958 passa a escrever 

os diálogos de filme É de Chuá
191

 e O bicho não deu
192

. Em 1961 publica os livros com a 

família Ponte Preta
193

. Já em 1965 vai trabalhar na Rádio Guanabara e em várias estações de 

televisão e junto com o pintor Santa Rosa e Lúcio Rangel, funda a revista O Mundo 

Ilustrado
194

. 

Em 1966 entra para O Cruzeiro, escreve o argumento dos episódios do filme As 

Cariocas, dirigido por Fernando de Barros e Roberto Santos
195

. E também o livro Febeapá – 

Festival de Besteiras que Assola o País
196

. Em 1967 o livro de novelas As Cariocas é 
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publicado
197

. E no ano seguinte, sofre de uma tentativa de envenenamento na ocasião do seu 

show do Crioulo Doido. E no Rio de Janeiro no dia 30 de setembro de 1968, morre vítima de 

complicações cardíacas.
198

 

Em 5 de fevereiro de 1966, O Cruzeiro publica uma matéria de apresentação de 

Stanislaw Ponte Preta, com textos de Ary Vasconcelos e fotos de João Fontes. As fotos 

receberam colagens de caricaturas de Carlos Estêvão, retratando a família Ponte Preta: a sábia 

Tia Zumira, o mau-caráter Primo Altamirando e o distraído Primo Rosamundo e também o 

nacionalista Bonifácio. Figura 54, abaixo. 
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Figura 54: Ary Vasconcelos (texto), João Fontes (fotos), Carlos Estêvão (caricaturas). Os Ponte Preta em O 

Cruzeiro”. O Cruzeiro, 05/02/1966 
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Estes personagens são constantes nas crônicas de Stanislaw, vindo a aparecer na sessão 

“Stanislaw Ponte Preta” publicada semanalmente a partir da semana seguinte (12/02/1966) até 

sua morte, além de serem personagens-títulos de alguns de seus livros. 

Vasconcelos nos dizia que: 

 

A vinda de Sérgio Porto para “O Cruzeiro” não é apenas o deslocamento, para esfera 

Associada, de um dos mais completos e inteligentes homens de imprensa no Brasil. 

É todo um êxodo, um autêntico movimento migratório, empreendido por uma 

família fabulosa: a Ponte Preta.
199

 

 

Essa família era um recurso estratégico nas narrativas de Stanislaw, serviam para criar 

empatia para com o público leitor e possibilitar um tom intimista e satírico nas histórias 

contadas. Sobre estes narradores personalizados, Maria Paulillo aponta que:  

 

O desejo de fisgar o leitor, de estabelecer um laço de empatia, também se expressa 

na caracterização do narrador. Contrastando com a imagem quase ausente do 

repórter que relata os últimos acontecimentos ou figura superior e sisuda do 

jornalista de editorial que interpelava os fatos, esse narrador é personalizado: chama-

se Stanislaw Ponte Preta – Stan para os íntimos –, é bonitão, escreve numa 

Remigton e vem ser parente próximo de seus personagens, Zulmira, Altamiro e 

Rosamundo. 

Aliás, a criação destes personagens caricaturescos, construídos em torno de uma 

única idéia ou característica: Rosamundo é o distraído; Altamirando, o mau-caráter; 

Bonifácio, o nacionalista xenófobo. Como não muda nunca, o personagem-

caricatura tem a grande vantagem de ser logo reconhecido pelo leitor desatento ou 

ainda ser facilmente lembrado pelo leitor ocasional, que lê a coluna apenas de vez 

em quando. 
200

 

 

Outro aspecto importante na escrita de Stanislaw Ponte Preta é o contraste cômico: 

 

Stanislaw Ponte Preta exprime-se num coloquial popular muito saboroso. Além dos 

períodos curtos, diretos, do aproveitamento da gíria, ele é mestre em comparações 

enfáticas, bem ao gosto popular: “O cara estava mais suado que o marcador do 

Pelé”, ou ainda “Estávamos mais por baixo do que calcinha de náilon”. 
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Mas a grande particularidade do coloquialismo de Stanislaw é a incorporação 

irônica de uma estilo estereotipado próprio de camadas pretensamente “ilustres” ou 

“cultas”. Enfim, para usarmos uma das suas expressões preferidas, um estilo 

“cocoroca”. 

Em primeiro lugar destaca-se o uso de nós em lugar do eu, de nosso em lugar de 

meu, o chamado plural de modéstia, recursos muito empregado em discursos e 

escritos eruditos. Acresce o uso freqüente de palavras rara (convescote por 

piquenique, tugúrio por refúgio, macróbia por idosa, intimorato por corajoso), 

formas de tratamento convencionais (cavalheiro, madame, minha senhora), 

expressões feitas cultas (plebe ignara, bom alvitre) etc. esse estilo esdrúxulo, que vai 

do respeitoso ao pernóstico, parece se inspirar, em parte, na linguagem empolada 

dos locutores esportivos e dos repórteres policiais. 

Semeando aqui e ali ao longo do texto, o contraste desse estilo com a sua linguagem 

descontraída, irreverente, e por vezes propositalmente prosaica, resultando num 

contraste cômico que vem ser talvez a marca registrada do coloquialismo de 

Stanislaw: “Vinhamos ladeira a baixo, comendo umas goiabinhas, quando surgiu na 

nossa frente um cavalheiro bem-posto, a sorrir, de braços abertos., como somos bons 

fisionomistas e reparamos logo que o distinto não era pessoa de intimidade, 

julgamos tratar de um batedor de carteira”. 
201

 (negrito da autora). 

 

Soma-se a isto o enredo anedótico que fazia da leitura de Stanislaw um divertimento 

garantido: 

 

o fator determinante da popularidade de Stanislaw foi o humor – característica que o 

tornou conhecido de norte a sul do país. É certo que o humor está presente em quase 

todos os níveis de suas crônicas: no estilo original, misto de um coloquial popular 

com um jargão pseudo-erudito, nos personagens caricaturais etc. Mas sua 

manifestação mais evidente encontra-se nos enredos engraçadíssimos. De fato, 

muitas crônicas de Stanislaw assemelham-se a anedotas desdobradas, cujo final é 

sempre motivo de uma boa gargalhada.  

Embora exista um quase consenso sobre a dificuldade de conceituar o humorismo – 

e por extensão a literatura humorística – devido à sua complexidade, vale a pena 

arriscar algumas considerações sobre as crônicas-anedotas de Stanislaw.  

A piada, o gracejo pode ser entendido como uma forma de fazer o sentido das 

coisas: de uma palavra, de um provérbio, de uma situação. Para ilustrar essa idéia, 

tomemos por exemplo a crônica “Era Covardia”. Aqui Primo Altamirando é 

inquerido por um juiz por que razão ficara impasível diante da surra que um padeiro 

dava em sua sogra. O juiz lhe pergunta: “Por que não ajudou?”. E Altaminrando 
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então responde: “Porque não ficava bem dois homens batendo numa velha só”. No 

texto, o sentido previsível de ajudar, isto é, socorrer a velha, é desfeito por outro 

sentido, bater também, ou seja, ajudar o padeiro, criando assim o efeito-cômico.
202

 

(negrito da autora). 

 

Stanislaw Ponte Preta era o humorista mais conhecido dos anos 1960. Escrevia para 

diversos jornais e seus livros estavam sempre entre os mais vendidos. Fazia radio e televisão, 

portanto, teve contato uma grande quantidade de pessoas do meio artístico. Através do humor, 

rio do cotidiano e criticou a hipocrisia e o autoritarismo de sua época
203

. Seu repertório 

temático era vasto. Mas o tema “mulher bonita” era um de seus assuntos preferidos e também 

muito apreciado na imprensa brasileira. Tanto é que Maria de Lurdes Pinhel, em uma matéria 

chamada “a vida começa aos 40”, destaca que este é um de seus aspectos mais interessantes: 

 

Sérgio Porto 

Comentarista, humorista, escritor, é homem invejado mas não por estas qualidades 

em enumeramos, e sim porque é o “dono das certinhas”. Não há mulher bonita nesta 

cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro que êle não analise com seu “ôlho 

clinico”, e, trarando-se de “show-girl”, então, é formado com grau 10. Vestidas, 

despidas, com monquíni ou “paillettes”, mulher é assunto especial da alçada de 

Stanislaw Ponte Preta, Primo Altamirando e Tia Zumira. Mas, falando sério, Sérgio 

Pôrto é homem inteligente e culto, “bonitão”, que teve o bom-gôsto de se 

especializar no dito sexo frágil. E brincando, brincando, êle lá vai fazendo seu pé-

de-meia e pensando na velhice, que cruz credo, ainda vem longe.
204
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O irônico da matéria é que exatamente um ano após sua publicação, Sérgio Porto e 

Stanislaw Ponte Preta morrem, indicando que nem sempre a vida começa após os 40. E que 

autor e personagem se confundem, como ele mesmo relata: 

 

Moravamos na mesma casa, tivemos a mesma infância e muitas vêzes comemos do 

mesmo prato. Stanislaw surgiu numa época em que os cronistas mundanos 

dominavam as páginas dos jornais com suas colunas cheias de neologismos e auto-

suficiência. Antes disso, só assinara promissórias. Não se ateve aos personagens, 

estendendo sua coluna até outros setores, inclusive o “divertissemente”. Stanislaw 

entende de muita coisa mas é, acima de tudo um “expert” em mulher.
205

 

 

Marcelo, o irmão dois anos mais novo de Sérgio/Stanislaw comenta que suas últimas 

palavras foram: “Mano, dá um beijo naquela enfermeira por mim”
206

. E desta 

paixão/admiração pelas mulheres que marcou sua vida e a História da Mídia, nasceu as 

Certinhas, uma visualidade que analisaremos a seguir. 
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3.6 Nudez e sensualidade nas Certinhas do Lalau 

 

Em uma entrevista, perguntaram para Sergio Porto: “Por que você coloca essas 

mulheres na sua coluna?” E ele respondeu: “São para ilustrar a página – e, por minha vez, 

perguntei: – Você conhece alguma coisa mais bonita que mulher para alindar as coisas?”
207

. 

As mulheres a que se referem são as Certinhas. Stanislaw explica sua origem: 

 

Outra coisa que já ouvi em meu louvor foi a afirmativa de que fui eu que bolei a lista 

das certinhas. Não é verdade. Eu não sou de inventar nada. Sou – de certa forma – 

como aquele malandro a quem perguntaram o que estava fazendo e ele respondeu: 

“Não estou fazendo nada. A indústria nacional melhorou muito de maneira que eu, 

em vez de fazer alguma coisa, compro feito”. 

Quem inventou esse negócio de lista de mulher foram os cronistas mundanos. Alias, 

pede a verdade histórica que se diga que quem primeiro fez lista de mulher foi o 

coleguinha jornalista Jacinto de Tormes, no tempo em que se dedicava a essa 

bobagem de escriba do society, defeito que ele, felizmente, já corrigiu. O De 

Tormes, no ano de 1954, publicou numa revista uma lista das “Mulheres Mais Bem 

Vestidas do Ano” e eu, que trabalhava na mesma revista, escrevendo sobre um 

assunto muito mais bacaninha, isto é, escrevendo sobre o teatro rebolado, não quis 

ficar por baixo e inventei logo a lista das “Mulheres Mais Bem Despidas do Ano”. 

A expressão “bem despidas” chateou um pouco as mães de algumas certinhas 

selecionadas naquele ano. Sim, porque, embora haja quem duvide, certinha tem mãe. 

E quem duvida tem suas razões, não é mesmo? Afinal elas são tão assim – como 

direi? –, assim tão bem feitinhas que o camarada olha e pensa que elas são 

fabricadas em laboratório por cientistas de alto gabarito. Garanto que é um erro 

pensar isto. As certinhas são humanas e fabricadas pelo processo ortodoxo.
208

 

 

Dois anos depois, Jacinto Tormes mudou o nome de sua lista para “As mais elegantes” 

e para fazer contraposição, a revista pediu para Stanislaw selecionar os cavalheiros gordos e 

desalinhados para uma lista de “Os mais Elefantes”. “Sintam vocês o drama aí! Olhem se eu 

ia trocar: em vez de faturar a simpatia de um grupo de moças redondinhas, eu iria arrumar a 

antipatia de um monte de grandalhões”
209

, então saiu da revista e foi para outra, onde lançou a 

lista das Dez Mais Certinhas e, para cada ano, uma nova lista era publicada. Embora, na 

realidade, o número de certinhas não fosse muito exato. 
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Junta as “10 mais bem despidas” dos dois primeiros anos, ou seja, 1954 e 55, às 

certinhas dos anos seguintes, até 1968, seriam 140. Porque exatamente no último 

ano a lista era um calendário, uma para cada mês, portanto 12 as escolhidas e não 

10. E antes que alguma tortinha pegasse lápis e papel pra conferir o cálculo, 

Stanislaw ensinava que não se deve misturar mulher com matemática, porque tirante 

Mademe Curie, as outras nunca foram muito boas de números, principalmente na 

hora de somar as contas pro marido assinar cheque. 

“Deus não fez a mulher pra ficar botando mão nessas coisas, ela tem missões muito 

mais interessantes.”
210

 

 

Em sua análise do ano de 1958, Joaquim Ferreira dos Santos assim definia o padrão 

estético das garotas da lista: 

 

Todas as mulheres da relação de Stanislaw em 1958 só fariam sucesso atualmente 

em grupos baianos que estivessem a fim de uma substituta para Carla “102” Perez. 

As coxas eram muito grossas, os quadris muito largos e as cinturas deformadas pelo 

uso do cinturite, um espartilho que só apertava metade do estômago e servia para dar 

o contorno de violão sete cordas. O mais impressionante, no entanto, para quem tem 

nas retinas o padrão da mulher dos anos 90, é que há quarenta anos não existiam 

mulheres de bumbum arrebitado. Ou pelo menos isso não era um atributo valorizado 

pelos mulherólogos. A recíproca também é verdadeira, procure nas praias: onde 

estão os violões de outrora? Não nascem mais? Viraram guitarras?
 211

  

A se julgar pela foto de Alda Marina, conhecida como La Rana – outra certinha de 

58 –, também não se cultuava a carne dura, musculosa, essa obsessão que faz com 

que as mulheres de hoje encham as academias de ginástica e queiram ficar 

marombadas, madonnizadas. Não chegavam a ser banhistas de Ronoir ou gordas de 

Botero. Mas as certinhas eram molinhas. Fofinhas. Na boa. 

- Ninguém fazia ginástica para emagrecer – comenta Carmen Verônica, certinha 

durante uma dezena de anos, mas que deu uma chance às mais novas e ficou fora da 

lista de 58.  

- Não se sabia que aquilo poderia fazer o corpo ficar mais bonito. Dieta também não 

estava na moda. O bom era ser cheinha. 

Com exceção de Ilka, todas as eleitas de 58 pesavam em torno de 60 quilos. La Rana 

devia estar, no dia da foto, de posse dos seus 60 e lá vai fumaça. Talvez por isso, 

mesmo de biquíni, ela se mostrou de costas Na verdade, o que seria a parte de trás 
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da calcinha era um imenso coração de fru-fru. O próprio Sérgio curtiu delicadamente 

com a malemolência da moça em seu texto de apresentação: “La Ranna já trabalhou 

com os mais variados empresários, contribuindo sempre com sua redonda 

personalidade para maior brilhantismo do espetáculo e gáudio da platéia”. 

A publicação da lista das certinhas era um acontecimento que, urght!, alavancava as 

venda de Última Hora e O Mundo Ilustrado.
 212

 

 

Com o tempo, a lista das Dez Mais Certinhas ficava cada vez mais famosa e concorrida. 

Stanislaw era constantemente questionado sobre ela, e o próprio “status” de ser uma certinha 

possibilitou o alavancamento da carreira de algumas delas, haja visto, a repercussão que dava, 

e é claro, o poder simbólico. E ao refletir sobre elas, Stanislaw aumentou seus textos sobre 

sobe sua “mulherologia”. 

 

Um dia, pergunta chata, quiseram saber qual a mais certinha das certinhas. 

“Todas. Bom mesmo é mulher. E tem nego que não é muito chegado, pode? Melhor 

pra nós! Quando bolei as certinhas quis fazer uma homenagem à maior invenção 

deste mundo, agora, esse negócio de especialista em mulher acho um pouco 

perigoso. Uma vez quiseram me apelidar disso mas eu chiei, não entendo tanto 

assim, não. O fato de escolher as certinhas é pura picardia, nada tem de 

conhecimento profundo. Ninguém entende de mulher, nem o diabo, se ele 

entendesse não tinha chifre. Eu entendo é de feminilidade, quer dizer, sei sentir isso, 

sem saber descrever como é que é essa coisa. Mas às vezes descubro feminilidade 

até num pequeno detalhe, pode ser num sorriso ou num cotovelo. Quanto ao 

procedimento da mulher diante da crise histérica histórica que atravessa no 

momento, acho é que ela não deve marchar. Se ela marchasse menos, a crise não 

estava aí. Não sou contra mulher na política, ela tem direitos iguais aos homens, mas 

se entra para associações, no máximo sai um pif-paf. O que ela tem é de usar as 

armas que as mulheres sérias como Adalgisa Néri, Rachel de Queiroz, Fernanda 

Monte Negro, Clarice Lispector usam. Sobre a chamada mulher doméstica, 

infelizmente não achei uma. Tenho a maior inveja do burguesão realizado. O mundo 

é dos pobres de espírito, foi Jesus que disse. Minha opinião sobre a mulher 

independente é a melhor possível, embora ela seja muito malvista pelas outras, seja 

vítima de preconceitos que crescem na razão direta de sua liberdade. Mas dentro 

dessa luta toda, importante é mulher não esquecer nunca de seu aspecto físico, o 

sentido de sua feminilidade. Não precisa andar de calças velhas (as compridas) e 

nem usar camisa de homem. E o problema da falta d`água também não é desculpa. 

Nunca fui mulher, mas acho que para ela amar livremente tem de enfrentar muito 
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vizinho, muito mulher na janela, muita amiga invejosa. Nem sou apologista da 

mulher que fica com um homem soa a vida inteira, embora ache que isso seja o 

ideal. Mas quem entende desse assunto melhor que eu, é o primo Altamirando. 

Ainda outro dia ele foi dormir lá em casa. E quando o nefando parente aparece 

pedindo pousada, boa notícia não traz: ou está cercado por algum cobrador ou 

perseguido pela polícia, tanto que já nem pergunto qual é babado nem nada, pra não 

me sentir automaticamente cúmplice. Só sei é que ele chegou, comeu como um 

frade, bebeu como um irlandês, apertou e acendeu um baculejo, aquele cigarrinho de 

arte, e contou que em São Paulo uma senhora chamada Maria Fidelino era líder 

divorcista. Talvez o Nelson Carneiro nem soubesse disso, mas tinha uma coleguinha 

paulista que, além de divorcista, era líder feminista. Ela tinha dado uma entrevista 

dizendo que o então atual estado de coisas não podia continuar. E, de estado em 

estado, tinha chegado ao estado civil dos casais entortados. Madame Fidelino não 

explicava se era casada, solteiro ou avulsa, mas pelo jeito estava sem marido, pois 

falava das damas em disponibilidade conjugal com tal conhecimento de causa que a 

gente via logo que no quarto dela tinha uma vaga. Espinafrava os homens de um 

modo geral e os homens que se separavam, em particular. Disse que nosso governo 

(não chegava a dizer qual deles) já devia ter tomado alguma providência para 

amparar as mulheres separadas, que a justiça é cega, por isso não via as dificuldades 

que elas passam , por causa dos homens. Acrescentava que 90 porcento [sic] dos 

homens que abandonaram suas esposas não lhes prestava assistência financeira. 

Então tinha fundado a „Sociedade das Mulheres Separadas”. 

Era extraordinária a capacidade de Mirinho para observações malignas. Primeiro 

chamou Madame Fidelino de „paulista separatista‟, depois, sabendo que tal entidade 

já existia, pegou o telefone, discou e perguntou: 

„É da Sociedade das mulheres Separadas?‟ 

„É, sim senhor‟. 

„Então me separa duas aí, por favor, uma pra sábado e outra pra domingo!‟ 

E meditativo, a balançar a cabeça, com um sorriso cínico pendurado nos lábios, 

sintetizou: „Não boto a mão no fogo por mulher nenhuma, que não quero ficar 

maneta!‟.
213

 

 

Agora que já vimos um pouco como surgiram as Certinhas e o que Stanislaw falava 

sobre elas e as mulheres em contexto mais amplo, vamos nos voltar para como as Certinhas 

foram representadas na revista O Cruzeiro no período de 1966 a 1968. 

Stanislaw estréia em O Cruzeiro na edição de 12 de fevereiro de 1966, estréia destacada 

na capa que o anunciava e ainda trazia Esmeralda Barros de biquíni, eleita uma das dez 
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Certinhas do ano anterior
214

 e modelo da matéria “Uma certinha e 7 biquínis”. Esta matéria 

foi produzida com textos de Ubiratan Lemos e fotos de Indalécio Wanderley. E consistiu em 

um ensaio fotográfico onde Esmeralda aparecia no primeiro plano tendo ao fundo o morro do 

Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. Sendo que as maiores variações eram das poses e dos 

biquínis. Para cada foto um biquíni diferente, representando assim um dia da semana, essa é a 

razão do “7” da manchete. Ver quadro 03, abaixo. 

A escolha de Esmeralda Barros não é só pelo fato de ser uma das Certinhas “oficiais”. 

Naquele momento, ela era (provavelmente) a mulata brasileira com maior evidência na mídia 

por trabalhar na televisão, fazer filmes nacionais e internacionais
215

. O Cruzeiro mesmo lhe 

dedicou outras matérias
216

 e posteriormente, foi uma das primeiras a posar para a Playboy 

brasileira
217

. 

Já bem acostumada as câmeras, parece estar a vontade. Ubiratan Lemos ressalta sua 

sensualidade: “Seu corpo, que transborda biquínis „Jomafre‟, é um „best-seller‟ para o bom-

gôsto internacional. Dizem os experts que os seios de Esmeralda – assim diziam também dos 

de Ima Sumac – estão entre os mais belos do mundo.” (negrito do autor) 
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 Ver: Playgir, Ano 1, N°1, Ediex,1965, p.23. 
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 Só para citar alguns: As Cariocas (1966); A espiã que entrou em fria (1967); Se tutte le donne del mondo 

(1966);  Kiss the Girls and Make Them Die (1966). 
216

 Niltonn Camparelli (textos) Indalécio Wanderley (fotos). Esmeralda confessa: não sou mulata. O Cruzeiro, 

09/03/1968; A Eva de Esmeralda, O Cruzeiro, 27/07/1968; Wanderley Lopes (textos) Aldyr Tavares (fotos). 

Sou a mesma mulata. O Cruzeiro,13/11/1969 
217

 Playboy, Julho de 1976. 
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Quadro 03: Ubiratan Lemos (textos) Indalécio Wanderley (fotos). Uma certinha e 7 

biquínis. O Cruzeiro, 12/02/1966 
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No mesmo ano de 1966 O Cruzeiro publicou outras matérias envolvendo as Mais 

Certinhas de 1965
218

 e tendo as seguintes características visuais gerais (quadro 04): 

 Quadro 04: 

Matéria Certinha / n° de fotos 

/ nº de páginas 

Enquadramentos/posi

ção 

Vestimenta 

Uma certinha e 7 

biquínis 

Esmeralda Barros / 7 

/ 9 

6 Plano médio, 1 

Plano americano, 

 

7 biquínis diferentes 

Uma certinha e 7 

calças 

Flavia Balbi / 7 / 9 Plano médio, Plano 

americano, 2 deitada 

4 tops, 7 calças diferentes 

Uma certinha e os 

7 do Zoo 

Edna Gonçalves / 7 / 

6 

6 Plano médio, 1 

Plano americano, 2 

deitada 

1 biquíni, 2 calças e duas blusas 

Uma certinha e 7 

fantasias 

Neyde Aparecida / 7 / 

6 

7 Plano médio 7 fantasias diferentes, em 6 as 

pernas são destacadas 

Uma certinha e 7 

instrumentos 

Carla Miranda / 8 

fotos / 6 

1 Plano geral, 6 Plano 

médio, 1 Plano 

americano 

2 biquínis diferentes 

Uma certinha e 7 

praias 

Regina Célia
219

 / 7 / 6 1 Plano americano, 4 

Plano médio, 2 Plano 

geral 

4 biquínis diferentes 

Uma certinha e 7 

poses 

Zélia Maria Martins 

Cota / 7 / 6 

7 Plano médio 

fechado visto de cima 

3 top e 2 shorts, 2 vestidos 

7 vêzes certinha Jacqueline / 7 / 6 7 Plano médio 2 biquínis, 2 maiôs, 2 conjuntos, 

1 nua 

 

Provavelmente foram publicadas 10 matérias deste tipo já que virou uma série, mas que 

só não citamos as 2 edições restantes (provavelmente estreladas por Célia Azevedo e Marlene 

Lôbo) devido a sua falta nos acervos pesquisados. 
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 Ubiratan Lemos (textos) Indalécio Wanderley (fotos). Uma certinha e 7 biquínis. O Cruzeiro, 12/02/1966; 

Ubiratan Lemos (texto) e Indalécio Wanderley (fotos). Uma certinha e 7 calças. O Cruzeiro, 16/04/1966; Joarez 

Ferreira (texto) e Rubens Américo (fotos). Uma certinha e os 7 do Zoo. O Cruzeiro, 16/08/1966; Ary 

Vasconcelos (texto) e Jorge Audi (fotos). Uma certinha e 7 fantasias. O Cruzeiro, 26/02/1966; Ary Vasconcelos 

(texto) e João Fontes (fotos). Uma certinha e 7 instrumentos. O Cruzeiro, 29/08/1966; Ary Vasconcelos (texto) 

e Rubens Américo (fotos). Uma certinha e 7 praias. O Cruzeiro, 20/07/1966; Ubiratan Lemos (texto) e Indalécio 

Wanderley (fotos). Uma certinha e 7 poses. O Cruzeiro, 26/05/1966; Oswaldo Amorim (texto) e Ronaldo 

Moraes (fotos) 7 vezes certinha. O Cruzeiro, 16/06/1966 
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 Na realidade ela não era uma das Certinhas de 1965, segundo Ary Vasconcelos, a garota correta seria Ítala 

Nandi que surpreendeu “os círculos rebolatícios com uma declaração-bomba: renúncia total. Seu rebolado agora 

era outro – teatro sério, circunspecto. Mas o mundo não veio abaixo por isso, e o próprio Stanislaw Ponte Preta 

escalou imediatamente a substituta para a posição”. 
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É possível perceber que o jeito com que as Certinhas foram fotografadas pela equipe de 

fotógrafos de O Cruzeiro seguiu a linha, o “padrão fotográfico” de se retratar as garotas na 

revista. Elas estão sempre em primeiro plano, com um enquadramento de Plano Médio. A 

praia, piscina ou lago é o ambiente predileto já que sugerem o uso do biquíni e possibilita 

mostrar o corpo, as curvas e contornos da garota em questão. 

O padrão é mostrá-las de frente, em pé, olhando e sorrindo diretamente para o 

fotógrafo/leitor(a). 

Dentre estas matérias, apenas uma mostra uma Certinha retratada nua. Jacqueline 

Myrna
220

, fotografada por Ronaldo Moraes e com textos de Oswaldo Amorin em 16 de maio 

de 1966. Figura 55, abaixo. 

Seguiu-se a ordem de mostrar o corpo sendo despido ao longo da fotorreportagem. E 

com uma série de textos comentando sua vida profissional que passou pelas passarelas, pelo 

teatro, pela televisão e pelo cinema. Um do subtítulos da matéria se chamava “Bonitinha e 

extraordinária”, e que muito lembra o “Bonitinha, mas ordinária”, da peça homônima de 

Nelson Rodrigues de 1962
221

, e que fazia os seguintes comentários sobre a moça: 

 

Jacqueline está contente com o êxito de sua carreira e com o carinho do público. 

Mas não quer estacionar: procura sempre aprender algo nôvo ou aperfeiçoar o que já 

sabe. Por isso, ela, que fala romeno, inglês, francês, espanhol, italiano e protuguês, 

está aprendendo ainda alemão e japonês, tomando aulas de violão e continua com as 

de piano (3 vêzes por semana) e com os exercícios diários de balé, que dança desde 

os 12 anos. 

Gosta de Frank Sinatra (tem 36 LPs dêste cantor), de música de todos os gêneros, 

inclusive clássica (principalmente de Chopin, Liszt e Debussy), de ler (desde 

“Luluzinha” até Tolstoi, passando por Hemingway, Aldous Huxley, Saint-Éxupery, 
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 Atriz de teatro, televisão e cinema. De origem romena, chegou ao Brasil na adolescência, com um jeito de 

adolescente e corpo de mulher, a imprensa vivia em seu percalço, mas era barrada pela mãe da moça, uma 

verdadeira guardiã. Jacqueline participou dos filmes: Amor na Selva (1961); Isto é Streap-Tease (1962); Riacho 

de Sangue (1966); As Cariocas (1966); Cangaceiros de Lampião (1967); A Desforra (1967); As Amorosas 

(1968); Adultério à Brasileira (1969); e As Confissões de Frei Abóbora (1971). Maurício Kus conta que o filme 

Superbeldades (1962) foi o filme de circulação mais curta no cinema brasileiro, estreou na seção das 14 horas e 

foi apreendido pela censura às 16 horas e nunca mais voltou a ser exibido. Também segundo Kus, Jacqueline foi 

uma das precursoras da pornô-chanchada. Na televisão, participava do programa “Praça da Alegria”, onde ficou 

famosa pela sua pronuncia afrancesada da frase “Brasileiro é tão bonzinho” e pelo seu sotaque carregado na 

pronuncia da palavra “Arraraquarra!”. Nos anos 1970 ela misteriosamente desaparece da mídia, havendo um 

rumor de que teria se casado com algum milionário. Mais detalhes em: KUS, Maurício. O misterioso 

desaparecimento de Jacqueline Myrna. Disponível em: 

<http://www.ovadiasaadia.com.br/mauriciokus.cfm?id=9xjw3&n1&CFID=2401949&CFTOKEN=91825063> 

Acesso em jan. 2012. E também em 

<http://ondeanda.multiply.com/photos/album/437?&show_interstitial=1&u=%2Fphotos%2Falbum> Acesso em 

Jan. 2012. 
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 Transformada em filme em 1963 por J. P. Carvalho, e tendo um remake em 1981 dirigido pro Braz Chediak. 

http://www.ovadiasaadia.com.br/mauriciokus.cfm?id=9xjw3&n1&CFID=2401949&CFTOKEN=91825063
http://ondeanda.multiply.com/photos/album/437?&show_interstitial=1&u=%2Fphotos%2Falbum


181 
 

Jorge Amado e Érico Veríssimo), de dirigir, tricotar, nadar, cinema, teatro, joías 

(principalmente esmeraldas e brilhantes) e da côr vermelha (a côr do seu Volks). 

Não gosta de amarelo, de batom nem de maquiagem em geral. 

Tem 1,68 de altura e 58 quilos genialmente distribuídos. E êste monumento de 

beleza ergue-se sôbre um pequeno pedestal: calça sapato número 33. Por tudo isso é 

que Jacqueline é um sucesso, ou melhor, um “sucexo”
222

. 

 

O discurso é detalhista nas habilidades da garota, talvez um tanto quanto exagerado 

(talvez satírico), mostrando seus dotes profissionais, intelectuais e físicos. E quando ligamos o 

texto à fotografia, a impressão que fica é que a artista completa é aquela que faz de tudo na 

mídia, inclusive, tirar a roupa e se mostra como um “sucexo”. 
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 Oswaldo Amorim (texto) e Ronaldo Moraes (fotos) 7 vezes certinha. O Cruzeiro, 16/06/1966 
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Figura 55(a): Oswaldo Amorim (texto) e Ronaldo Moraes (fotos) 7 vezes certinha. O Cruzeiro, 16/06/1966 
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Figura 55(b): Oswaldo Amorim (texto) e Ronaldo Moraes (fotos) 7 vezes certinha. O Cruzeiro, 16/06/1966 
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Figura 55(c): Oswaldo Amorim (texto) e Ronaldo Moraes (fotos) 7 vezes certinha. O Cruzeiro, 16/06/1966 
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A edição de estréia da sessão Stanislaw Ponte Preta em O Cruzeiro (Figura 56, abaixo) 

tinha as seguintes características gráficas: duas páginas. Na esquerda, uma crônica e uma 

ilustração sobre ela feita por Carlos Estêvão. Na direita, uma foto de uma Certinha 

fotografada por Augusto Valentim tendo uma legenda com um comentário de Stanislaw e que 

ocupava meia página ou um terço dela. Algumas vezes, as fotografias não eram creditadas, o 

que abre a possibilidade de terem sido extraídas dos arquivos de O Cruzeiro, embora isso 

fosse uma exceção. E por fim, pequenos comentários gerais sobre política, música, cinema, 

costumes, pessoas, eventos, etc. que viria a se chamar “Artes e manhas”. Esta estrutura se 

repetiu em todos os exemplares encontrados. 

O que nos interessa é saber como as Certinhas eram representadas visualmente na 

sessão. Para isso, escolhi conforme o recorte temático, as imagens que mais se aproximavam 

da nudez e sensualidade, mas também, algumas que tivessem algo a acrescentar a discussão. 

O que resultou nas 12 matérias que veremos a seguir. 

A primeira delas se refere a edição de estréia da sessão (Figura 56), com uma foto de 

arquivo, mostrava “Claudia Cardinale na cena que deu bronca. O produtor Franco Rossi, que 

é dono da môça, depois que viu esta cena do filme „Uma Rosa para Todos‟, ficou tão 

enciumado que parecia um Otelo siciliano. Mandou cortar a cena inteirinha. Aproveitando aí 

esse bocadinho”. O comentário é uma brincadeira de Stanislaw pois apresenta a contradição 

de um diretor que censura o próprio filme. 

Mas que também explicita o fato de que nos anos 1960 há uma produção fílmica 

nacional e internacional onde a beleza, sensualidade e nudez feminina se disseminam na 

Cultura Visual. A fotografia publicada mostra um corpo cheio, não no nível das “dançarinas 

de axé” dos anos 1990 citadas por Joaquim Ferreira dos Santos ou das recentes funkeiras e 

“mulheres frutas” dos anos 2000. Mas certamente variando entre um meio termo entre a 

magreza e o dito “sobrepeso”.  Ou seja, não é um corpo magro nem gordo. Está delineado 

com um padrão de corpo “violão”, valorizado pelas suas curvas que são ressaltadas pelo 

enquadramento fotográfico mostrando o corpo inteiro de frente e, às vezes, de lado. 

 O maiô ou a blusinha em conjunto com a calcinha também aparecem para sensualizar o 

corpo, dando um toque de intimidade e de feminilidade com as rendas e babados (Figuras 56, 

60, 61 e 66). 
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Figura 56: Stanislaw Ponte Preta. O Cruzeiro, 12/02/1966 
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Na sessão publicada em 26 de fevereiro de 1966 (Figura 57, a baixo) temos uma garota 

de biquíni na praia, ela olha diretamente para o fotógrafo/leitor e puxa sensualmente a parte 

de baixo do biquíni. Na legenda, Stanislaw informa que “Vera Viana está filmando „Tôda 

donzela tem um pai que é uma fera‟ mas, pelo jeito. O dela não é tão fera assim”. 

Esta ousadia em mostrar propositalmente mais pele, com um toque mais erotizado era algo 

raro. As poses provocantes, ou seja, quando a modelo mostra grande parte do corpo, ou áreas 

dificilmente visíveis cotidianamente e ainda acrescida de uma expressão facial erótica, era 

algo que só circulava em revistas masculinas (Ver detalhes disso no próximo item: “As 

Certinhas nuas em revista masculina no tempo de Stanislaw: a publicação da Playgirl”).  

Quando olhamos para as Figuras 60, 61, 62 e 67 podemos perceber que o fotógrafo 

Valentin tentou criar o efeito de surpresa, quando o homem pega a garota se despindo 

derrepente.  

Ainda nas Figuras 60 e 61, podemos observar que se trata da mesma foto, o que muda é 

a inserção de um cenário falso na segunda. As legendas também são diferentes, na primeira 

lemos: “Jussara Lupe, quando preparava a indumentária para reaparecer na noite carioca. E 

olha, meu camaradinha, vai reaparecer com uma saúde tão forte que vai fechar pra balanço 

muito ambulatório da SAMDU. (Foto Valentim, especial para a Fototeca do Lalau.)”; e na 

segunda: “Jussara Lupe, indo para a praia com um modêlo avançadíssimo, idealizado por 

Primo Altamirando, numa de suas muitas incursões pela moda feminina. Aliás, Mirinho é 

craque nessa moda. (Fotos Valentim, especial para a Fototeca Lalau)”. 

Com uma leve alteração de cenário e uma nova legenda, a mesma foto é reaproveitada 

segundo a lógica de que “mulher é sempre notícia” e seu corpo é um espetáculo a ser visto, 

portanto não há a necessidade de ineditaneidade desde que o conteúdo seja “maquiado” com 

nova características e publicado bem posteriormente ao material original. 
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Figura 57: Stanislaw Ponte Preta. O Cruzeiro, 26/02/1966 
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Figura 58: Stanislaw Ponte Preta. O Cruzeiro, 02/04/1966 
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Figura 59: Stanislaw Ponte Preta. O Cruzeiro, 16/04/1966 
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Figura 60: Stanislaw Ponte Preta. O Cruzeiro, 18/11/1967 
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Figura 61: Stanislaw Ponte Preta. O Cruzeiro, 07/09/1968 
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Figura 62: Stanislaw Ponte Preta. O Cruzeiro, 08/06/1968 
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Uma característica das Certinhas que apareceram na sessão é a vestimenta. Chegou a ter 

alguns maiôs como podemos ver na Figura 59 (acima), ou até algumas fantasias. Mas isto não 

era o usual. O traje “padrão” era o biquíni (Fig. 57 e 58), sendo que as nas fotos mais 

sensuais, só aparecia a sua parte de baixo (Fig. 60, 61, 62, 64, 65). 

Neste período também há audácia de se mostrar os seios (Fig. 64, 65 e 67), não de uma 

forma explicita. A todo momento há sua interdição. Mãos, braços, panos, toalhas ou qualquer 

outra coisa que os esconda. Mas o importante é que estas imagens são os ensaios para a 

exibição direta dos seios que irá acontecer nos anos 1970 e principalmente nos 1980, quando 

modelos e atrizes os mostraram abertamente nos periódicos e no cinema
223

. Mas esta 

exposição tem um quê revolucionário, convergindo para a imagem de uma mulher 

independente que faz do seu corpo o que bem entende. Basta lembrar do filme brasileiro 

Macunaíma (1969) de Joaquim Pedro de Andrade
224

, onde a personagem Ci é uma 

guerrilheira que anda pela rua com uma blusa entreaberta, já em outra cena, aparecem em uma 

foto em um quadro na parede com os seios totalmente descobertos e segurando armas 

(40:04‟). Nos EUA também se produziu o filme Barbarella (1968), de Roger Vadin
225

, onde a 

nudez e sensualidade da protagonista Barbarella são suas armas para se mudar o mundo. 

As costas também são muito valorizadas por exibirem uma grande parte do corpo (Fig. 

60, 61, 62, 64 e 65) e indicarem a nudez. No filme Bebel, Garota Propaganda (1968) de 

Maurice Campovilla
226

, conta a história de uma modelo que passa a fazer sucesso após uma 

sessão fotográfica, ganha destaque nacional por uma foto onde ela posa de costas, em baixo 

de um chuveiro. Cena destacada em uma matéria de O Cruzeiro
227

. Já em outra reportagem 
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 , Nos anos 1970 a censura só permitia a exibição de um seio, os dois não. 
224

 Sinopse: “Macunaíma é um herói preguiçoso, safado e sem nenhum caráter. Ele nasceu na selva e de preto, 

virou branco. Depois de adulto, deixa o sertão em companhia dos irmãos. Macunaíma vive várias aventuras na 

cidade, conhecendo e amando guerrilheiras e prostitutas, enfrentando vilões milionários, policiais, personagens 

de todos os tipos.” Disponível em: <http://www.adorocinema.com/filmes/macunaima/> Acesso em 22 dez. 2011. 
225

 Sinopse do filme: “No século XXXXI as guerras já foram abolidas há muito tempo, mas Barbarella (Jane 

Fonda), uma bela agente, recebe um comunicado do Presidente da Terra (Claude Dauphin), dizendo que uma 

arma foi inventada e que isto pode perturbar a paz no universo. Assim, sua missão é evitar que tal mal aconteça.” 

Disponível em: <http://www.adorocinema.com/filmes/barbarella/> Acesso em 22 dez. 2011. 
226

 Sinopse do filme: “Bebel (Rossana Ghessa) nasceu em um bairro popular de São Paulo e vem de uma família 

pobre. Devido à sua beleza é contratada por um astuto promotor de vendas, Marcos (John Herbert), para ser o 

símbolo de um novo sabonete a ser lançado. A imagem de Bebel chega ao topo do país através dos jornais, 

revistas, televisão e cartazes, e, com isso, ela encontra o sucesso e o dinheiro. Um dia, porém, a campanha acaba 

e Bebel tem de retornar ao ponto de partida.” <http://www.adorocinema.com/filmes/bebel-garota-propaganda/> 

Acesso em 22 dez. 2011. 
227

 “Equipe O Cruzeiro”. A garôta Bebel. O Cruzeiro, 08/06/1968. 

http://www.adorocinema.com/filmes/macunaima/
http://www.adorocinema.com/filmes/barbarella/
http://www.adorocinema.com/filmes/bebel-garota-propaganda/
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sobre cinema, do filme Amor e Desamor (1966) de Gerson Tavares
228

, são as costas desnudas 

o principal elemento destacado
229

 (Fig. 15, capítulo 1).  

As ilustrações de Carlos Estêvão não eram ligadas as fotos das Certinhas, mas 

retratavam algum momento das crônicas de Stanislaw Ponte Preta e nas crônicas as Certinhas 

voltavam a aparecer. Este é o caso da crônica “O Padre e o Busto” (Fig.59) onde Stanislaw 

conta que da janela de sua casa viu na rua uma moça de biquíni e cabelos curtos que acabara 

de sair da praia e se depara com um padre: 

 

(...) de repente, ficaram os dois lado a lado. O padre e môça. Eu até me lembrei do 

poema de Carlos Drummond de Andrade, sôbre êste tema; poema que vem de ser 

transformado num belo filme com a Helena Inês. Só que, no poema, o padre fica 

encantado pela môça e ali na esquina o padre era velho e gordo e estava era 

indignado com a exposição dos encantos da môça. Seu olhar de censura envolveu a 

bonitinha de alto a baixo, parando nos olhos, no pescoço, nos ombros, no busto, no 

umbigo, enfim, parando por ali tudo. E não se limitou à inspeção, o piedoso 

sacerdote. Da minha janela eu ouvi, quando êle chamou a certinha de sem-vergonha: 

- Isto é uma falta de pudor. Suas carnes serão queimadas pelas chamas eternas do 

inferno – ê gritou. 

Ela reagiu. Encolheu-se um pouco, mas reagiu: 

- O senhor não tem nada com isso. 

- Engana-se – retrucou o padre – Tenho sim. Todos nós temos – e olhou em volta, 

buscando parceirada, mas – pelo jeito – estava todo mundo contra. O padre resolveu 

dar-se ao trabalho da catequese. Já tinha gente às pampas. Êle pigarreou e lascou: 

São môças sem pudor, rapazes sem os freios da educação, que estão botando o 

mundo a perder. 

E tome blábláblá. A môça, irritada com o ataque, titubeou um pouco no meio-fio e 

procurou abrir caminho para se mandar dali. Uma mulher mulata e barriguda tentou 

impedir, mas a mocinha tinha suas mumunhas. Deu um empurrão na mulata e foi 

saindo. E o padre lá: 

- É por isso que a mocidade de hoje conhece melhor o busto de Gina Lollobrigida ou 

Sofia Loren (o padre era um bocado cinematográfico) do que os bons princípios. 

Deve ter achado a imagem boa, porque repetiu:  

- A mocidade conhece melhor o busto das atrizes do que os bons princípios. 
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 Sinopse de filme: “Por acaso, um homem e uma mulher se encontram numa noite, na casa dele, de madeiras e 

tijolos, entre árvores, fazendo contraste com o concreto, o vidro e o alumínio de Brasília. Um pouco tímido e 

introvertido, ele sente violenta atração pela mulher, aparentemente dominadora, tranqüila e realizada. O choque 

entre as duas personalidades é uma luta primitiva e refinada, violenta e covarde, onde a sensualidade é sempre 

presente.” Disponível em: <http://www.meucinemabrasileiro.com/filmes/amor-e-desamor/amor-e-desamor.asp> 

Acesso em 22 dez. 2011.   
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 Antonio Machado. Cinema brasileiro em fase adulta Amor e Desamor. O Cruzeiro, 16/09/1966. 

http://www.meucinemabrasileiro.com/filmes/amor-e-desamor/amor-e-desamor.asp
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A mocinha já ia lá longe, mas ainda assim tinha um advogado de defesa que, 

virando-se para o padre, ponderou: 

- Seu padre, os bons princípios não têm decote e o busto das atrizes tem. Vai ver é 

por isso.   

(...) 

 

Carlos Estêvão retrata a cena no seu clímax, o ataque do padre. O desenho da moça 

segue a referencia de Stanislaw, de biquíni, com um grande busto, cabelos curtos e carregando 

objetos da praia. O padre por sua vez, parece um balão. O publico que os rodeia são de 

jovens, todos homens. E o centro das atenções não é corpo da moça, mas o discurso exaltado 

e moralista do padre, indicando que os “puritanos” fazem mais alarde do que os “liberais”. 
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Figura 63: Stanislaw Ponte Preta. O Cruzeiro, 22/06/1968 



198 
 

 

Figura 64: Stanislaw Ponte Preta. O Cruzeiro, 29/06/1968 
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Figura 65: Stanislaw Ponte Preta. O Cruzeiro, 27/07/1968 
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Figura 66: Stanislaw Ponte Preta. O Cruzeiro, 10/08/1968 
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Figura 67: Stanislaw Ponte Preta. O Cruzeiro, 14/09/1968 
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Por fim, a sátira de Stanislaw reside no contraste da figura do padre que embora tenha 

um discurso conservador, demonstra ter conhecimentos apurados sobre bustos. E da tensão 

social decorrente da ousadia das novas gerações e da visão tradicional sobre os 

comportamentos. 

Já a nudez propriamente dita das certinhas, só veio a aparecer em uma edição na sessão 

Stanislaw Ponte Preta publicada no dia vinte e dois de junho de 1968 (Figura 63). Em um 

fundo de página de quadrinhos, a garota está sentada em uma cadeira, de frente, com as 

pernas e braços cruzados. Escondendo tanto quanto mostra o corpo. A legenda diz: “Karla 

Krammer, no dia que entrou para as histórias em quadrinho com regra-três da Barabarella 

(Foto Valentin, especial para a Fototeca do Lalau)”. A referencia a uma “fototeca” traz a ideia 

de uma coleção, assim como se coleciona figurinhas ou selos, as fotos das certinhas poderiam 

ser colecionáveis. 

A nudez da certinha fotografada por O Cruzeiro (Figura 55), das fotografadas por 

Valentin (Figura 63 e 68b) tem em comum a interdição do corpo pelos braços e pernas. 

Participantes no jogo da sensualidade entre mostrar e esconder ao mesmo tempo. E que 

demonstra qual é o máximo de nudez feminina era permitida ser publicada na imprensa 

brasileira no fim dos anos 1960. 

Já a lista das Dez Mais Certinhas de 1966, matéria especial publicadas no início de 

1967 em O Cruzeiro (Figura 68 de (a) a (f) em seqüência nas próximas páginas), tinha doze 

páginas, dez fotos (uma para cada certinha), sendo que uma delas ocupou duas páginas 

(Rosana Ghessa, Fig. 68 (c)). Apenas uma seguiu a linha de publicação da sessão Stanislaw 

Ponte Preta com uma garota de biquíni com um fundo neutro (Célia Regina, Figura 68 (e)).  

As demais tiveram um fundo encenado e com algumas Certinhas fantasiadas, como a 

atende de posto de gasolina (Fig. 68 (a)), a guarda de transito (Fig. 68 (c)), a mecânica (Fig. 

68 (d)), a artista/designer (Fig. 68 (e)) e outra mecânica (Fig. 68 (f)). Todas as fotos eram 

coloridas e o grau de ousadia e sensualidade é muito superior ao normal.  

Algumas usam perucas, algo normal naquela época já que coexistia uma moda de 

cabelos femininos curtos e penteados volumosos e complexos para cabelos longos e que 

muitas vezes só eram viáveis mesmo através de perucas. O uso de maquiagem também fica 

mais evidente com as fotos coloridas onde podemos perceber a utilização do rímel e sombra 

nos olhos, batom vermelho e pó-de-arroz para clarear o rosto (em um tom bem mais claro do 

que o natural). 
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As fantasiadas de profissões que estas garotas incorporavam permitia que sua imagem 

pudesse ir além do estereótipo de “certinha” e acabar mexendo mais fundo no imaginário 

masculino, pois as fantasias sugerem a ficção de um cotidiano de um mundo repleto de 

mulheres lindas, ocupando trabalhos masculinos, mas não se masculinizando, pelo contrario, 

sua feminilidade é afirmada através de corpos despidos que indicam o convite ao prazer 

sexual. 

Com um espaço maior para os textos do que as habituais legendas, Stanislaw destaca os 

seguintes aspetos das certinhas: Nome da certinha; Alguma referência a roupa ou situação; 

Comentário sobre a vida profissional; Trocadilho com os atributos físicos (Ex: “não escondia 

nenhum defeito, caso tivesse algum”). Diferente da equipe de O Cruzeiro que procurava citar 

quais eram os gostos, o que lia, qual sua música ou gênero musical favorito, qual o seu grau 

de instrução, quais suas medidas corporais, e as vezes até chegava a reproduzia alguma de 

suas frases. 

Stanislaw por outro lado, não se importava muito com estas informações. O seu texto é 

que molda a garota conforme sua opinião sobre ela. E para ele, devemos nos focar na imagem, 

pois “Reportagens de CERTINHAS não é para ser lida, é para ser vista”
230

. 
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 Stanislaw Ponte Preta (texto) e Valentim (fotos). As dez mais certinhas de 1966. O Cruzeiro, 07/ 01/1967 
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Figura 68(a): Stanislaw Ponte Preta (texto) e Valentim (fotos). As dez mais certinhas de 1966. O Cruzeiro, 07/ 

01/1967 
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Figura 68(b): Stanislaw Ponte Preta (texto) e Valentim (fotos). As dez mais certinhas de 1966. O Cruzeiro, 07/ 

01/1967 
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Figura 68(c): Stanislaw Ponte Preta (texto) e Valentim (fotos). As dez mais certinhas de 1966. O Cruzeiro, 07/ 

01/1967 
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Figura 68(d): Stanislaw Ponte Preta (texto) e Valentim (fotos). As dez mais certinhas de 1966. O Cruzeiro, 07/ 

01/1967 
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Figura 68(e): Stanislaw Ponte Preta (texto) e Valentim (fotos). As dez mais certinhas de 1966. O Cruzeiro, 07/ 

01/1967 
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Figura 68(f): Stanislaw Ponte Preta (texto) e Valentim (fotos). As dez mais certinhas de 1966. O Cruzeiro, 07/ 

01/1967 
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Quase seis meses após a publicação da lista das Dez mais Certinhas, O Cruzeiro publica 

uma matéria intitulada Artes e Manhas para se escolher Certinhas
231

, (Figura 69 (a) a (c)). 

Que se utilizou do mesmo ensaio fotográfico da lista das dez (basta comparar 69 (b) com 69 

(a) e 68 (d) 69 (c)) com seis páginas e seis fotos coloridas. 

Nesta matéria Stanislaw deixa claro quais são os seu critérios de seleção das Certinhas: 

 

“Entender de Certinhas não é privilégio de ninguém” – afirmou Stanislaw Ponte 

Preta, quando perguntaram a ele quais as qualidades a apontar numa candidata a 

Certinha para transformá-la numa Certinha propriamente dita. “A Certinha, como o 

nome indica, é um produto antropométricamente perfeito” – acrescentou a flor dos 

Ponte Preta – “Quando falo em antropometria não estou querendo xingar ninguém. 

Antropometria estuda as medidas do corpo humano . ora, se estamos buscando uma 

Certinha, podemos trabalhar nesta busca de corpo e alma; mas nela isto é, na 

Certinha, só estamos interessados no corpo. A alma entrega-se a Deus, e se ela fôr 

uma tortinha de alma, que Deus a compreenda”. Uma vez a Pretapress formou uma 

comissão para escolher as Dez mais Certinhas do Ano. Ah Margarida.. pra quê! 

Quando um grupo de homens se junta para escolher mulher, raramente deixa-se de 

chamar um choque policial para conter os ânimos dos selecionadores. Isto parece ter 

servido de lição a Stanislaw Ponte Preta, pois foi ele ainda quem nos declarou: “Na 

hora de escolher as certinhas, eu me reúno comigo mesmo e faço como certo 

cronista mundano que uma vez escreveu em sua coluna que a opinião unânime dêle 

coincidia com a dos outros. Eu também quando estou sorrindo escolho Certinha, 

tenho opinião unânime”. De qualquer forma, que inveja as Certinhas é Deus, e o 

cronista apenas as promove. E êle é quem afirma: Em matéria de Certinha, Deus é 

grande, e Stanislaw é seu profeta”.
232

 

 

Embora a lista fosse baseada no clivo pessoal. Ainda há quatro características coletivas 

que evidenciam que as Certinhas estão visualidades em consonância com as demais 

representações femininas de nudez e sensualidade de O Cruzeiro: 1) O gosto por um padrão 

corporal similar; 2) A constante exibição das pernas nuas; 3) O enquadramento fotográfico 

sobre o corpo inteiro; 4) Um discurso textual que exalta a beleza e sensualidade. 
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 Stanislaw Ponte Preta (texto) e Valentim (fotos). Arte e manhas para escolher Certinhas. O Cruzeiro, 

17/06/1967 
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 Ibidem. 
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Figura 69(a): Stanislaw Ponte Preta (texto) e Valentim (fotos). Arte e manhas para escolher Certinhas. O 

Cruzeiro, 17/06/1967 
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Figura 69(b): Stanislaw Ponte Preta (texto) e Valentim (fotos). Arte e manhas para escolher Certinhas. O 

Cruzeiro, 17/06/1967 
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Figura 69(c): Stanislaw Ponte Preta (texto) e Valentim (fotos). Arte e manhas para escolher Certinhas.O 

Cruzeiro, 17/06/1967 
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3.7 As Certinhas nuas em revista masculina no tempo de Stanislaw: a 

publicação da Playgirl 

 

Algumas das Certinhas como Esmeralda Barros e Ítala Nandi posaram para a Playboy 

nos anos 1970. Mas nos anos 1960 quase não existiam grandes revistas masculinas. Tanto é 

que em 1965, com textos e edição de Stanislaw Ponte Preta e fotos de Augusto Valentin, foi 

lançada a revista Playgirl
233

, uma revista masculina inspirada na Playboy
234

 dos Estados 

Unidos. Apenas um exemplar chegou a ser publicado. Em sua capa, trazia a manchete: 

“Exclusivo! Em côres! As 10 mais Certinhas de „65‟”, já a capa e contra-capa trazia uma 

garota nua, sensualmente coberta por uma pele (Figura 70 (a), abaixo). 

Figura 70 (a): Playgirl, Nº1, Ano 1, Ediex, 1965 
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 Playgirl, Nº1, Ano 1, Ediex, 1965. (Fonte: acervo do autor). Nos EUA, no fim dos anos 1970 foi 

lançado a “Playgirl”, uma revista ao avesso da Playboy e que mostra homens nus.  
234

 A Playboy foi lançado no Brasil em agosto de 1975, chegava nas bancas com o nome de  Revista do 

Homem  por causa da censura, só vindo a receber o nome original em julho de 1978. As suas primeiras 

edições tinham poucas fotos de mulheres e a sensualidade era “amena” (resultado do contexto de Ditadura 

Civil-militar, mas que já passava pelo processo de abertura). Um aspecto interessante é que de 1975 até 

julho de 1976 ainda não havia a “garota da capa”, ou seja, a mulher da capa não era a mesma das páginas 

adentro e nem tinha relação com as fotografias e matérias da revista. 
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O seu conteúdo incluía uma matéria sobre as Certinhas, um ensaio fotográfico e sensual 

com Rosa Rodriguez, uma entrevista com Nelson Rodrigues, um teste para medir o grau de 

conquistas sexuais, uma matéria sobre como o strip-tease poderia ser deduzidas do imposto de 

renda, uma matéria sobre Taina Berlyll, uma crônica sobre mulheres, a lista das dez mais 

certinhas de 1965, uma matéria sobre as “Playgirls” do mês, algumas charges, uma matéria 

sobre massagem, uma matéria sobre o “Sexyquini”, uma matéria sobre a atriz Sherry 

Alberoni, uma matéria sobre festa de pijama e enfim, duas matérias sobre atrizes do cinema 

estrangeiro. 

Seu interior era em preto e branco, mas suas páginas centrais eram em papel cartonado e 

em cores. Justamente na matéria com a lista das mais Certinhas de 1965 (uma página para 

cada garota) e sobre as “Playgirls” do mês. Sobre estas últimas, vale um comentário mais 

detalhado.  

Por ser uma revista destinada ao público masculino e maior de idade, havia espaço para 

uma maior ousadia na sensualidade e na exibição da nudez. Mas, podemos perceber que a 

forma de exibição do corpo feminino seguiu o modelo que mostramos nas fotos das Certinhas 

em O Cruzeiro. A principal diferença é o tom intimista que as Certinhas
235

 da “Playgirls” 

assumem. Elas possuem um olhar fixo para o fotógrafo/leitor. Os ambientes são os cenários 

tradicionais criados no estúdio de Valentin. 

Na figura 70 (b) (abaixo) temos as duas primeiras páginas desta matéria, ocupadas por 

Nédia Montel, na primeira foto (esquerda) ela aparece de cartola, segurando uma taça e um 

litro de champanha, estando coberta por uma camisola entreaberta que mostra sensualmente a 

sua perna até o abdômen. Na foto da direita ela aparece deitada e segurando um telefone. As 

cenas remetem a fantasia de uma dona de casa erótica.  
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 Na revista, elas são chamadas de Certinhas. 
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Figura 70 (b): Playgirl, Nº1, Ano 1, Ediex, 1965 

Nas páginas seguintes, vemos Marlene rosário deitada com as costa nuas e Gina Lefeu 

completamente desnuda e com o corpo em perfil, (Figura 70 (c)). Ambas estão um pouco 

sérias, e pelas fotos serem coloridas, podemos observar que o uso de maquiagem é bem 

aparente, a até as o uso de perucas fica mais claro. 
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Figura 70 (c): Playgirl, Nº1, Ano 1, Ediex, 1965 

 

Como é o caso de Norma Kelly na figura 70 (d) que usa uma da cor roxa. Portanto, em 

imagens colorida as Certinhas, ou qualquer outra garota fotografada, ganha um tom de 

fantástico, como um estereótipo de um ser humanóide que habitaria os sonhos do leitor.  Já as 
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caixas de textos, de todas as fotos, seguem o padrão de exaltação da beleza com comentários 

intimistas do escritor para o leitor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70 (d): Playgirl, Nº1, Ano 1, Ediex, 1965 

 

Com esta revista, podemos perceber que em meados dos anos 1960 a forma de exibir o 

corpo sensual e nu em O Cruzeiro não diferia muito de revistas destinadas ao público 

masculino, pois ambas estão regidas por códigos visuais muito próximos. O que nos leva a 
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crer que, provavelmente, o processo de desnudamento do corpo feminino na grande imprensa 

(como no caso de O Cruzeiro) ocorreu no mesmo compasso de outras mídias, com mútuas 

influências. E, uma vez que estas visualidades passam a fazer parte do contexto cultural 

cotidiano, sua multiplicação tende a ser crescente conforme a criatividade de seus produtores 

e na demanda socialmente criada ou aproveitada
236

. 

Fato que faz parte do próprio desenvolvimento dos costumes que, através das sucessivas 

gerações, absorvem as informações visuais herdadas e somam novas experiências e criam 

novos padrões de beleza e sensualidade.  
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 Também tem que se considerar que quando há muitos profissionais em um mesmo campo de trabalho, há a 

tendência de que a concorrência entre os mesmos cause uma maior profissionalização e especialização dos 

conhecimentos técnicos e científicos, possibilitando um alto desenvolvimento na área. No caso das fotografias 

que envolviam a nudez e sensualidade, nos anos 1960 eram poucas as revistas especializadas neste tipo de 

visualidade, tanto é que os fotógrafos de O Cruzeiro, geralmente, podiam fazer qualquer tipo de trabalho, seja 

fotografar garotas de biquíni nas praias, seja fotografar acidentes sangrentos. Nos anos 1970 e 1980 surgem 

novas revistas, e em especial, revistas masculinas. Portanto, neste período o campo fotográfico ficou aberto há 

especialização em fotos eróticas e de nus.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho, pudemos observar que no Brasil, no período de 1966 a 1970, a nudez e 

sensualidade feminina foram visualidades que aos poucos eram difundidas em nossa Cultura 

Visual. E que vinham acompanhadas de uma série de discursos que exaltavam a beleza dos 

corpos e de códigos do que era ou não possível de ser mostrado. 

Na década de 1960 os jovens emergem para a História enquanto um grupo social 

revolucionário (vide as revoltas estudantis de 1968 pelo mundo ou o movimento de luta 

armada no Brasil), transformando os costumes e, a cada vez mais, se tornando um mercado 

consumidor emergente. Neste momento, ainda eram chamados apenas de “Jovens”, a 

categoria “adolescente” só viria mais tarde
237

. E ser jovem neste período significava estar sob 

suspeita. O Cruzeiro publicou diversas matérias falando da violência estudantil, da falta de 

interesse da nova geração. 

Mas quando mudamos dos para as jovens, a questão de gênero bate a porta. Os homens 

estão sob o signo da violência em potencial devido ao poder advindo de sua posição social e 

cultural que ocupa
238

. Já as mulheres estão ligadas a dois estereótipos muito fortes: a 

esposa/mãe e a mulher moderna. Na primeira, toda a tradição católica e tradicionalista 

brasileira empurra a mulher para ser uma “boa” esposa e mãe. Na segunda, a mulher moderna 

é a que está sob as ondas da mudança, inovação e novidade regem sua vida
239

. 

Dentro do contexto da vida das mulheres mostrada em O Cruzeiro, o período de sua 

juventude, compreendido entre os 15 a 28 anos (em média), é o momento em que eram 

chamadas de “garotas”, a noção de “infância” ou de “pedofilia” não se fazia sentir a ponto de 

excluir da fotografia sensual as garotas que eram muito novas. Nos casos aqui analisados, a 

sensualidade e por vezes a nudez das garotas, se fazia presente de forma delicada, bela e 

engraçada.  

O conjunto de fotógrafos e repórteres de O Cruzeiro usavam termos meigos e exaltados 

para tratá-las e ao fundo, havia um erotismo latente, por exemplo, Jorge Audi comentava que 

certa garota “É linda e graciosa, fazendo anúncio, em cenas de humorismo, ou nos acrobáticos 
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 Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, criado em 1990, crianças são os indivíduos entre 0 a 12 

anos, já os adolescentes são aqueles entre os 12 aos 18 anos. Entretanto, devido as modificações econômicas e 

tecnológicas, hoje se aponta que os jovens estão saindo da casa dos pais cada vez mais tarde, possibilitando o 

que alguns vem chamando de “pós-adolescência” (algo em torno dos 18 aos 25 anos).   
238

 As mulheres também tem potencial para a violência, afinal, junto com os homens, também participavam dos 

protestos estudantis e na luta armada, mas em O Cruzeiro esta face era quase invisível.  
239

 Sobre estas duas categorias, ver detalhes em: FRANCISCHETT, 2007; FORNAZARI, 2001; OLIVEIRA, 

2005; e SERPA, 2003. 
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passos das danças modernas. Aliás, esta ginástica deve fazer bem às suas curvas. E suas 

curvas fazem bem aos nossos olhos. Vale por um feriado visual”
240

. O estilo de escrita criava 

uma cumplicidade para com o leitor que, assim com o fotógrafo, compartilham a satisfação 

pela visão da beleza. 

As garotas retratadas pertenciam as camadas médias da sociedade, em grande parte, 

eram cariocas. Em geral, estudantes ou artistas. A categoria de artista compreende varias 

ocupações, tais como: modelo, dançarina, atriz (teatro, TV e cinema), cantora, animadora e 

assistente de palco em programas televisivos. Comumente, elas circulavam nestes vários 

campos de atuação artísticas. 

 A forma de mostrar o seu corpo obedecia aos códigos visuais da época. Ou seja, na 

maioria das vezes, o corpo aparece por inteiro, é mostrado de frente, evidenciando o formato 

de “violão”. O rosto olha para o fotógrafo/leitor(a) com um simpático sorriso. As costas e o 

bumbum pouco eram enfatizados, preferia-se mostrá-las de frente e de corpo inteiro, o que 

talvez fosse a influência dos concursos de misses já que eles eram muito presentes e 

populares. 

As cenas em que as garotas apareciam também refletem certo universo da ficção 

masculina. O olhar fotográfico cria estereótipos, pois congela momentos peculiares que, 

quando juntado a outros igualmente singulares, possibilita um contexto relativamente 

homogêneo para que determinada visualidade possa se cristalizar. Como foi o caso das 

Sereias e das Certinhas. Já o corpo feminino é um espetáculo em si, por isso tinha lugar 

constante nas notícias “do Brasil e do mundo” por que o que importava não era a notícia 

propriamente dita, mas o prazer de se visualizar a sensualidade das curvas femininas. As 

imagens femininas, como afirmava John Berger
241

, estão a serviço do olhar masculino. 

Loiras, morenas e mulatas faziam parte do contexto visual, mas é inegável que a 

presença das garotas brancas e da classe média era dominante, principalmente quando 

lembramos que muitas das matérias eram feitas no Rio de Janeiro, local onde a presença afro-

descendente era e é muito forte.  

Além das fotografias, a sensualidade e nudez feminina são visualidades que estavam 

alinhadas a intensa circulação de imagens oriundas do cinema, sobretudo do Hollywoodiano, 

mas também do italiano, francês e alemão. O próprio cinema nacional vira fonte destas 

visualidades. Até, arriscaria a dizer que, o erotismo da Pornochanchada dos anos 1970 bebeu 

do contexto da difusão da sensualidade dos anos 1960. 
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 Jorge Audi. Neyde sem retoque. O Cruzeiro, 09/06/1966. 
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 Op. Cit. 
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E se existe um “Cinema Brasileiro”, também deve haver uma “Fotografia Brasileira”, e 

neste contexto, podemos crer que nos anos 1960 a fotografia das lindas mulheres vinham 

acompanhadas de textos de uma poética (quase) literária, com certo fundo musical e um 

humor “homeopáticamente” machista. 

Logo, todo tipo de visualidade tem que ser compreendido dentro do seu contexto de 

circulação cultural e geracional, o que o torna característico de determinado momento 

histórico e influenciador dos momentos seguintes. 

A crescente exibição dos corpos femininos na segunda metade do século XX contribuiu 

significativamente para o desenvolvimento de uma nova moral sexual. Se anteriormente, as 

longas saias e vestidos tinham a função de esconder o corpo e impedir o desejo e a 

curiosidade masculina, a nova realidade se configurou pela exposição desinibida, pelas roupas 

pequenas, coladas ao corpo, pelos decotes, mini-saias, biquínis, enfim, por uma moda que se 

tornou sensual por definição
242

.  

Contudo, nossa pesquisa revelou que pelo menos no fim dos anos dourados
243

, ainda 

não havia uma fetichização de partes do corpo feminino. Como por exemplo a bunda, imagem 

indispensável dos bailes funks atuais, veio a ser uma visualidade que percorre a mídia 

brasileira desde pelo menos os anos 1990 quando o grupo musical “É o Tchan!” fazia sucesso. 

E em 18 de junho de 1999 foi lançada a revista Bundas
244

 por Ziraldo
245

 em companhia de 

outros humoristas no calibre de Jaguar e Millôr Fernandes. Pelo que percebi, a revista só 

durou até 2001
246

. Mas com uma proposta ousada, usava a sensualidade desta parte peculiar 

do corpo feminino para chamar a atenção do leitor e satirizar o mundo político. Proposta que 
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 Embora, nem sempre os corpos se ajustem sensualmente a esta moda, já que ela é feita a partir de 

jovens modelos, com medidas esculturais e que provavelmente, poderiam ser vestidas com pano de chão e 

continuariam lindas! 
243

 Segundo Eric Hobsbawm, o período em torno dos anos 1950 e 1960 é chamado de “Anos dourados” 

pelo relativo crescimento econômico e paz mundial. Quadro que se altera com a crise do petróleo em 

1972 e o aquecimento da Guerra Fria. HOBSBAWM, Eric J. Era dos extremos: o breve século XX: 

1914-1991. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. 
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 Bundas, 18/06/1999, Ano 1, Número 1. 
245

 Ziraldo trabalhou por mais de uma década em O Cruzeiro, inicialmente com seu personagem Saci e 

depois com Jeremias, o bom (uma antítese do Amigo da Onça). No seu traço, as mulheres sempre foram 

retratadas com bundas seios enormes, emanando grande sensualidade. E ainda hoje, é um dos 

“mulherólogos” expoentes daquela geração de 1960 que junta admiração pela beleza feminina com um 

fundo machista.   
246

 O fechamento da revista se deveu a falta de patrocinadores, como acabou prevendo Ziraldo: “Eu sou o 

responsável pelos dois maiores fracassos empresariais da história da imprensa brasileira: a revista Palavra 

e esta revista Bundas (...) em quase oitenta números de presença marcante na imprensa brasileira – não 

consegui um anúncio sequer dos anunciantes paulistas. Mantivemos a revista viva à espera de um 

milagre. E aí nos afundamos em dívidas, mas não tem problema „a humanidade só caminha tangida pela 

tempestade‟” (Ziraldo. Confissão com o leitor. Bundas. 23/01/2001, Ano 2, Número 79, p3). 



223 
 

também estava presente em O Pasquim, jornal que ele e outros humoristas fundaram em 1969 

e que durou até 1991
247

.   

E como vimos com Stanislaw Ponte Preta, existe uma ligação direta entre Sensualidade 

e Humor, fato que ainda precisa ser melhor estudando já que a faz parte da dimensão cômica 

da vida privada e pública. 

Nos anos 1950, 1960 e 1970 autores como Nelson Rodrigues e Jorge Amado, 

produziram vários textos que transbordavam sensualidade e nudez feminina, atingindo grande 

popularidade e posteriormente, sendo adaptados como telenovelas e seriados, e até se 

tornando filmes como “Bonitinha, mas ordinária” (1981) dirigido por Braz Chediak
248

 e 

“Gabriela, cravo e canela”(1984) dirigido por Bruno Barreto
249

. Esta migração da literatura 

para o audiovisual é um fecundo campo para os estudos visuais e culturais.   

A circulação destes filmes ocorre no mesmo momento da redemocratização brasileira e 

da inserção da nudez feminina na televisão, primeiramente com Maitê Proença na novela 

Dona Beija, em 1986, na TV Manchete. Depois, na mesma emissora, a novela Pantanal 

(1990) não só trazia uma onça que se transformava em uma mulher nua em suas cenas de 

abertura como também ficou famosa pelas cenas de nudez e sensualidade da atriz Cristiana 

Oliveira (interpretando Juma Murruá, na novela). O corpo despido também foi tema da 

abertura da novela Tieta (1989-1990) da Rede Globo. Em 1996 a novela Xica da Silva
250

 da 

TV Manchete alcança altos índices de audiência, tendo muitas cenas de nudez e sensualidade e 
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 Como não tive acesso direto a este periódico, não posso comentar como a nudez e sensualidade 

feminina eram representadas, mas o material fragmentado disponível na internet mostra que ele existia. 
248

 Inspirado no livro “Bonitinha, mas ordinária” de Nelson Rodrigues. Sinopse do filme: “Edgar (José 

Wilker) é um jovem bastante humilde, o que volta e meia o deixa constrangido. Um dia ele é procurado 

por Peixoto (Milton Moraes), genro do milionário Werneck (Carlos Kroeber), que lhe propõe que se case 

com a filha dele, Maria Cecília (Lucélia Santos), em troca de um polpudo cheque. O dinheiro atrai Edgar, 

só que ele é apaixonado por Ritinha (Vera Fischer), sua vizinha”, In: 

<http://www.adorocinema.com/filmes/bonitinha-mas-ordinaria-ou/programacao/> Acesso em 20 Dez. 

2011. Em 2010 foi lançado um remake do filme, dirigido por Moacyr Góes.  
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 Inspirado no livro “Gabriela, cravo e canela” de Jorge Amado. Sinopse do filme: “Bahia, 1925. Uma 

das maiores secas da história do Nordeste leva para Ilhéus Gabriela (Sônia Braga), uma bela retirante que 

com sua beleza e sensualidade conquista a todos, principalmente Nacib (Marcello Mastroianni), dono do 

bar mais popular da cidade, que emprega Gabriela para trabalhar em sua casa e com quem tem um caso. 

O relacionamento dos dois fica tão intenso que eles se casam, mas tudo parece desmoronar quando 

Gabriela lhe é infiel com o maior conquistador da cidade. Paralelamente, um "coronel" vai ser julgado por 

ter matado sua mulher com o amante. Os outros "coronéis" acham que ele tem de ser inocentado, pois 

houve um forte motivo para o crime, mas os tempos mudaram e determinados conceitos do passado estão 

sendo enterrados”, in: <http://www.interfilmes.com/filme_13433_gabriela.html> Acesso em 20 Dez. 

2011. 
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 A novela foi inspirada no filme Xica da Silva (1976) dirigido por Cacá Diegues. Sinopse de filme: 

“Segunda metade do século XVIII. Xica da Silva (Zezé Motta) era uma escrava que, após seduzir o 

milionário João Fernandes (Walmor Chagas), se tornou uma dama na sociedade de Diamantina. Ela 

passou a promover luxuosas festas e banquetes, em algumas contando com a exibição de grupos de teatro 

europeus. Sua ostentação fez com que sua fama chegasse até a corte portuguesa.” Disponível em: 

<http://www.adorocinema.com/filmes/xica-da-silva/programacao/> Acesso em 22 jan. 2012. 
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causando polêmica por causa de sua protagonista, Taís Araujo (interpretando Xica da Silva), 

que com apenas 17 anos, andava seminua nos episódios, fato que atraiu a atenção da Vara da 

Criança e do Adolescente do Rio de Janeiro e de setores da sociedade. Mas a partir de então, 

sensualidade e nudez se tornam comuns na programação brasileira, fato que merece ser 

estudado. Ainda mais considerando que algumas produções voltara ao ar, como é o caso de 

Pantanal e Xica da Silva, cujos direitos de reprodução foram comprados pelo SBT (Sistema 

Brasileiro de Televisão) e que obtiveram altos índices de audiência durante sua exibição 

(2008 e 2005, respectivamente). 

O plano fonográfico também é uma fonte interessante, por exemplo, uma das 

identidades visuais do samba é a linda mulata, de biquíni, fantasiada ou nua que povoa muitos 

LPs. A partir dela, poderíamos pensar como se criam e se difundem estereótipos visuais e 

como estão ligados a outros elementos culturais. 

Enfim, é inegável que as mulheres possuem uma beleza e um arredondamento corporal 

de grande plasticidade. Pernas, nádegas, abdômen, seios, lábios, olhos, o corpo feminino é 

objeto do olhar e do desejo. Desejo dos homens pela sua posse e desejo das mulheres em tê-lo 

sempre belo. É no corpo que se inicia a atração e se finda a sexualidade. Logo, é um 

importante objeto de pesquisa da História que aproxima visualidades, idéias, sentimentos e 

sensações.                                                             
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O Cruzeiro,1969-11-13 
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O Cruzeiro, 1969-03-27 
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O Cruzeiro, 1969-07-24 

O Cruzeiro, 1969-08-07 

O Cruzeiro, 1969-09-25 

O Cruzeiro, 1969-10-16 

O Cruzeiro, 1969-11-27 

Ano 1970 

O Cruzeiro,1970-01-01 

O Cruzeiro,1970-01-13 

O Cruzeiro,1970-01-27 

O Cruzeiro,1970-02-03 

O Cruzeiro,1970-02-17 

O Cruzeiro,1970-02-24 

O Cruzeiro,1970-03-03 

O Cruzeiro,1970-03-24 

O Cruzeiro,1970-04-14 

O Cruzeiro,1970-05-05 

O Cruzeiro,1970-05-12 

O Cruzeiro,1970-05-26 

O Cruzeiro,1970-06-02 

O Cruzeiro,1970-06-16 

O Cruzeiro,1970-06-21 

O Cruzeiro,1970-06-23 

O Cruzeiro,1970-08-11 

O Cruzeiro,1970-08-25 

O Cruzeiro,1970-09-08 

O Cruzeiro,1970-09-29 

O Cruzeiro,1970-10-04 

O Cruzeiro,1970-10-06 

O Cruzeiro,1970-10-20 

O Cruzeiro,1970-10-27 

O Cruzeiro,1970-11-03 

O Cruzeiro,1970-11-10 

O Cruzeiro,1970-11-17 
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O Cruzeiro,1970-11-24 

O Cruzeiro,1970-12-01 

O Cruzeiro,1970-12-09 

O Cruzeiro,1970-12-15 

O Cruzeiro,1970-12-22 

O Cruzeiro,1970-06-16 

O Cruzeiro, 1970-06-30 

O Cruzeiro, 1970-11-10 

Total de revistas pesquisadas no período de 1966 a 1970: 

Ano Número de revistas pesquisadas 

1966 35 

1967 34 

1968 24 

1969 44 

1970 35 

Total 172 
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APÊNDICE 3 

Arquivos pesquisados: 

Arquivo Histórico da UNICENTRO, Campus Santa Cruz, Guarapuava – PR. 

Biblioteca do Estado de Santa Catarina, Florianópolis – SC. 

Museu Municipal Francisco Bobato, Pitanga – PR. 

Acervo pessoal de Eric Allen Bueno, Pitanga – PR. 
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APÊNDICE 4 

Lista das 10 mais Certinhas de Stanislaw Ponte Preta 

1953 

Aída Campos 

Angelita 

Carmen Verônica 

Edith Morel 

Fernanda Villamayor 

Glória May 

Iris Bruzzi 

Joana D´Arc 

Jurema Samio  

Rosinha Lorcal 

1954 

Angelita 

Anilza Leoni  

Carmem Verônica 

Glória May 

Irene Hosko 

Maria Luísa Duval 

Marina Marcel 

Núcia Miranda  

Pina Brunette 

Tamaris 

1955 

Angelita 

Anilza Leoni 

Carla Nell 

Carmem Verônica 

Evelyn Rio 

Gina Lefeu 

Nilza Bene 

Norma Bengell 

Núcia Miranda 

Yolanda Ferrer 

1956 

Carmem Verônica 

Dorinha Duval 

Eloína 

Glória Ladany 

Irma Àlvarez 

Irene Bertal 

Luana 

Norma Bengell 

Rose Rondelli 

Rosemarie Sulquer 

1957 

Carmem Verônica 

Elizabeth Gasper 

Eloína 

Irene Bertal 

Mara Abrantes 

Marlene Blaco 

Nélia Paula 

Norma Bengell 

Rose Rondelli 

Rosita Lopes 

1958 

Aída Campos 

Célia Coutinho 

Heloísa da Rosa 

Ilka Soares 

Jossara Ney 

La Rana 

Liana Duval 

Marly Tavares 

Poche Grey 

Tereza Costelo 

1959 

Brigitte Blair 

Carmem Verônica 

Conchita Mascarenhas 

Iara Lex 

Mabel Serrano 

Ninon rose 

Nancy Montez 

Rosemarie Sulquer 

1960 

Amparito 

Elizabeth Belair 

Evelyn Rios 

Iris Bruzzi 

May Marcinelli 

Hilda Ribeiro 

Júlia Romero 

Maria Cristina 

1961 

Ana Maria Soeiro 

Anilza Leoni 

Dorinha Duval 

Gladys Ibanez 

Iris Bruzzi 

Lígia Rinelli 

Nadja Antunes 

Marivalda 
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Rose Rondelli 

Sandra Sandré 

Tereza Costelo 

Wanda Moreno 

Sandra Sodré 

Thelma Elita 

1962 

Andréa 

Annik Malvil 

Clara Beatris  

Daisy Paiva 

Denise Rocha de Almeida 

Eneida Jalena 

Gladys Velásquez 

Iris Bruzzi 

Miriam Pérsia 

Rosinda Rosa  

1963  

Iris Bruzzi 

Jacqueline 

Jane Eva 

Luely Figueiró 

Maria Pompeu 

Marta Botelho 

Nédia Montel  

Regina Berardi 

Sigrid Dieken 

Wanda Moreno 

1964 

Aizita Nascimento 

Célia Azevedo 

Marivalda 

Monique Max 

Nédia Montel 

Poche Grey 

Sônia Dutra 

Valentina 

Vera Vianna 

Zélia Martins 

1965 

Carla Miranda 

Célia Azevedo 

Edna Gonçalves 

Esmeralda Barros 

Flávia Balbadi 

Itala Nandi 

Jacqueline 

Marlene Lôbo 

Neyde Aparecida 

Zélia Martins 

1966 

Vera Viana 

Flavia Balbi 

Janette Cardoso 

Rosana Ghessa 

Célia Azevedo 

Regina Célia 

Zélia Martins 

Valentina Godoy 

Aizita Nascimento 

Giovana Godoy 

1967
251

 

 

1968 

Célia Azevedo 

Sonja 

Marivalda 

Sônia Machado 

Rosie 

Valentina Godoy 

Norma Marinho 

                                                           
251

 Não foi encontrada a lista deste ano. 
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Marza 

Carla Miranda 

Shana Rodrigues 

Esmeralda Barros 

Regina Célia 

Lúcia 

Fontes: Playgirl, Nº1, Ano 1, Ediex, 1965; O Cruzeiro, 07/ 01/1967; PIMENTEL, op. 

cit. p.132-133. 
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