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RESUMO

Alceu Penna (1915-1980), criador da coluna As Garotas em O Cruzeiro, se
tornou referência em moda e comportamento pelas suas ilustrações em meados
do século XX. Ao lado dessa atuação na imprensa, ele desenvolveu uma sólida
e pouco conhecida carreira desenhando figurinos para espetáculos diversos
entre as décadas de 1930 e 1970, entre eles o show tipo mulata-exportação
Brazil Export (1972) de Abelardo Figueiredo. Pensando a ilustração como um
documento histórico, ou seja, como imagem visual a partir da qual (e na qual) se
produz sentidos, a tese se ocupa em analisar as ilustrações de figurinos de Alceu
Penna para esse show, localizadas no seu arquivo pessoal, como evidências
visuais e materiais nas quais estão impregnados rastros de sua feitura e
circulação. Cada detalhe contido na ilustração, como seu papel, a técnica usada,
os materiais empregados, a assinatura do autor, os desgastes do tempo, as
cores, tudo isso é tratado como importantes indicadores para uma interpretação
da produção de sentido da obra.
Palavras-chave: Alceu Penna; Arquivo pessoal; Mulata; Ilustração de figurinos

ABSTRACT

Alceu Penna (1915-1980), creator of the column's Girls of Alceu in The Cruzeiro
magazine, became a reference in fashion and behavior by their graphics in the
mid-twentieth century. Alongside this activity in the press, he developed a solid
and little-known career designing costumes for various shows between the 1930s
and 1970s, including the show mulatto-export type Export Brazil (1972) of
Abelardo Figueiredo. Thinking illustration as a historical document, that is, as a
visual image from which (and where) produces senses, the thesis is concerned
with analyzing the Alceu Penna costumes graphics for this show, located in his
personal archive, as visual and material evidence in which are impregnated
traces of its making and circulation, in addition to visual dialogues established
with its surroundings. Every detail contained in the illustration, as his paper, the
technique used, the materials used, the author's signature, the wear of time, the
colors, all this is treated as important indicators for an interpretation of the work's
meaning production.

Keywords: Alceu Penna; Personal archive; Mulato; Costume illustration

RÉSUMÉ

Alceu Penna (1915-1980), créateur de la colonne “As Garotas” (traduction Les
filles) dans Le Cruzeiro, est devenu une référence dans la mode et le
comportement par ses illustrations au milieu du XXe siècle. Parallèlement à cette
activité dans la presse, il a développé une solide et très peu connue carrière de
la conception de costumes pour différents spectacles entre les années 1930 et
1970, y compris le spectacle genre mulâtre-export Brazil Export (1972) de
Abelardo Figueiredo. En réfléchissant à l’illustration comme un document
historique, ainsi dit, comme une image visuelle laquelle (et d’où) se produit sens,
la thèse s’intéresse à l'analyse des illustrations de costumes d’Alceu Penna pour
ce spectacle comme une preuve visuelle et matérielle dans laquelle sont
imprégnées des traces de sa fabrication et de la circulation, en plus de dialogues
visuels établis avec son environnement. Chaque détail contenu dans l'illustration,
comme son papier, la technique utilisée, les matériaux utilisés, la signature de
l'auteur, l'usure du temps, les couleurs, tout cela est traité comme des indicateurs
importants pour une interprétation de la production du sens de l'œuvre.

Mots-clés: Alceu Penna; Fichier; Mulâtre; Illustration costume
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1. Um outro lado do artista gráfico: Alceu Penna figurinista
De um garoto, recém-saído de Curvelo, norte de Minas Gerais, a um
consolidado artista gráfico no Rio de Janeiro, Alceu Penna deixou sua marca de
sucesso pela criação da coluna semanal da revista O Cruzeiro, chamada As
Garotas do Alceu (1938-1964), se tornando referência em moda e
comportamento juvenil em meados do século XX (Fig. 01).
Tudo começou pela ideia de Accioly Netto, diretor da revista, que
encantado pelas Gibson Girls2, sugeriu ao ilustrador fizesse algo parecido, mas
nos moldes brasileiros. Nasceram as primeiras pinups que o país conheceu.

Figura 01. Alceu Penna desenhando. Década de 1940, circa. Acervo pessoal Alceu
Penna. Reprodução Gabriela Penna 2006, RJ.

2

Charles Dana Gibson autor das Gibson´s foi um norte-americano de Roxbury, Massachusetts.
Seus desenhos fizeram história no final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX.
Ele começou seu trabalho na Life Magazine, mas chegou a contribuir com outras revistas como
a Bazzar e Weekly. As pinups, gênero que se consolida em meados do século XX tem como
herança essas ilustrações, que representavam a mulher moderna.

2

Belas, de corpo esguio, lábios impecavelmente desenhados, um sex
appeal que transparecia em gestos, olhares e nos picantes e bem-humorados
textos, que arrebataram uma geração. O seu criador não satisfeito em cria-las
como “deusas infernais” dotou-as de opiniões um tanto ousadas para os moldes
patriarcais. As bonecas saíram do papel para falar sobre namoros, paqueras e
até eventuais ressacas de carnaval. A modernidade, que não mais se traduzia
nas Melindrosas de J Carlos, já tinham um novo nome e rosto: Garotas. 3 (Fig.
02)

Figura 02. Coluna “As Garotas do Alceu”: Garotas Glamour. 25 de maio de 1940.
Acervo Arquivo Jornal Estado de Minas. GEDOC. Reprodução Gabriela Penna, 2006,
BH.

Antes mesmo do reconhecimento nacional, o artista já desenvolvia
ilustrações de figurinos para shows de cassinos, peças teatrais e Teatro de
Revista, algo que fez, paralelamente, aos seus trabalhos para imprensa durante
mais de três décadas.

3

Para saber mais: PENNA, Gabriela Ordones. Vamos Garotas! Alceu Penna, moda, corpo e
emancipação feminina (1938-1957). São Paulo, AnnaBlume, 2010. JUNIOR, Gonçalo. Alceu
Penna e as garotas do Brasil: moda e imprensa 1933/1980. São Paulo, 2004

3

Accioly Netto, antes mesmo de encomendar as primeiras pinups do Brasil,
a partir de 1935, indica Alceu Penna para alguns cassinos do Rio de Janeiro e
Niterói. Ele começa desenvolvendo, primeiramente, ilustrações para os materiais
de divulgação dos shows, tal como um cardápio para o Cassino da Urca (19331946)4 – um dos mais importantes do Rio de Janeiro e encarte da programação

Figura. 03. Alceu Penna era colaborador assíduo dos principais cassinos do Rio de
Janeiro e assinava, também, material gráfico dos shows Menu do Cassino da Urca
assinado por Alceu Penna. 1930-1940 circa. Acervo pessoal Alceu Penna, RJ.
Reprodução Gabriela Penna, 2006.
Figura. 04 Livreto do cassino Copacabana criado por Alceu Penna. Década de 1930
circa. Acervo pessoal Alceu Penna, RJ. Reprodução Gabriela Penna, 2006.

4

O Hotel-balneário da Urca foi criado em 1922 na ocasião da comemoração do centenário da
independência do Brasil. Em 1933 inaugura seu cassino, que se torna mais emblemático que o
hotel em si. Os shows eram elaborados e o palco era móvel, permitindo a troca das atrações e a
orquestra com enorme facilidade. Personalidades nacionais e internacionais passaram por lá
como Walt Disney e Grande Otelo, por exemplo. Carmen Miranda deixa o Cassino Copacabana
para apresentar-se regularmente na casa entre 1936-1940. Em 1946 o presidente Dutra torna
proibido os jogos de azar no país e o cassino fecha. Na década de 1950 as suas instalações
abrigaram a TV Tupi até 1980. Em 2006 o Instituto Europeu di Design - IED iniciou um projeto
de revitalização do espaço para sediar suas atividades na cidade em maio de 2014. Para saber
mais ver: PERDIGÃO. João. CORRADI. Euler. O rei da roleta, a incrível vida de Joaquim Rolla,
o homem que inventou o Cassino da Urca e transformou a história do entretenimento no Brasil.
Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2012.

4

do Cassino Copacabana (1923-1946)5, para pouco depois, já com mais espaço,
criar figurinos. (Figs. 03 e 04)
Nesse mesmo ano, seguindo passos como figurinista, Alceu participa do
concurso de fantasias de carnaval promovido pelo Departamento de Turismo da
Prefeitura do Rio de Janeiro. O júri foi formado pelo artista plástico Alberto da
Veiga Guignard (1896-1962) e ele conquista três prêmios (Fig. 05 e 06)
Em 1936 o artista participa novamente do mesmo concurso, dessa vez ao
lado do artista Gilberto Trompowsky (1912-1982). Nessa edição, ele arremata o
primeiro lugar nas categorias Baile com uma fantasia de baiana, Corso com um

Figura. 05. Alceu Penna – de terno branco ao lado do pintor Gilberto Trompowsky à
direita, como destaques do concurso de fantasias promovido pela Comissão de
Turismo da Prefeitura do Rio de Janeiro, 1935. Acervo pessoal Alceu Penna. RJ.
Reprodução Gabriela Penna, 2013.
Figura.06 Ilustração de figurino “Baile” de Alceu Penna feita, provavelmente, para o
primeiro concurso de fantasia que participa da Prefeitura do Rio de Janeiro. 1930 circa.
Acervo pessoal Alceu Penna. Reprodução Gabriela Penna, 2006, RJ.

5

O luxuoso Hotel Copacabana Palace inaugura em 1923 pelo empresário Octávio Guinle.
Projetado pelo arquiteto francês Joseph Gire e inspirado nos hotéis Negresco, em Nice e Carlton,
em Cannes, o Copacabana Palace se tornou um símbolo da cidade em todo o mundo. Na década
de 30, o Golden Room foi inaugurado como a primeira casa de espetáculos da América Latina.
Por lá passaram artistas consagrados como Dionne Warwick, Josephine Baker, Ella Fitzgerald,
Marlene Dietrich, Ray Charles e Nat King Cole. Para saber mais ver: CASTRO, Ruy. Carmem:
uma biografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2005
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Pierret e Rua com uma fantasia de Marinheira. Ao todo ele levou cinco prêmios
das nove colocações.
Em uma carta identificada no seu acervo pessoal endereçada à mãe
Mercedes em 03 de fevereiro de 1935 ele relata a sua experiência nesse
concurso: “Fui o homem do dia, o que conseguiu mais prêmios e o que, modéstia
à parte e segundo a voz geral apresentou os desenhos mais originais” (Mimeo,
1935). 6 É provável que o aspirante à desenhista profissional tenha se esforçado
ao máximo para alcançar sucesso, uma vez que deixou sua cidade natal em um
momento difícil para a família, pouco depois do falecimento precoce de seu pai,
o fazendeiro e farmacêutico Christiano Penna com apenas 45 anos, vítima de
problemas crônicos no fígado e rins aliados à pressão alta. Entende-se um
ímpeto de mostrar para a família que estava no caminho certo e colhendo frutos
– afinal ele estava trilhando uma carreira pouco convencional para uma família
mineira do interior.
Esses seus primeiros trabalhos remetem à era de ouro dos cassinos no
Rio de Janeiro. Durante o governo de Getúlio Vargas, eles se tornaram uma das
principais atrações da Cidade Maravilhosa e espaço de socialização das
camadas privilegiadas.
A elite até então, basicamente, se restringia a eventos privados, passando
temporadas na Europa. Os cassinos misturaram, pela primeira vez, a alta
sociedade com os Ministros de Estado, políticos, empresários e celebridades
internacionais (CASTRO, 2005).
Os jogos no país movimentaram uma cifra alta e empregaram um
contingente volumoso de trabalhadores, especialmente, no Rio de Janeiro7:
Coristas, músicos, garçons, cozinheiros, copeiros e mais. Com a ascensão
desses salões veio a fortuna de alguns empresários, que engrossavam o
faturamento pela movimentação intensa das roletas.
A diversão da elite, que nesse momento concentrava-se nos salões dos
cassinos, teve a influência primordial do empresário mineiro Joaquim Rolla
(1899-1972), que chegou ao Rio em 1932, mesmo ano que Alceu. De tropeiro à
6

Documento do acervo pessoal de Alceu Penna. Rio de Janeiro, RJ.
Calcula-se que os cassinos movimentavam cerca de 300 milhões de dólares por ano no país –
cotação de 1946 sendo 70% dos quais no Rio e empregava 40 mil pessoas. Ver: CASTRO. Ruy.
A noite do meu bem. 1ª ed. São Paulo: Companhia das Letras: 2015, p. 20

7

6

empresário. Sua visão aliada ao apoio de banqueiros como Walther Moreira
Salles, assim como do governo Vargas, ele se consolida como o maior
empresário da noite. (PERDIGÃO & CONRADI, 2012).
Para citar algumas das suas casas: Hotel - Cassino Quitandinha em
Petrópolis, para o qual Alceu Penna desenvolve um painel no refeitório infantil
inspirado na fábula de La Fontaine em 19458, o Icaraí em Niterói, assim como o
Pampulha no Complexo Arquitetônico da Pampulha em Belo Horizonte em 1943
e o do Grande Hotel de Araxá em 1944. (Fig. 07)

Figura. 07. Alceu Penna pintando o painel do refeitório infantil do Hotel Cassino
Quitandinha, 1945. Acervo pessoal Alceu Penna. RJ. Reprodução Gabriela Penna, 2013.

8Em

2014 o chamado Palácio Quitandinha completou 70 anos de idade. Em 1944 ele abria as
suas portas. E ofereceu modernidade e luxo aos hóspedes e frequentadores. Ele possuía uma
central telefônica, uma das maiores do país, assim como piscina térmica e praia artificial em
plena região serrana. O Salão Mauá, com uma cúpula com 30 metros de altura e 50 de diâmetro, a
segunda maior do mundo, comparada à redoma da Catedral de São Pedro em Roma. Para saber
mais ver: NEVES, Flávio Menna Barreto. Apostas encerradas: o breve império do Cassino
Quitandinha. Petrópolis: Globalmídia Comunicação, 2009. O painel de Penna foi, recentemente,
inteiramente restaurado.
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Alceu Penna relembra de alguns desses empreendedores e diretores
artísticos para quem trabalhou em sua última entrevista a Accioly Neto, publicada
postumamente em 15 de fevereiro de 1985 na revista O Cruzeiro:

Antes de terminar o jogo, por obra e graça do presidente Dutra,
praticamente desenhei os figurinos de todos os shows do Cassino da
Urca, dirigidos por Chianca de Garcia, como: ‘Cá cest Paris com Rey
Ventura, até Vem, a Bahia te Espera, ao mesmo tempo que atendia ao
Golden Room do Copacabana Palace Hotel, onde imperava, gastando
milhões, a suntuosidade do barão Von Stukart, como Carroussel, cujos
vestidos eram bordados com pedrarias semipreciosas. Atendi,
também, o irrequieto Lanthos, do Cassino Icaraí, bem mais modesto
em seus espetáculos.9

O Cassino da Urca mencionado em seu depoimento é, também, fruto da
ousadia de Rolla. Afinal, no fim dos anos 1930, a casa abandona de vez a sua
modesta aparência, para ser um dos mais requintados e modernos cassinos do
país. O empresário pegou um cassino em condições tétricas e o transformou em
símbolo de luxo.10
Ele, sem dúvida, foi um dos mais emblemáticos do país. Ganhou até uma
filial na cidade mineira de Poços de Caldas em 1942, que era a maior estancia
hidromineral da América Latina e conhecida por sua vida noturna agitada. No
Rio de Janeiro, a casa contava com um palco moderno no salão principal,
adornado por uma cortina de espelhos. A orquestra aparecia e desaparecia
graças a um sistema de plataformas, que marcavam as mudanças nas atrações.
(CASTRO, 2015)
Foi, também, em seus palcos, que se deu o momento da ascensão de
estrelas como Carmen Miranda (1909-1955). Estrela “roubada” do cassino ela
consagra o sucesso do concorrente, onde se apresentava, semanalmente, entre
1936 a 1940.

9 O CRUZEIRO. Reportagem. Alceu de Paula Penna. Um pouco da sua história e das Garotas
imortais na sua última entrevista a O Cruzeiro. 15 de fevereiro de 1985. Acervo Jornal Estado de
Minas. GEDOC. BH
10 Para saber mais sobre a vida de Joaquim Rolla ver: PERDIGÃO. João; CORRADI. Euler. O
rei da roleta, a incrível vida de Joaquim Rolla, o homem que inventou o Cassino da Urca e
transformou a história do entretenimento no Brasil. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2012.
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Alceu Penna e a cantora se tornam amigos nos bastidores. Alguns anos
mais tarde, já no momento da turnê internacional de Carmen pelos Estados
Unidos eles se reencontram na Feira Mundial de New York (1939) e o artista
assessora alguns de seus looks.
Apesar de essa colaboração ter ocorrido, não é possível determinar
precisamente quantos e quais figurinos usados pela cantora em seus filmes
foram assinados por Alceu Penna. Sua colaboração ocorria de maneira informal
e nos filmes da cantora não há créditos para o ilustrador (BONADIO &
GUIMARÃES, 2010).
Nesse contexto, ainda durante as décadas de 1930 e 1940 o mundo dos
espetáculos era intuitivo. O cinema brasileiro começava a dar seus passos para
se

firmar

como

indústria

pelas

populares

chanchadas,

um

gênero

cinematográfico de comédia musical e apelo popular. Mesmo diante da
concorrência estrangeira presente, surgem os primeiros estúdios como a Cinédia
em 1930, que cederá lugar a partir da década seguinte, para empresas mais
elaboradas, calcadas no Star System hollywoodiano, imortalizadas pelas
companhias de cinema Atlântida e Vera Cruz. Elas selaram o desejo de uma
indústria consolidada, nos moldes internacionais (BERNARDET, 2009).
No entanto, apesar de iniciativas importantes no cinema, teatro e shows,
o cenário do entretenimento brasileiro ainda carecia de investimento e knowhow. Como bem observa Luciana Dulci (2004), no fim da década de 1950 as
chanchadas, sentem-se abater pela concorrência estrangeira, presente no país
desde o início do século XX, aliada a um sistema de distribuição desleal e a
ascendência do Cinema Novo, que criticava abertamente o seu esvaziamento
crítico. Assim o cinema no país meramente sobreviveu, algo surpreendente em
vista do alarde das superproduções dos estúdios da época, que investiam mais
em letreiros luminosos, chamadas no rádio, cartazes gigantes do que
propriamente na estrutura e solidez do ramo como um negócio.
Nesse sentido, não havia profissionais qualificados para exercer tarefas
especializadas no cenário e figurino. Cabia aos atores/artistas prover seus
personagens com a indumentária adequada, com exceção para as chamadas
“de época”, assim com o tempo, os atores iam formando uma espécie de cabedal
artístico (PRADO, 1988).
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Maria Cristina Volpi (2015, p. 12) chama a atenção para o momento em
que a denominação figurinista não era empregada de forma precisa, incluindo
os cenógrafos. No entanto é notável como egressos da antiga Escola Nacional
de Belas Artes E.N.B.A participaram do cenário cultural da época como
figurinistas, tais como Alceu Penna e Gilberto Trompowsky. Esse, com quem
Alceu concorreu em concursos de fantasias, como visto anteriormente.
Foi a partir dessa lacuna que o trabalho de Alceu Penna ganhou espaço
e reconhecimento, tornando o que era apenas uma experimentação profissional
em uma carreira. Mesmo diante de um cenário de crescente profissionalização
da área e da necessidade de apuro técnico, a própria definição do figurinista
permanecia nebulosa.
A designação “figurinista” usada para referir Penna aqui, nesse período
era usada, também, para definir “estilista”, “costureiro”, ou seja, profissionais da
moda em geral. (BONADIO, 2015).
Evidentemente, mesmo havendo diferenças essas profissões tem uma
história de entrelaçamento. Os figurinistas de Hollywood Adrian (1903-1959) e
Edith Head (1897-1981) se tornaram tão famosos, que eram considerados
estilistas. O figurino de Adrian, para a atriz Joan Crawford em Letty Lynton (1932)
ficou mais famoso que o filme em si. Edith Head, por exemplo levou oito
estatuetas do Oscar de melhor figurino, incluindo o emblemático Sabrina (1955),
com Audrey Hepburn com seus, avidamente, copiados vestidos e calças capri.11
No Brasil a moda entrou em cena pelas telenovelas, principalmente, a
partir dos anos 1960. Atrizes lançavam moda e não o contrário. Uma das
primeiras grandes figurinistas brasileiras, Marilia Carneiro, foi dona de uma das
primeiras boutiques em Ipanema. Em 1970, Tônia Carrero lançou moda com a
sua personagem Cristina na novela Pigmaleão 70. Seu corte de cabelo foi
reproduzido em todos os salões do país como “o corte Pigmaleão”. Foi da
figurinista, também, a caracterização emblemática de Sônia Braga em Dancin´

11

Para saber mais ver: GUTNER. Howard. Gowns by Adrian: The MGM Years 1928-1941. New
York: Abrams Editions, 2001 e BRUZZY, Stella, Undressing cinema: Clothing and identity in the
movies. London/NY: Routledge, 1997.
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Days com suas meias de lurex listradas. A atmosfera das discotecas estava em
voga, mas a construção do figurino foi um olhar particular para aquele universo.12
São profissões que se misturam e fazem referência mutua. É desejável
que o figurinista tenha um entendimento sobre a construção da roupa, pois faz
parte de seu trabalho pesquisar materiais, tecidos e assessórios que irão compor
o personagem, assim como seus aspectos sociais e culturais em simbiose com
o script dado (LA MOTTE, 2010). Mas, da mesma forma, um estilista pode contar
uma história através das roupas que elabora, como Ronaldo Fraga fez no verão
de 2012 com a coleção Cronista do Brasil sobre Noel Rosa.
Devido à pouca especialização de profissões ligadas às artes, um era
tomado por outro e vice e versa. No caso de Alceu Penna, provavelmente, esse
aspecto se agravava por ele de fato transitar por profissões diversas e correlatas
– além de figurinista, era ilustrador e, mais tarde, estilista (ainda que sem grife).
Entre as décadas de 1940 e 1950 a cena dos espetáculos no Brasil vai se
modernizando, especialmente no teatro. São Paulo firma-se como um centro
cultural de contornos próprios, se comparado à capital carioca. Maria Arminda
Arruda (2005) entende que esse é o momento em que, ao lado de uma
industrialização consolidada, a cidade de São Paulo ganha proeminência e
padrão cultural diverso, marcada pela atuação forte de imigrantes vindos de toda
a parte fugindo da Segunda Grande Guerra. Eles encabeçam algumas iniciativas
importantes no cenário, como o Teatro Brasileiro de Comédia fundado em 1948
pelo empresário napolitano Franco Zampari (1898-1966), que refletiu uma fase
profissional, com gestão empresarial.
A cidade se tornou polo centralizador da modernização do teatro
brasileiro, ofuscando a cena carioca, que se transforma apenas em meados dos
anos 1950, quando integrantes do TBC passam a residir na capital como Tônia
Carrero e Fernanda Montenegro. Foi o momento áureo das mulheres no teatro,
em que gozavam de máxima notoriedade. O prestígio alcançado é devedor de
um movimento de implantação e sedimentação do teatro moderno, com
princípios estéticos e de rotinas de trabalho engendradas. (PONTES, 2011).

12

Para saber mais ver: FERNANDES, Ismael. Memória da telenovela brasileira. São Paulo:
Brasiliense, 1987 e MEMÓRIA GLOBO. Entre Tramas, Rendas e Fuxicos: O Figurino na
Teledramaturgia da TV. São Paulo: Globo, 2007.
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A coluna Spot Light13, assinada por Accioly Neto, dedicou-se a comentar
acontecimentos do universo dos espetáculos no eixo Rio-São Paulo em O
Cruzeiro. Em 04 de novembro de 1950 a coluna destaca justamente a
maturidade da cena teatral paulistana mencionando a programação do Teatro
Brasileiro de Comédia: “A temporada paulista continua excepcionalmente
brilhante. Pode-se dizer que nunca a capital teve tantas casas de espetáculo
funcionando ao mesmo tempo, com frequência raramente alcançadas por suas
congêneres do Rio de Janeiro”.14
Entre o fim da década de 1940 e início da década de 1950, com as portas
dos cassinos cerradas o foco do entretenimento carioca passa por uma mudança
e volta-se para o Teatro de Revista.
Esse é um gênero, que data do século XIX. Consistia em um tipo de
espetáculo de variedades brasileiro, com quadros de música e dança, anedotas,
alegorias, esquetes na qual se criticam os fatos mais em evidência no momento.
Nesse início é conhecido por revista do ano. As produções tinham por foco mais
os textos que a encenação, ainda bem modesta. Demorou um pouco a ser
aceito, algo que começa a acontecer apenas, a partir de 1877 com Arthur
Azevedo: O Rio de Janeiro em 1877 (VENEZIANO, 2011).
A segunda fase acontece entre as décadas de 1920 e 1930 com o
empresário Manoel Pinto. Entra o componente da nudez feminina influenciada
pela Cia Ba-ta-clan. O auge é em meados do século XX, quando o filho de
Manoel, Walter, cria uma companhia luxuosa, repleta de elementos fantásticos
na coreografia, figurino e cenários (PAIVA, 1991).
Essa última fase de aurora do Teatro de Revista – a partir da década de
1960 ele entra em declínio – coincidiu com o fechamento dos cassinos pelo
presidente Eurico Gaspar Dutra em 1947. Ruy Castro (2015) contextualiza que,
na ausência dos cassinos no Rio de Janeiro, houve um desemprego em massa
e no “salvem-se quem puder”, quem levou a melhor foram os artistas e diretores
mais famosos, que se voltaram para os seus palcos de origem na Praça

13A

coluna começa a ser veiculada na revista O Cruzeiro na década de 1940 – fazendo a
cobertura, sobretudo, dos shows dos cassinos - e é assinada por um colunista identificado por
Crock. A partir de novembro de 1947, Accioly Netto, diretor da revista, assume os textos até
meados da década de 1970, quando ela cessa.
14 O CRUZEIRO. A coluna Spot Light. 04 de novembro de 1950, p.07.
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Tiradentes – lócus das revistas por excelência. O maestro Vicente Paiva, por
exemplo, responsável pelo sucesso Mamãe eu quero (1937), logo após o
decreto, vai trabalhar como taxista para pagar as contas, porém, um tempo
depois, a música fala mais alto e ele retorna ao ramo.
Nessa nova fase, as revistas foram inteiramente reformuladas, para
atender à lacuna de shows suntuosos e de música robusta, deixadas de lado
quando as roletas pararam de girar. Se de um lado, havia uma abundância de
recursos visuais, em outro, havia prejuízo ao enredo de fundo crítico, que fora
característica marcante desse tipo de espetáculo até então.
Neyde Veneziano (2006) enfatiza uma mudança no investimento na
estrutura dos espetáculos, que se tornaram mais suntuosos, repleto de
iluminação, orquestra e vedetes (girls) que desempenhavam coreografias
precisas.
A visão que permeava os produtores de revistas, a partir desse momento,
era de oferecer montagens tão modernas e apoteóticas quanto as internacionais.
É inaugurada as companhias de Carlos Machado (1908-1992)15 e Walter Pinto
(1913-1994). Esse último foi um pioneiro, que assumindo os passos do pai
Manoel, inaugura uma nova forma de se fazer revista no país, calcada em um
marketing pessoal pesado.
Seu nome se tornou uma marca tão poderosa, que chegava a ofuscar até
atores e atrizes nos luminosos, cartazes e marquises de teatro, com raras
exceções, como as estrelas Oscarito (1906-1970) e as vedetes Araci Cortes
(1904-1985), Mara Rubia (1919-1991) (PAIVA, 1991).
As vedetes16, inclusive, eram uma parte imprescindível nesses
espetáculos.
15Carlos

Elas dançavam,

cantavam

e,

de

certa

forma,

também

Machado foi considerado o rei da noite carioca em meados do século XX. Foi produtor
de inúmeros shows e dono de várias boates que marcaram a cena carioca como a Night and
Day e Montecarlo. Seu estilo de show era um pouco menos apoteótico que o de Walter Pinto e
catapultou a carreira de muitas cantoras de peso como Elizeth Cardoso e Emilinha Borba. Ver:
PAIVA. Salvyano Cavalcanti de. Viva o rebolado. A vida e morte do teatro de revista brasileiro.
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1991.
16 Sobre a origem da palavra “vedete”, há controvérsias. Vedetta, em italiano arcaico, quer dizer:
pessoa colocada em posto de observação, encarregada da segurança do campo. Seria uma
espécie de vigia, que fica num posto mais alto. Sua função era a de vedere (ver). Foi dessa forma
que o termo passou para a França, onde se transformou em vedette, cujo sentido continuava a
ser o de sentinela. Em seguida, os franceses criaram a expressão vedette d’honneur (vigia de
honra) que era a sentinela que permanecia no alto, vigiando uma celebridade da nobreza ou da
riqueza. Na sequência, os franceses passaram a usar o termo para designar aquele que fica no
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interpretavam. Sem escolas para isso, elas eram treinadas pelos produtores e
aprendiam “na marra” os truques da profissão. De secundárias elas passaram
a protagonistas criando, como Neyde Veneziano (2011) afirma um sistema com
hierarquia, em que as moças iam progredindo, subindo de posto ao longo do
tempo até se tornarem a estrela do espetáculo. Começavam como Girls ou
coristas – que andam em coro, juntas no palco, passavam para Vedetinhas, ou
seja, bailarinas das grandes estrelas, depois com sorte e trabalho alcançavam o
posto de Vedete de Quadro, a grande estrela. Era normal um mesmo espetáculo
ostentar pelo menos duas.
Segundo a atriz e ex-vedete Íris Bruzzi, em depoimento para a FUNARTE,
Walter Pinto se inspirava nos shows do Moulin Rouge e Lido – ao contrário da
Broadway, como muitos pensavam – e era cercado de um séquito de
funcionários, que iam de secretários à lindas dançarinas, tudo parte de um miseen-scène. Íris, que também foi sua esposa, afirma que ele era extremamente
perfeccionista e mesmo não entendendo de música ou de roupas, “dava pitaco
em tudo” – o que sempre funcionava no final. Contrariando o que se dizia na
época, ela revela que seu marido tinha tristeza profunda ao ouvir a expressão
“teatro do rebolado” associado às suas montagens, já que trabalhava com os
melhores atores, atrizes, cantoras e corpo de baile internacional.17
É na cena carioca dos espetáculos que Alceu Penna se filia, fazendo a
transição dos trabalhos como figurinista nos cassinos para o teatro de revista.
Nesse contexto, ele trabalhou com as duas grandes figuras da cena do
entretenimento brasileiro em meados do século XX: Silveira Sampaio e Chianca
de Garcia.18 Ele assinou figurinos para os shows Quem roubou meu samba?

posto mais alto para chamar a atenção. Foi dessa forma que, rapidamente, o mundo do
espetáculo passou a usar a expressão mettre en vedette, significando colocar o nome do ator ou
da atriz no alto dos cartazes, acima dos outros, “em destaque”. Não demorou muito para que
belas cantoras-dançarinas, as estrelas do show, fossem chamadas de vedettes. Ver:
VENEZIANO, Neyde. O sistema vedete. In: Repertório, Salvador, nº 17, p.58-70, 2011.2
17Para
acessar
o
vídeo
da
entrevista
na
íntegra:
http://www.funarte.gov.br/brasilmemoriadasartes/acervo/walter-pinto/iris-bruzzi-a-primeiradama-do-teatro-recreio/. Acesso 23/10/2015.
18Eduardo Chianca de Garcia (1898-1983) foi um dramaturgo, jornalista e cineasta português
radicado no Brasil. Fez uma bela carreira como diretor artístico do cassino da Urca e se tornou
um pioneiro nas telenovelas brasileiras como em Coração Delator – 1953 na extinta TV Tupi.
Silveira Sampaio (1914-1964) foi um ator, autor, produtor e diretor de teatro nos anos 1950 e
1960. Pioneiro do estilo talk show na TV brasileira com o “Bate papo com Silveira Sampaio” na
Record em São Paulo. Ver: www. Funarte.gov.br
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(1953) de Chianca, No país dos Cadillacs (1954) e Brasil de Pedro a Pedro
(1955) de Silveira Sampaio.
No País dos Cadillacs, segundo Ruy Castro (2005, p. 245) foi o show de
maior sucesso na história na noite carioca encenado na boate Béguin do
majestoso Hotel Glória, que ao lado do Copacabana Palace recebia as mais
brilhantes estrelas nacionais e internacionais. A estrela maior era a cantora
Dolores Duran que abriu o espetáculo com um maiô preto “tomara que caia” e
uma cauda, um tanto impropria para seu excesso de peso, mas automaticamente
relevado ao cantar “How High the Moon” de Ella Fitzgerald.
Não há menção de Alceu Penna como figurinista do espetáculo no livro
do escritor, mas no acervo pessoal do artista existe o encarte com os créditos
devidos. Como a profissão era ainda de pouca visibilidade é normal a dificuldade
encontrada pelos historiadores e estudiosos em mapearem essas assinaturas.
Os shows acima referidos, contudo, não aconteceram no contexto dos
teatros da Praça Tiradentes, onde diversos teatros se concentravam. As
Revistas, como uma fórmula que deu certo, se apresentou em outros cenários,
em forma de shows de cassinos, shows de boate, revistas de bolso, teatro de
bolso, todos apresentando quadros advindos do teatro de revista (VENEZIANO,
2006).
A nova fase centrou-se na estética do espetáculo, no apuro visual e
elevou, por consequência, a importância do figurinista nas montagens, o que
engrossou o contracheque de Alceu com várias demandas. Um indício é a
presença frequente do nome do artista na coluna de Accioly Neto, Spot Light na
revista O Cruzeiro.
Brasil de Pedro a Pedro foi apresentado, também, na boate Béguin do
tradicional Hotel Glória no Rio de Janeiro. Foi produzido por Eduardo Tapajós,
diretor artístico do hotel e um dos responsáveis pela retomada de seu prestígio
social no começo dos anos 1950. A música era de Guido Morais, que, também,
interpretou D. João VI e escrito por Silveira Sampaio, que atuou como Pedro
Alvares Cabral.
A reportagem da revista O Cruzeiro em 03 de dezembro de 1955 sobre o
espetáculo relata o enredo, que começa com Cabral chegando ao Brasil
recepcionado pelos índios e avança, com humor, para contar um pouco da
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história o Brasil e a apoteose da confraternização das raças. Seguindo a linha
do teatro musicado, o formato era caricato e cômico – misturam-se índios,
europeus, congado, baianas, descobrimento do Brasil em um caldeirão de
referências.19
O repórter refere-se ao artista como “Alnosso”— um trocadilho para dizer
que o Alceu Penna fazia parte da equipe da revista. Há um esforço para destacar
seu trabalho, evidenciada por uma foto, algo raro de se encontrar nas páginas
da revista. Jane Penna, sua sobrinha, relembra seu lado discreto e afirma que o
tio tinha o estranho hábito de se recortar das fotografias. Ela guarda uma
fotografia tirada em New York na década de 1960 em que aparece ao lado de
Thereza e Alceu – este devidamente recortado da imagem20.
É natural pensar que a revista tenha privilegiado Alceu, mas não há como
ignorar que ele já gozava de reconhecimento, também, para além dos seus
limites. A sua carreira já se sustentava sozinha, sem a dependência exclusiva
das páginas de moda e das apimentadas Garotas e mais: seu nome parecia
funcionar como um selo de qualidade para qualquer coisa que ele colocasse as
mãos.
Esses espetáculos, normalmente, eram acompanhados de encartes bem
produzidos com informações sobre o enredo, as atrações, equipe, devidamente
recheada de fotografias e ilustrações cuidadas. Esse material gráfico funcionava
como uma forma de registro e divulgação do espetáculo encenado.
No seu arquivo foi encontrado o encarte do show, que estampava uma
fotografia do artista– uma página inteira – posando junto a um vestido e croqui
de sua autoria. Observando alguns outros encartes do seu arquivo, havia
normalmente, apenas uma menção a título de créditos dos colaboradores de um
espetáculo, quando muito. A atenção era direcionada mais para o diretor ou
alguma estrela em particular. Esse material, juntamente da reportagem de O
Cruzeiro, indica uma profissionalização crescente do universo do entretenimento
no país, que colocava sob os holofotes o figurinista. (Fig. 08 e 09)

19

O CRUZEIRO. Reportagem. De Pedro a Pedro. 03 de dezembro de 1955. Acervo Biblioteca
Nacional Digital. RJ, 2013.
20 PENNA. Jane. Conversa informal. 05 de outubro de 2015. Belo Horizonte, MG.
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Figura.08 Livreto do show Brasil de Pedro a Pedro apresentado na boate Beguin do
Hotel Glória, RJ. 1955. Acervo pessoal Alceu Penna. Reprodução Gabriela Penna, 2015,
RJ.
Figura.09 Parte interna do livreto do show Brasil de Pedro a Pedro mostra Alceu Penna
segurando um dos seus croquis desenhados para o show. 1955. Acervo pessoal Alceu
Penna. Reprodução Gabriela Penna, 2015, RJ.

O espetáculo contou com mais de 60 integrantes, que exibiram
cuidadosas roupas, muitas bordadas à mão. A reportagem de O Cruzeiro
assinala “uma verdadeira festa para os olhos”. O show teve um tom de paródia
sobre um momento histórico brasileiro, evidenciada pelas roupas que mostravam
uma visão estereotipada da história da moda: figurinos indígenas, a moda
europeia do século XIX – observada pela silhueta “império” das atrizes da corte
de D. João VI – roupas de inspiração africana – como as de baianas nos quadros
de Maracatu. Não obstante a essa tipificação, entende-se um conhecimento de
história da moda por parte de Penna, o que leva a crer em um repertório
especifico desejável a um figurinista. (Fig. 10 e 11)
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Figura.10 A recepção de D. João VI, interpretado por Guido Morais e Carlota Joaquina
interpretada por Diana Morel. Revista O Cruzeiro. 03 de dezembro de 1955. Acervo
jornal Estado de Minas – GEDOC. Reprodução Gabriela Penna.
Figura.11 Fotografia do show do quadro de Maracatu. Revista O Cruzeiro. 03 de
dezembro de 1955. Acervo Jornal Estado de Minas – GEDOC. Reprodução Gabriela
Penna.

Outra montagem que merece ser resgatada na sua trajetória é a revista
Escândalos 1950, que marcou a estreia de Bibi Ferreira21 no gênero em 03 de
março de 1950 no Teatro Carlos Gomes no Rio de Janeiro. (Figs. 12 e 13).

21Abigail

Izquierdo Ferreira (1922-) filha do ator Procópio Ferreira e da bailarina espanhola Aída
Izquierdo estreia a sua primeira peça com apenas 20 dias de nascida em Manhã de Sol, no colo
da sua madrinha Abgail Maia. Após a separação dos pais, Bibi, como era conhecida, passa um
tempo fora do país com a mãe que integrava a Companhia Velasco, do teatro de
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Foi Escrita por Hélio Ribeiro (1935-2000) em parceria com Chianca de
Garcia (1898-1983). Contou com um elenco estrelado, como Jardel Filho (19281983) e a vedete Mara Rubia, além de música assinada por Bibi Ferreira (1922) e o maestro Vicente Paiva (1908-1964).

Fig. 12. Anúncio sobre a revista Escândalos 1950. Acervo Jornal O Globo. Fonte
internet. Disponível em: http://acervo.oglobo.globo.com/propaganda/
Fig. 13. Fotografia de Bibi Ferreira com um figurino da revista Escândalos 1950. Fonte
internet. Disponível em: http://www.bibi-piaf.com/bibi_d.htm

revista espanhol. Ao voltar para o Rio, entrou para o Corpo de Baile do Municipal, onde
permaneceu por longo tempo, até estrear na companhia do pai. Sua estreia profissional nos
palcos aconteceu em 28 de fevereiro de 1941, quando interpretou "Mirandolina", na peça La
locandiera. Em 1944, montou sua própria companhia teatral, reunindo alguns dos nomes mais
importantes do teatro brasileiro, como Cacilda Becker, Maria Della Costa e a diretora Henriette
Morineau. Na década de 1960 estrelou musicais como Minha Querida Lady (My Fair Lady) ao
lado de Paulo Autran e Jayme Costa e Alô Dolly (Hello Dolly!) com Hilton Prado e Lísia Demoro.
Ficou nessa época, conhecida como a primeira atriz do teatro musical brasileiro, que canta,
dança e interpreta. Na década de 1960 aventura-se na televisão com programas como Brasil 60
– que teve continuações anuais – no qual usava o recurso moderno do videotape, aposentando
o tão usado ao vivo. Em 1983 estrela Piaf – A vida de uma estrela, que abocanha diversos
prêmios, como Molière, Associação Paulista dos Criticos de Arte (APCA) entre outros e arrebata
a crítica com sua performance quase mediúnica. Em 1999, dirigiu pela primeira vez uma ópera,
Carmen de Georges Bizet. Em 2003, na Marquês de Sapucaí recebeu homenagem da Escola
de
Samba
Unidos
do
Viradouro.
Disponível
em
http://www.funarte.gov.br/brasilmemoriadasartes/acervo/atores-do-brasil/biografia-de-bibiferreira/
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O artista assinou figurinos e colaborou na cenografia:

Ao desenhista Alceu Penna coube traçar os figurinos, e ele era um dos
grandes estilistas de moda; da marcação dançante incumbiram Eládio
Alonso e o jovem Pernambuco de Oliveira encarregou-se de criar
cenários bem luxuosos, multicoloridos e modernos, não figurativos.
(PAIVA, 1991, p.563).

Em 15 de abril de 1950, Accioly Neto chama a atenção na sua coluna Spot
Light para a robustez da montagem, colocando-a lado a lado com as produções
de Walter Pinto. Embora tenha classificado Escândalos 1950 como “modelar”,
algumas deficiências nos textos são apontadas, em especial os cômicos –
compreensível nessa fase.22
Novamente, há uma atenção na coluna ao trabalho de figurinismo em que
foram usados cerca de 400 trajes desenhados por Alceu Penna, uma escolha
natural segundo ele, tendo em vista a sua experiência nos cassinos e na moda.
Accioly Netto, ao salientar essa “bagagem” do artista, mostra não apenas que
desejava dar visibilidade a um profissional da casa, mas também reforçar como
a experiência na moda o colocava em uma posição diferenciada dos demais.
A temporada foi curtíssima, cerca de um mês, porque um incêndio
devastou toda estrutura e acervo do espetáculo, como atesta a reportagem de O
Cruzeiro em 20 de maio de 1950, A dança do fogo no Teatro Carlos Gomes, deu
destaque aos esforços otimistas de Bibi Ferreira para contornar a situação
trágica do acontecimento. Quase tudo foi às ruinas, incluindo os figurinos.

22

O CRUZEIRO. Coluna Spot Light. 15 de abril de 1950. Acervo Jornal Estado de Minas.
GEDOC. BH
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Fig. 14 Reportagem A dança do fogo no teatro Carlos Gomes. O Cruzeiro. 20 de
maio de 1950. Acervo jornal Estado de Minas. GEDOC. BH. Reprodução Gabriela
Penna, 2013.

Fig.15 Anúncio da nova montagem de Escândalos após o incêndio no Teatro Carlos
Gomes no Rio de Janeiro. Teatro Santana. Fonte internet. Disponível em:
http://www.anosdourados.blog.br/2014/04/vamos-ao-teatro-bibi-ferreirasergio.html
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O desastre mobilizou a classe artística, que reergueu o espetáculo no
Teatro São José. Ele seguiu temporada em São Paulo, mas segundo Bibi sem o
mesmo sucesso e prestígio. 23 (Figs. 14 e 15)
A partir dos anos 1960, não havia recurso que renovasse as forças do
teatro de revista. Nesse momento, a noite da elite carioca circula nas boates de
Copacabana, onde o ritmo samba-canção retoma seu lugar de prestígio que
gozou no início do século XX. A cantora Maysa faz sucesso com sua melancolia
soft e galões de whisky no Vogue, o mais emblemático clube da noite carioca.
Essas casas primavam pela discrição, sem o alarde vistos nos shows de
Teatro de Revista, com pouca iluminação, favorecendo encontros mais
românticos. Em um momento em que as mulheres vinham ao mundo para casar,
a ideia de, mesmo casadas, serem cortejadas por homens irresistíveis em boates
à meia luz e com música de piano, era fascinante demais. (CASTRO, 2015, p.
228)
Mas esses espaços não favoreciam as habilidades de figurinista de Alceu
Penna. O foco era outro, afinal, os tempos também.
Alguns anos se seguem e o país passava pelo regime militar. O Brasil
deveria estar no patamar de grandes potências. É um momento especial para o
cenário da moda, que começava a despontar as primeiras grifes e criadores,
como Guilherme Guimarães, Dener, Clodovil, Zuzu Angel, entre outros, que
começam a delinear contornos da moda produzida no Brasil.

(BRAGA &

PRADO, 2011).
Nessa esteira, a multinacional Rhodia Têxtil, presente no país desde o
início do século XX, impulsiona a profissionalização do setor com uma estratégia
publicitária engendrada em desfiles na Feira Nacional da indústria Têxtil – FENIT
e editoriais de moda em revistas de grande circulação - O Cruzeiro, Jóia e
Manchete. A ideia era despertar o desejo do consumo dos seus produtos pela
elaboração de uma imagem e conceito da então recém-nascida moda brasileira.
Nesse momento, Alceu Penna, já longe dos trabalhos para as revistas
busca outros caminhos. Desfrutando de reconhecimento e longa carreira ele é

23

O CRUZEIRO. Reportagem. A dança do fogo no Teatro Carlos Gomes. 20 de maio de 1950.
Acervo Jornal Estado de Minas. GEDOC. BH
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contratado pela empresa para ser um consultor de moda e, também, elabora
roupas para os famosos desfiles-espetáculos e editoriais:
Além do artista elaborar diversas coleções para a empresa, seus
croquis foram usados em alguns catálogos dos shows apresentados
na FENIT. Tais desenhos reproduziam todas as peças mostradas no
desfile, como se verifica nos catálogos dos shows de 1968 a 1970.
(BONADIO, 2015, p. 155)

Esses desfiles não se encaixavam nos moldes tradicionais vistos até
então com uma passarela, música ao fundo e roupas desfiladas por manequins.
Eram espetáculos elaboradíssimos, cenários grandiosos, organizados em
esquetes, com música, dança e, claro, moda. O formato foi inovador e seu
criador, o visionário Lívio Rangan, chegou a ser apontado como o Zigfeld
brasileiro (BONADIO, 2015).
É de se imaginar que a experiência de Alceu Penna como figurinista, em
alguma medida, deva ter contribuído para esses trabalhos, afinal, ele sabia o que
era criar uma roupa para um palco. Esse prestígio foi bem requisitado, também,
em outro tipo de negócio ascendente, a partir da década de 1970: os shows
exportação. O país vê proliferar no Rio de Janeiro casas de shows e espetáculos
robustas, como os empreendimentos de Oswaldo Sargentelli (1923-2002) – a
Sucata (1970), Ôba, Ôba (1973) e Canecão (1967), que imortalizaram o show
de mulatas.24
O artista assina figurinos para três shows desse tipo: Frenesi (1966),
Brazil Export (1972) e Circus (1973)25.
A partir da segunda metade da década de 1970, a saúde de Alceu Penna,
no entanto, faz com que ele diminua drasticamente o ritmo profissional, Circus é
o seu último show. Não havia mais vitalidade. Em meados da década, ele chega
a ter alguns episódios vasculares que deixam marcas em seu rosto, uma boca

24

O Canecão, ativo desde a década de 1960, foi fechado em 2010. O Instituto Cravo Albin no
Rio de Janeiro recebeu o acervo da casa em 2015. Entretanto, a pesquisa desse material ainda
não é possível, pois a equipe de acervo e conteúdo trabalha no processamento desses
documentos. Há uma previsão, a partir de meados de 2016 para consultas externas. Dessa
forma, não há como saber, por enquanto, se existe algo relativo ao show Brazil Export.
25 O objetivo aqui é traçar uma trajetória de Alceu Penna como figurinista, assim, escolhe-se
apenas localizar o show na linha do tempo profissional do artista e aprofundar no capítulo 03,
inteiramente dedicado a ele, com maior detalhamento.
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torta, que todos fingiam não notar. Seu traço já não possui a mesma firmeza, em
virtude dos medicamentos que é obrigado a tomar para controle da pressão, algo
que o incomoda mais que a saúde debilitada. No entanto, ele se esforça para
continuar desenhando.26 Na manhã de 13 de janeiro de 1980, não resiste e
falece vítima de problemas circulatórios no Rio de Janeiro.
O ilustrador foi um dos pioneiros do desenho de moda no Brasil e da
orientação de moda nos seus trabalhos para O Cruzeiro e Cigarra. Como
figurinista, abriu caminho para uma profissão ainda incerta, atuando em
momentos históricos do entretenimento brasileiro. Seu traço, atual até hoje,
ensina muito sobre os percursos da história da moda e imprensa nacional.

2.

Comprando as entradas: Um caminho para a tese e a estruturação

dos capítulos

Os desenhos de Alceu Penna permeiam minha vida desde muito cedo.
Sou sobrinha-neta do ilustrador. Meu avô Josaphat Penna, quem Alceu chamava
carinhosamente de “Fazinho” era um admirador confesso do irmão. Seu
passatempo era nos almoços de domingo mostrar cópias dos seus desenhos e
instigar suas netas a fazerem outros iguais. Eu me recordo do orgulho que ele
transmitia ao falar sobre seus feitos. Esse sentimento cresceu comigo, mas foi
somente anos depois, que eu “redescobri” a obra como pesquisadora.
Nesse sentido, o meu “primeiro contato” se deu ainda no mestrado, onde
analisei a coluna As Garotas27. Nesse momento, também, percebi o quão ele
tinha sido importante e o tanto que fora esquecido. Não havia então me
questionado sobre isso, mesmo porque foi a primeira vez que me distanciei da
sua imagem como um familiar, para enxergá-lo como um objeto de estudo.

26

MASCARENHAS. Gilberto de Paula Penna. Entrevista. 26 de janeiro de 2016. Entrevistadora
Gabriela Ordones Penna. Belo Horizonte.
27 PENNA. Gabriela Ordones. Vamos Garotas! Alceu Penna, moda, corpo e emancipação
feminina (1938-1957). Dissertação de Mestrado. Centro Universitário Senac – São Paulo, 2007.
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Minha orientadora na época, a Profa. Dra. Maria Claudia Bonadio havia
acabado de defender seu doutorado sobre a Rhodia Têxtil28. Foi um feliz
encontro ser orientada por alguém que conhecia o trabalho de Penna naquele
ponto, uma vez que eu mesma começava a descobri-lo também.
Em conversa com o seu parceiro em muitos shows da Rhodia, o cenógrafo
Cyro Del Nero29 e, algum tempo depois, com a jornalista Hildegard Angel30,
percebi que para seus contemporâneos ou para os que viveram logo após o seu
auge profissional não só o conheciam como, também, o admiravam
profundamente.
Millôr Fernandes, que teve seu começo profissional como arte finalista da
coluna Garotas, descreve no livro Apresentações (2004) a mistura de medo e
encantamento em trabalhar ao seu lado na revista O Cruzeiro:
Eu o achava um gênio, acompanhando seu desenho em O Cruzeiro e
também no O Jornal (...) trabalhamos dia a dia, lado a lado (...) foi aí
que, cheio de medo, comecei a passar algumas horas, duas ou três
vezes por semana, enchendo o fundo dos seus desenhos. Não foi
muito tempo, mas foi tempo de encantamento e medo. Você não sabe
o pavor que eu tinha de errar tudo, inapelavelmente. (FERNANDES,
2004, p.31)

Na ocasião da comemoração do centenário do artista, o escritor Ruy
Castro referiu-se a Penna em sua coluna no jornal Folha de São Paulo publicada

28

BONADIO, Maria Claudia. O fio sintético é um show! Moda, política e publicidade Rhodia S/A.
1960-1970. Tese de Doutorado. Programa de Pós-graduação em história. Universidade Estadual
de Campinas, 2005
29 Cyro Del Nero (1931-2010) me recebeu em sua residência em São Paulo para uma conversa
informal sobre Alceu Penna em outubro de 2005. Ele foi um dos maiores nomes da cenografia
brasileira. Esteve na TV Excelsior, onde criou as “grades de programação”, as “vinhetas”, os
intervalos desenhados, a fim de personalizar a emissora. Em seguida, transfere-se pata a TV
Globo para assumir o cargo de Diretor de Arte. Fez a abertura do “Fantástico” e dirigiu o primeiro
clipe a cores exibido no programa, em 1974, "Gita", de Raul Seixas. Trabalhou também na TV
Tupi do Rio e, posteriormente, de São Paulo. Ganhou prêmios. Entre eles o de “Melhor cenógrafo
nacional”, na IV Bienal de Artes Plásticas de São Paulo. Trabalhou nos desfiles da Rhodia, por
dez anos. E nunca abandonou o teatro. Assinou vários trabalhos no Teatro Brasileiro de Comédia
(TBC), como “A Semente”, entre dezenas de outras. Fez montagens de óperas, como “O
Guarani”, de Carlos Gomes. Em 1998 foi convidado pelo governo francês para montar o Pavilhão
Brasileiro no Louvre. Também era professor titular da Universidade de São Paulo (USP) dos
cursos de cenografia e indumentária teatral. Fonte FUNARTE.www.Funarte.gov.br
30 Hildegard Angel me recebeu em sua residência no Rio de Janeiro, para falar sobre Zuzu Angel
e Alceu Penna para o Memorial da Cultura Mineira Vale em 14 de setembro de 2010.
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em 03 de janeiro de 2015 como um dos artistas mais completos do país,
acrescentando que não existe estilista (brasileiro) que não fosse seu devedor.31
A minha surpresa vinha quando questionava gerações mais novas de
profissionais, pesquisadores, estudantes sobre seu trabalho. Meu primeiro
ímpeto foi culpar nosso país pela falta de memória e iniciativas públicas, mas,
infelizmente, como o próprio tempo se encarregou de me mostrar não é um
cenário tão simples assim.
Atualmente, são conhecidos cinco acervos principais que abrigam a obra
de Alceu Penna ou, pelo menos, parte dela: o arquivo do Jornal Estado de Minas
– GEDOC em Belo Horizonte, onde se encontra a coleção completa da revista
O Cruzeiro. O Centro de Referência de Moda – CRModa, também na capital,
que abriga algumas roupas doadas por familiares de Alceu. O Museu de Arte de
São Paulo – Masp, onde estão abrigados na reserva técnica algumas roupas
desenvolvidas para a Rhodia Têxtil e, finalmente, o acervo pessoal do ilustrador,
onde se encontram a maior diversidade de produções. Esse acervo, como será
falado adiante, foi em 2015 doado à Casa da Marquesa – Museu da Moda
Brasileira no Rio de Janeiro, compondo mais um arquivo.32
Não é preciso ir longe para entender que existe, independentemente, de
uma realidade política sociocultural brasileira limitadora quanto à preservação da
memória do país, um entrave já no acesso à obra do ilustrador, pois são poucos
acervos e o mais completo deles, o pessoal, não está disponível para consultas
públicas.
Esse cenário explica a razão da existência de um maior número de
produções de artigos, livros, trabalhos científicos e até mesmo eventos sobre a
carreira de Alceu Penna enquanto ilustrador de moda do que como figurinista33.
31

FOLHA DE SÃO PAULO. CASTRO. Ruy. Coluna. 03 de janeiro de 2015. Disponível em:
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/ruycastro/2015/01/1569972-um-prodigio-brasileiro.shtml
32 Esses arquivos serão abordados no capítulo 02, onde apontam-se outros dois possíveis locais
de abrigo de acervo relacionado ao ilustrador.
33 Para citar alguns: BASSANEZI, Carla. URSINI, Carla. O Cruzeiro e As Garotas. In: Cadernos
Pagu, no. 4, 1995, pp.243-260; ARAUJO. Denise Castilhos de. SCHEMES. Claudia. O artista
gráfico Alceu Penna na Revista O Cruzeiro: apropriações e ressignificações da moda européia e
a representação da mulher (1940-1950). In: Revista Cultura Visual: Salvador, N0 15,
Maio/2011. JOFFILY. Ruth. Jornalismo de Moda. Jornalismo feminino e a obra de Alceu
Penna. Dissertação de mestrado apresentada ao departamento de Comunicação da UFRJ, 2002
BONADIO, Maria Claudia. O fio sintético é um show! Moda, política e publicidade Rhodia S/A.
1960-1970. Tese de Doutorado em História. Universidade Estadual de Campinas, Campinas,
2005. BONADIO, Maria Claudia; GUIMARAES, M. E. A. Alceu Penna e a construção de um estilo
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Entende-se que o fato do seu trabalho mais famoso, As Garotas do Alceu ter
sido veiculado em O Cruzeiro e a coleção dessa revista estar disponível em
acervos públicos do país, contribuiu de forma contundente para a perpetuação
desses trabalhos junto à comunidade.34
A obra de Alceu Penna começa a ser estudada de forma mais incisiva, a
partir da década de 1990, uma vez que é alvo de diversas pesquisas científicas
e publicações, tendo sido tema de mestrados, doutorado e diversos artigos
científicos. Algumas dessas pesquisas foram apresentadas em congressos
realizados fora do País.35

brasileiro: modas e figurinos. Horizontes Antropológicos (UFRGS. Impresso), v. 16, p. 145175, 2010. BECKER. Gisele. CÂNDIDO. Luciana Aparecida. Alceu Penna e a construção do
vestuário infantil nas páginas da revista O Cruzeiro (1950-1959). In: Anais XIV Congresso de
Ciências da Comunicação na Região Sul. Intercom. Sociedade Brasileira de Estudos
Interdisciplinares da Comunicação. Santa Cruz do Sul – RS, 30/05 a 01/06/2013. SCHEMES, C.;
ARAUJO, D..O artista gráfico Alceu Penna na Revista O Cruzeiro: apropriações e
ressignificações da moda europeia e a representação da mulher (1940-1950). In: Cultura Visual,
n. 15, maio/2011, Salvador: EDUFBA, p. 57-69. CAMPOS. Daniela Queiroz. Espectros de anos
dourados: imagem, arte gráfica e civilidade na coluna Garotas da revista O Cruzeiro (19501964). Dissertação de mestrado em História, 2010. Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul, PUCRS; CAMPOS. Daniela Queiroz. Entre o eucronimo e o anacronismo:
Percepções da imagem na coluna Garotas do Alceu. Tese de doutorado em História.
Universidade Federal de Santa Catarina, 2014; PENNA, Gabriela Ordones. Vamos Garotas!
Alceu Penna, moda, corpo e emancipação feminina. (1938-1957). Dissertação de Mestrado
em Moda, Cultura e Arte. Centro Universitário Senac, 2007. PENNA. Gabriela Ordones. É
moderno ser gostosa. In: Revista de História. Biblioteca Nacional, v. 85, série 07. 2012 LIMA.
Laura Ferraza de. Vestidas de frivolidades: A moda feminina em sua visão estrangeira e
nacional na revista O Cruzeiro (1929-1948). Dissertação de mestrado em História. Universidade
Federal
do
Rio
Grande
do
Sul,
2009
MANNALA. Thaís. Melindrosas e garotas: representações de feminilidades nos traços de J.
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Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2015. ALMEIDA. Isadora Marilia Moreira.
Garotas do Brasil: Uma releitura contemporânea das “Garotas” de Alceu Penna. Trabalho de
conclusão de curso. Bacharelado de Moda. Instituto de Artes e Design. Universidade Federal de
Juiz de Fora, JF, 2016.
34 Destaco os acervos da biblioteca Mario de Andrade em São Paulo, a coleção disponível na
hemeroteca digital da Biblioteca Nacional e a coleção do Arquivo Público Mineiro em BH.
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Fazem 36 anos da sua morte e sua obra, também, começa a ser enfocada
em estudos sobre história, moda e design36, além de alvo de centros culturais e
exposições37.
Em 2015 comemorou-se o centenário do artista gráfico. A Penna em
parceria com a Universidade UNA, organizaram a exposição Alceu Penna é 100!
no Centro de Referência de Moda em Belo Horizonte entre os dias 29 de julho a
16 de agosto. Idealizada por Luiza Penna Andrade e Gabriela Brasil, contou com
pesquisa histórica minha e de Maria Claudia Bonadio, que, também, assinou a
curadoria. A mostra trouxe ao público, além das Garotas, outros trabalhos do
artista pouco conhecidos como figurinista, designer gráfico e estilista. Alguns
destaques foram roupas assinadas por Alceu Penna pertencentes à família
(vestidos de casamento, de debutante, saias de festa junina assinadas, entre
outras) e uma projeção em vídeo sobre sua carreira. (Fig. 16 a e b)

36 FREYRE. Gilberto. Modos de homem & modas de mulher. São Paulo: Editora Global, 2009.
Nessa última edição do clássico estudo de Gilberto Freyre consta uma ilustração de Alceu Penna
para a coluna “As Garotas do Alceu”, como exemplo do modelo feminino hegemônico em meados
do século XX. Em 2010 dois livros que tratavam exclusivamente sobre Alceu Penna foram
lançados: PENNA. Gabriela Ordones. Vamos Garotas! Alceu Penna, moda, corpo e
emancipação feminina (1938-1964). São Paulo: AnnaBlume: 2010 e JUNIOR. Gonçalo. Alceu
Penna e as Garotas do Brasil: moda e imprensa (1933-1980). São Paulo: Manole: 2010.
BRAGA. João. PRADO. André Luis do. História da Moda no Brasil: São Paulo: Pyxis, 2011.
MELO. Chico Homem de. RAMOS. Elaine. Linha do tempo do Design Gráfico no Brasil. São
Paulo: Cosac & Naif, 2012. BONADIO. Maria Claudia. Moda e publicidade no Brasil nos anos
1960. São Paulo: nVersos, 2014.
37 Exposição “O Brasil na ponta do lápis: Alceu Penna, modas e figurinos”. Centro Universitário
Senac-SP. 10 a 26 de maio de 2007. Memorial da Cultura Mineira Vale inaugurado em 2010 no
Circuito Cultural Praça da Liberdade, Belo Horizonte, Minas Gerais. Vídeo permanente dedicado
à sua carreira, dentro de uma retrospectiva da moda mineira no século XX.
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Figuras.16 a e b Fotografias da exposição Alceu Penna é 100! Que comemorou o
centenário do artista. Centro de Referência de Moda – CRModa. Belo Horizonte. 29 de
julho a 16 de agosto, 2015. Fotografia Gabriela Penna, 2015.

É olhando para essas questões que localizo a importância em continuar o
estudo do seu trabalho em um doutorado e, mais, abordar as suas ilustrações
para figurinos, carente de analises. Para tanto, torna-se necessário ir ao encontro
desses registros onde eles sobrevivem: no acervo pessoal do artista.
Mas não existe apenas o fator geográfico envolvido. Ele se torna
importante a essa pesquisa porque possibilita o acesso a documentos que
nenhum outro poderia, uma vez que é pessoal. O apartamento, que foi sua
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residência, abriga o rastro material que ele deixou, desde livros, recortes de
jornal a móveis, louças, fotografias, croquis, ilustrações. A mesa que trabalhava,
a sua estante de livros, as tintas e pincéis secos, são evidências de uma vida
traçando papeis e manejando contornos. Que sentido essas ilustrações tomam
ao serem examinadas sobre o prisma da intimidade do seu criador? O contato
com esses documentos permite compreender não apenas a sua contribuição no
universo dos espetáculos em meados do século XX, mas cruzar os vestígios
profissionais e pessoais, intimamente conectados, que trazem caminhos para
pensar os sentidos desses trabalhos e do próprio Alceu Penna.
Antes de avançar, deve-se dizer que essa escolha envolveu alguns
obstáculos que devem ser considerados. Primeiramente, porque se vale dos
documentos nele abrigados como fontes primárias de pesquisa.
Certamente, é diferente de se aliar, essencialmente, à literatura ou mesmo
de um arquivo institucional como fonte documental principal. Apesar de ser
sobrinha-neta de Penna, havia risco de que a minha presença no apartamento
causasse algum tipo de desconforto por parte dos familiares e, que isso,
prejudicasse ou comprometesse a pesquisa. Diferentemente, do meu trabalho
do mestrado, dessa vez, precisei estar mais próxima do arquivo. Adicionalmente,
mesmo estando lá como pesquisadora, havia a possibilidade de algum familiar
me tratar mais como sobrinha do que como profissional, algo que complicaria
muito o andamento do trabalho. São ponderações plausíveis, uma vez que esses
documentos se encontravam em um âmbito privado.
Ao lado desse cenário, foi enfrentada uma escassez de informações sobre
a sua atuação como figurinista e a ausência de organização formal do material
que se encontra no acervo pessoal, uma vez que ele ainda não tinha sido
processado profissionalmente e, portanto, não oferecia saídas fáceis.
Confesso que fiquei preocupada em “apostar minhas fichas” em uma
jornada como essa, uma vez, que seria muito mais fácil me ater aos seus
trabalhos para a imprensa, que são amplamente documentados, com acervos
públicos disponíveis e bem organizados. Entretanto, em oposição a essas
dificuldades, coloca-se uma vantagem que não pode ser ignorada - a minha
posição de membro da família Penna, estratégica, uma vez que me permite ter
acesso ao acervo de forma facilitada.
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Não posso, também, deixar de registrar que tendo em vista o conjunto da
obra do ilustrador, os seus trabalhos de figurinismo se destacam. Além de
evidenciarem um momento histórico particular, ou seja, a consolidação e
profissionalização da indústria do entretenimento no país e seu pioneirismo na
criação de costumes, esses trabalhos são um capítulo visual à parte.
Impregnados

de

ousadias

detalhadas

em

recortes,

brocados,

transparências, jogos de cores, essas ilustrações formam um conjunto em
relação ao restante da sua produção para a imprensa. É perceptível uma maior
experimentação na criação dos desenhos. Deve-se levar em consideração, que
a coluna As Garotas dialogava mais com o cotidiano dos seus leitores, já que
era uma “bíblia visual” das moças em meados do século XX. Elas usavam
vestidos volumosos de baile seguindo o último grito da moda parisiense. No
máximo, abusavam na sensualidade tropical a bordo de fantasias decotadas de
carnaval e shorts à beira mar. Diferentemente dos trabalhos de figurinos, na
coluna e nos editoriais de moda as extravagâncias eram mais calculadas. Na
dimensão dos espetáculos, o decoro e respeito à realidade social, apesar de
presentes, apareciam de forma menos rigorosa, abrindo espaço para que o traço
de Penna deslizasse por outros caminhos.
Recortar meus estudos pelos figurinos, no entanto, apesar de ser já um
bom caminho, haja vista a extensão das suas atividades, não me exime de ter
que aprofundar a minha seleção. Em meio a mais de trinta anos atuando como
figurinista, eu me coloco a complicada tarefa de escolher quais ilustrações de
figurinos ou séries estudar.
O interesse pela série do show Brazil Export começou em 2013, já
cursando o doutorado, quando apresentei um artigo em evento científico na
Universidade Federal de Goiás – UFG intitulado Passagens sobre os processos
de criação e influências dos figurinos de Alceu Penna (1930-1970).38 Logo
depois, apresentei o artigo Imagens da mulata: A sensualidade no show Brazil
Export (1972) no Colóquio Internacional de Moda39. As discussões foram

38

PENNA. Gabriela Ordones. Passagens sobre os processos de criação e influências dos
figurinos de Alceu Penna (1930-1970). In: VI Seminário Nacional de Pesquisa em Arte e Cultura
Visual, 2013, Goiânia.
39PENNA. Gabriela Ordones. Imagens da mulata: A sensualidade no show Brazil Export (1972).
In: 9º Colóquio Internacional de Moda, 2013, Fortaleza.
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proveitosas e recebi incentivos para me aprofundar no assunto. Entretanto, meu
recorte demorou um pouco a acontecer, porque, naquele momento, eu tinha
conhecimento parcial das ilustrações de figurino depositadas no acervo e não
poderia fazer essa escolha, conscientemente, sem conhecer a extensão do seu
trabalho na área.
Com o avanço da pesquisa no acervo durante o ano de 2013, a escolha
pela série se confirmou pelas razões a seguir. O acervo do ilustrador, como já
mencionei anteriormente, não foi plenamente inventariado e tampouco foi alvo
de estudo, portanto, existe uma escassez de informações a respeito das
ilustrações que ali se encontram. Alguns desenhos são facilmente identificados
– em alguns há presença de títulos dos espetáculos e até mesmo o nome de
quem vestiria o figurino, já outros não apresentam qualquer informação. Podese fazer uma aproximação da data observando a silhueta desenhada, por
exemplo, mas como se trata de figurino e não de uma roupa de passeio a
datação fica ainda mais difícil de ser feita apenas visualmente, requerendo do
pesquisador cruzamento de dados com outras fontes externas ao arquivo.
Assim, como não seria plausível realizar uma identificação e datação
completa de todo material – uma tarefa compatível com uma equipe de
museologia – para somente em seguida eu recortar meu objeto de pesquisa,
optei por concentrar meus esforços naquelas ilustrações que eu possuía mais
informações sobre, como é o caso de Brazil Export. Além disso, há disponível
uma biografia do idealizador do show, Abelardo Figueiredo, que fornecem
detalhes sobre sua carreira profissional e sobre a montagem40, bem como
informações desse espetáculo na imprensa. Alguns participantes ainda são
vivos, como Elza Soares e Elke Maravilha, que ampliam as fontes.
Além da facilidade no acesso à informação, essa série é um exemplar
importante esteticamente e semanticamente dentro da obra de Penna, uma vez
que se centra, primordialmente, na figura da mulata, tanto na temática, quanto
nos figurinos. Essa característica se destaca dentro dos seus trabalhos e, por
isso, é importante para entender como a mulata se comporta dentro da sua
história de representação feminina.

40

FIGUEIREDO. Abelardo. O show não pode parar. São Paulo: Editora Sapucaia, 2008
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A ilustração produz sentidos e é, além de evidência visual, material. Ela é
um artefato bidimensional com características técnicas e modos de produção
atrelado. Além disso é, também, expressão e documento. Elas produzem
informações. Assim, olhar privilegiado para as imagens da tese se insere no
pensamento da Antropologia Visual, trabalhadas por autores como DidiHuberman (1998) e Etienne Samain (2012). Esses, por sua vez, fazem referência
à obra do historiador da arte alemão Aby Warburg (1866-1929). As ilustrações
de Brazil Export respondem ao restante dos documentos dos arquivos de Penna,
assim como a outros fora deles, pois seus sentidos se completam dentro dessa
dinâmica. Dessa forma, não importa de onde veio uma determinada imagem, por
quem foi fabricada, qual a finalidade, se é arte ou se é uma capa de disco, todas
são documentos. Não existe hierarquia entre elas. Esses autores pensam as
imagens sob a lei da “boa vizinhança”, ou seja, em colaboração mútua.
As imagens se equilibram em uma dupla existência: se inserem nas
convenções e discursos sociais e culturais, mas, por outro lado, possuem uma
dimensão que escapa, pois são da ordem do sensível, da imaginação. O objetivo
é não as encerrar em nenhuma categoria que não possa ser depois retomada,
descontruída por outros olhares e propósitos.
Observando essa dualidade que acompanha as imagens, a tese vai se
ocupar de investigar as ilustrações de figurinos de Penna como evidências
visuais e materiais nas quais estão impregnados rastros de sua feitura e
circulação, em que cada detalhe contido na ilustração, como seu papel, a técnica
usada, os materiais empregados, a assinatura do autor, os desgastes do tempo,
as cores, tudo isso é tratado como importantes indicadores para uma
interpretação da produção de sentido da obra.
No primeiro capítulo, Do privado ao público: patrimonialização do arquivo
pessoal de Alceu Penna, será tratado a história da moda como patrimônio,
especialmente no Brasil, as principais iniciativas, desafios, problemas
enfrentados e como o arquivo de Penna se localiza nesse contexto de evidência
da memória. Dando sequência, será abordada a história relativa a criação do
Museu da Moda Brasileira no Rio de Janeiro, as recentes produções, os desafios
e representatividade. O processo de doação do acervo do artista para essa
instituição em 2015. A recepção do arquivo pelos museólogos, a criação de um
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inventário, as normas seguidas para o processamento dos documentos, as
dificuldades familiares, museológicas e jurídicas envolvidas em uma doação
como essa.
O segundo capítulo, Alceu Penna e seu arquivo pessoal: vestígios de um
ilustrador e figurinista, é dedicado ao mapeamento e detalhamento dos arquivos
de Alceu Penna no país. Quais são e onde estão localizados, o acervo, a história
e particularidades. Nesse viés, será tratado de forma especial o seu arquivo
pessoal no Rio de Janeiro. A crescente importância de tipo de arquivo como fonte
de pesquisa. Serão levantadas questões como seu conteúdo e formação, bem
como a participação do próprio artista no processo e o papel de Thereza Penna,
irmã e sua arquivista intuitiva. O que os documentos de Alceu Penna dizem sobre
ele? Um percurso por esses vestígios do seu âmbito privado – um lado pouco
tratado até então em relação a sua, já mais conhecida imagem pública.
Localizarei, nesse percurso, a minha história de pesquisa. Como ele se tornou
parte dela? As particularidades e desafios de se trabalhar em um arquivo que é
pessoal e, para mim, familiar.
O terceiro capítulo, Um documento do arquivo: Brazil Export 1972, vai
tratar dos primórdios dos shows exportação. Da herança do teatro de revista à
sua apoteose nos anos 1970. O show Brazil Export nesse contexto. A montagem,
as estrelas, os envolvidos. Em que esses espetáculos consistiam? A
preocupação em “vender” o Brasil como uma nação forte e moderna no exterior
atrela-se à imagem do corpo da mulata. As outras produções de figurinos
assinadas por Alceu Penna para exportação. Oswaldo Sargentelli e seus
empreendimentos, que marcaram o gênero. Uma pequena história relativa a
mulata– como esse corpo se constrói como lócus do erótico e nacional.
O quarto e último capítulo, Um breve caminho visual: das vedetes às
mulatas exportação, pretende guiar o leitor, inicialmente, por uma história visual
da mulher ilustrada por Alceu Penna. Longe de ser linear, esse discurso se
construirá em um ir e vir na linha do tempo, cruzando referências e agrupando
trabalhos para buscar entender o modelo de corpo e beleza presente em seu
traço. Esse caminho contribui para entender a mulata desenhada por Penna e o
seu lugar de representação na obra. Seguidamente, e fechando a tese, será
estudada a imagem da mulata que aparece no show Brazil Export. Para tanto, o
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trabalho se valerá do exemplo do Atlas criado no início do século XX pelo teórico
alemão Aby Warburg. A estratégia é dispor as imagens da série, tal como uma
prancha do Atlas Mnemosyne, dividindo o espaço com outras selecionadas, de
naturezas diversas, externas e internas ao arquivo pessoal de Penna. Não há
hierarquia e o objetivo maior é a construção de sentidos estabelecidos
coletivamente. É a partir das “mestiçagens” dos documentos que os sentidos
sobre a obra serão produzidos.
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1.1. Moda e Patrimônio: Algumas perspectivas
A memória é parte da história da humanidade, que começa a ser
construída no ato simples de se lembrar. Marcia Merlo (2015) a entende como
um movimento de rever, revisar reescrever a história sua e dos outros, partindo
do

presente,

indo

ao

passado

–

pelas

lembranças/sensações

e

lembranças/objetos – e retornando ao presente.
Pode-se lembrar de pegar as chaves do carro antes de sair, de trancar a
casa antes de dormir, de visitar um parente que precisa até de uma experiência
traumática de um assalto. Também, de acontecimentos envolvendo o curso da
humanidade como o ato terrorista de 11 de setembro de 2001 nos EUA e a
tragédia em Mariana, Minas Gerais em 2015.
Ela pode ser pessoal enquanto conectada as experiências e vivências
prévias de um indivíduo, relacionando-se com a sua identidade e, também, social
(que em alguma medida é pessoal também), quando é transmitida ainda na
infância, pela tradição oral, técnicas corporais e é cristalizada em monumentos
e documentos. (CASTRO, 2008).
Advindas de experiências, individuais ou coletivas, nem todas as
lembranças ficam, ou seja, permanecem para serem acessadas, revisadas e
analisadas posteriormente. Nem todas constituem memória.
Jean Davallon (1999) analisa que, entre a realidade de um acontecimento
– o fato, e a sua significação, existem uma distância considerável. Para que
determinado evento se torne parte de uma memória partilhada é preciso que ele
se destaque do curso dos acontecimentos, que cause impressão. A memória
carrega em si a cristalização do esquecimento.
Nunca se falou tanto sobre o passado, ou seja, em como resgatá-lo,
preservá-lo e compreendê-lo. Uma questão que de nova, não tem nada, mas
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que encontra força nas sociedades contemporâneas. Particularmente, desde os
anos 1980, o mundo assiste à ascensão da chamada “cultura da memória”, que
encontra eco em acontecimentos, como o fim das ditaduras militares na América
Latina, a queda do muro de Berlim, o colapso da União Soviética, o fim do
apartheid, além do crescente foco cultural na história das minorias e políticas de
identidade (HUYSSEN, 1993).
Acontecimentos que despertaram para a importância de trazer o passado
como chave para decisões do presente e futuro. Beatriz Sarlo (2006) lembra que
o retorno ao passado não é sempre um momento liberador da memória, mas
uma captura do presente. Ele é entendido não mais como algo inerte, morto, mas
como uma esfera que tem diálogo com o presente nesse contínuo movimento de
ir e vir na linha do tempo.
Com as descontinuidades vêm as ausências. Algumas figuras femininas,
por exemplo, em pleno século XXI ainda começam a ser lembradas e discutidas,
como a vida de uma das primeiras mulheres transgênero na virada do século
XX, a artista plástica dinamarquesa Lili Elbe, nascida como Einar Wegener
(1882-1931). Ela foi primeira pessoa a se submeter a uma cirurgia genital de
mudança de sexo. Sua trajetória ganhou adaptação para o cinema norteamericano sob o título de A Garota Dinamarquesa (2015).
Como parte dela, a memória não é, da mesma forma, universal e
uniforme, ou seja, não pode ser transmitida da mesma forma, tampouco, se
apresenta igualmente para todos. Primeiro, porque ela precede um contexto
cultural e histórico e segundo, ela é um campo de disputas e poderes. Ela
pressupõe uma escolha entre o que será lembrado – e de que maneira – e o que
será esquecido. Não é de se espantar que algumas histórias tenham mais acento
que outros nos discursos históricos.
A memória coletiva esqueceu-se, também, de gravar em sua trama alguns
objetos importantes, também. A National Geografic Magazine, recentemente,
publicou uma reportagem sobre a descoberta da roupa mais antiga do mundo
que data de cerca de 5 mil anos atrás, conhecido pelo nome de Tarkhan Dress.
De acordo com a reportagem, ele ficou esquecido no Petrie Museum of Egyptian
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Archaeology em Londres do início do século XX até o fim da década de 1970
quando os especialistas o redescobriram, assim como seu valor histórico. 41
Deve-se entender, assim, pela perspectiva de Andreas Huyssen (1993),
que a memória, tanto coletiva quanto individual, são igualmente porosas,
instáveis, passíveis de serem constantemente revisadas e reexaminadas.
Esse cenário contemporâneo que a coloca em evidência, também, se
relaciona a um outro, ainda na década de 1960, que reelaborou o conceito e
papel da cultura nas sociedades ocidentais. Terry Eagleton (2005, p.45) chama
a atenção pelo fato de que a cultura tradicionalmente tinha significado quase o
oposto do capitalismo e que, da mesma forma, o conceito de cultura cresceu
como uma crítica à sociedade de classe média, não como aliado seu.
O advento da sociedade do espetáculo embaçou as fronteiras e as
coleções, que antes hierarquizavam os bens culturais – o que era
tradicionalmente tratado como tal e o que não era. A cultura sai de um
isolamento, como algo à parte de outros objetos, para ser consumida. Ela
transfere seu valor para o mercado. (CANCLINI, 2011)
Assim, não apenas o conceito de cultura se renova, mas o que até então
se entendia por tradição. Leonardo Catriota (2009, p.21) analisa que ela passa
a ser não mais um bloco imóvel da cultura, presa a uma herança do passado
fadada a ser repetida no presente, ao contrário, é ressemantizada e manipulada
por um presente e suas demandas para o futuro.
A transformação desse conceito, por sua vez, já começa a ser perceptível
no início do século XX na arte, quando as vanguardas históricas colocam em
questionamento o esteticismo, buscando ampliar os horizontes para além das
formas tradicionais de representação, das escolas, implicando o surgimento de
movimentos como o Cubismo, Dadaísmo, Surrealismo, Art-Nouveau. A arte viase esgotar a sua força criativa enquanto disciplina isolada, superior e ritualizada,
revendo seu estatuto perante a sociedade capitalista e industrial. As vanguardas
apontavam para uma crítica da obra ao promover descontextualizações e
reinserções em outros cenários. (BÜRGER, 2008).

41

Para ler a reportagem na íntegra: http://news.nationalgeographic.com/2016/02/160218-oldestdress-egypt-tarkhan-archaeology/. Acesso 10 de fevereiro de 2016.
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Esse panorama abriu caminhos para que artistas, tal como Andy Warhol
criassem quadros a partir de ícones do cinema ou produtos de prateleira de
supermercado. Nesse período, portanto, a cultura abre-se em um espectro muito
maior de elementos como moda, cinema, mídia, estilo de vida entre outros.
Esse propósito leva a um inédito entrelaçamento entre a arte e a moda. A
fluidez que embaçava as fronteiras inalcançáveis da arte proporcionou um
cruzamento de materiais e referências, sem precedentes:
Na virada do século XIX para o século XX, o aparecimento de uma
cultura de moda moderna dentro do domínio da alta costura,
desenvolvendo-se em estreita conexão com as vanguardas artísticas,
levaram um novo ritmo e outra concepção de modo de vida para o
universo da moda. (RAMOS, 2006, p. 06).

Essa improvável troca, começa a tirar a moda de seu confinamento, uma
vez que desde a tradição cristã foi vista como simples frivolidade, ligada
exclusivamente ao universo feminino. Segundo Renata Pitombo Cidreira (2005),
a tradição tributária de uma ética cristã, pautada na distinção entre corpo e alma,
estipula que a atenção voltada ao corpo é prejudicial à saúde da alma e
considera toda atividade que se encontra relacionada à ornamentação, ao
embelezamento, supérflua, menor, secundária. Além disso, por estar ligada ao
feminino, seu status de importância estava diretamente proporcional à posição
secundária da mulher nas sociedades patriarcais.
Adiciona-se a isso, que seu aspecto funcional contrapunha a uma
contemplação artística. A moda tinha uma vocação mecânica e essencialmente
prática, uma vez que a construção de uma roupa estava ao alcance de qualquer
um que se dispusesse a entender o funcionamento da costura, estando assim,
ligada mais à reprodução do que à criação propriamente dita.
De costureiro, uma função mecânica e menor, à criador de moda,
mistificado, dotado do poder da criação, encarnado pela figura excêntrica de
Charles Worth, que se comparava a pintores e exibia suas coleções em salões
luxuosos e exclusivos (LIPOVETSKY, 2009).
Esse novo status, que se estabelece com a consolidação da Alta Costura
no fim do século XIX, revelava um desejo e necessidade da moda se emancipar
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e se libertar-se do estigma do supérfluo, devidamente inserida em um sistema
organizado, de acordo com a lógica capitalista.
Ao longo do século XX foram muitas as colaborações entre a moda e a
arte. Costureiros e artistas se aproximam. Paul Poiret, por exemplo, inspirou-se
amplamente no Ballet Russo de Serguei Diaghilev ao criar roupas inspiradas nos
seus figurinos. Muito ligado às artes, cria a Oficina Martine voltada para artes
decorativas. Chagall e Picasso realizaram trabalhos de figurinos para montagens
da Ópera de Paris que, desde 1914, sob a direção de Jacques Rouché, elevou
o figurino a um status de experiência artística. Na década de 1940, a estilista
Elsa Schiaparelli se tornou muito próxima de Salvador Dalí e criou diversos itens
inspirados no trabalho surrealista do amigo, como o icônico chapéu-sapato.
(BAUDOT, 2002)
No contexto brasileiro, em 1965, roupa e arte se unem nos emblemáticos
Parangolés de Hélio Oiticica (1937-1980) exibidos na exposição Opinião 65 no
Museu de Arte Moderna - MAM do Rio de Janeiro. Sambistas do morro da
Mangueira vestidos de uma espécie de capa que revelava seus tons, formas e
texturas através do movimento. Roupa, corpo, arte simbioticamente em uma
única obra.
Os Parangolés foram definidos pelo seu autor como uma anti–arte, uma
vez que redefiniram e reconceituaram operações artísticas, a posição do
espectador – recepção não é mais uma via única, mas é definida pela interação
entre obra e sujeito. Ele não é mais destinatário, mas protagonista. Esse é o
significado da arte naquele momento. (BASUALDO, 2007, p. 86)
Esses rearranjos da representação da cultura, da tradição e, também, da
moda, podem ser pensadas não apenas como um começo na mudança de curso,
mas além, como uma reorganização da chamada “partilha do sensível”, tal como
é definida por Jacques Rancière:
Denomino partilha do sensível o sistema de evidências sensíveis que
revela, ao mesmo tempo, a existência de um comum e dos recortes
que nele definem lugares e partes respectivas. Uma partilha do
sensível fixa, portanto, ao mesmo tempo, um comum partilhado e
partes exclusivas. Essa repartição das partes e dos lugares de funda
numa partilha de espaços, tempos e tipos de atividade de que
determina propriamente a maneira como o comum se presta à
participação e como uns e outros tomam parte nessa partilha. (2012,
p.15)
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Assim, a partilha que legitima a moda como cultura, que a coloca em um
lugar de poder, perpassou seu entendimento como parte integrante, reflexiva e
articuladora dentro das sociedades ocidentais, que encontra rastros nessas
transformações.
A primeira metade do século XX jogou por terra todas as promessas do
Iluminismo. As duas grandes guerras, o holocausto, geraram na intelectualidade
europeia um sentimento de desamparo e de rejeição à sua própria história. O
homem ocidental parecia ter perdido a inteligibilidade sobre si mesmo e sobre
os destinos do mundo. As antigas formas de saber não traziam respostas
confortadoras para as questões humanas mais urgentes, e até mesmo a História,
presa em sua linearidade, não era mais capaz de narrar o mundo. (WERNECK,
2008, p.106)
Uma evidência desse rearranjo, aparece na obra de Michel Foucault em
1966 As palavras e as coisas: Uma arqueologia das ciências humanas42, em que
parte da problemática da invenção do homem moderno e sua fragilidade. Para o
filósofo, as redes de saberes de uma época seriam construídas por discursos
literários, filosóficos e até empíricos. Tal como pensado pelas Ciências
Humanas, esse homem não é algo dado, a partir do qual se constroem
problemáticas, saberes. De onde ele surge? Ora tratado como objeto empírico
pelas ciências e ora como transcendental pela filosofia.
A moda começa a ser alvo de estudos vindos de áreas como a
comunicação, a sociologia e filosofia, com mais vigor, a partir de meados do
século XX, no momento em que vários campos e disciplinas se atiram em busca
de seus começos, das suas arqueologias, repensando direções.
No Brasil Gilda de Mello e Sousa defende sua tese de doutorado A moda
do século XIX: Ensaio de sociologia estética em 1950 na Faculdade de Filosofia
Ciências e Letras na Universidade de São Paulo. Esse trabalho teve uma
recepção morna e só foi publicado trinta e sete anos depois sob o título O espírito
das roupas: a moda no século XIX43. Heloisa Pontes (2004, p.3) analisa que
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simbólica e metonimicamente associada ao universo feminino, a moda ganhou
nas mãos de Gilda um tratamento estético e sociológico preciso.
Roland Barthes, com uma impressionante desenvoltura, se debruçou
sobre os mais diversos objetos da moda à fotografia, sem parecer se importar
com o status ou notoriedade de cada um. Publicou em 1967 o icônico e
controverso Sistema da Moda44, em que propõe um olhar semiótico para o
fenômeno, buscando entender a sua estrutura e o significado, usando a estrutura
saussuriana. Ele usa a noção de signo – significante e significado para dizer que
uma forma (significante) como um tailleur está, necessariamente, para um
conceito (significado) feminilidade, por exemplo, uma relação pela qual é
extensamente criticado nos dias de hoje. O teórico continua perseguindo os
estudos da moda pela semiologia, publicando alguns textos importantes, como
Neste ano o azul está na moda e Linguagem e Vestuário.45
Pierre Bourdieu, também, produziu uma série de obras e textos que
contribuíram para o estudo da moda. Em 1979 ele publica A Distinção: Crítica
Social do Julgamento46 fruto de uma investigação sobre o processo de distinção
social, em que práticas culturais são correspondentes a classes sociais, e as
relações de poder imbricadas. A moda operaria dentro dessa dinâmica, em que
o consumo de bens simbólicos se torna, uma forma de perpetuar essa distinção.
Mais que um processo, a distinção é a base de seu sistema. Um pouco antes,
ele já anunciava seu interesse na comunicação Alta Costura e Alta Cultura
(1974) ele começa esclarecendo que não é uma brincadeira o fato de abordar a
relação entre alta costura e cultura, afastando a incompatibilidade aparente
dessas duas esferas. Segundo ele, há uma homologia entre os bens de luxo da
moda e os bens da cultura legítima e há sim muitos benefícios em se estudar
objetos considerados como “indignos” pela tradição filosófica.47
A moda passa a ser, de forma crescente, um objeto de estudo e interesse
para o coletivo, tornando-se parte da memória social. Daniela Calanca é uma
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pesquisadora e docente de história da indumentária e da moda na área de
história social da Universidade de Bolonha e envolvida em na discussão da moda
sob esse prisma patrimonial. Ela define no seu livro História Social da Moda
(2008) Fashion and Heritage, como a relação entre moda e patrimônio se
configura, historicamente, como ponto de encontro social entre cultura,
economia, arte e política.
Isso é visível em iniciativas importantes como o Arquivo Digital da Moda
no século XX financiado pelo governo italiano em 2008. Comandado por
estudiosos e pesquisadores do campo da moda da Universidade de Bologna,
incluindo a pesquisadora, o portal foi posto em funcionamento em 2011, como
um ponto de partida para organizar a memória da moda italiana em uma
plataforma digital.48
A mudança no tratamento da moda e seus objetos pode ser conectada,
também, a um importante alargamento no próprio conceito de patrimônio
cultural, este que não cessa de ser revisado e colocado em xeque. Em 2003 a
UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura) criou a Comissão para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Intangível.
De acordo com essa nova definição, patrimônio engloba, também, práticas,
representações, expressões, conhecimentos e técnicas - junto com os
instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem
como parte integrante de seu patrimônio cultural.
No Brasil a Ministra Martha Suplicy aprova em 2013 a captação de
recursos via Lei de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet, para a realização de
desfiles de moda dentro e fora do País, o que gerou inúmeras críticas, mas
evidenciou um esforço por parte do Governo Federal no sentido de entender a
moda como cultura. O designer Ronaldo Fraga, um dos beneficiados pela Lei,
em entrevista à revista Film, Fashion and Consumption (2013) delineia que
sendo uma questão polêmica, ninguém até o momento havia feito algo concreto
no tratamento da moda nesse sentido, e que, certamente, essa iniciativa
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beneficiou o setor como um todo e não somente um estilista ou outro
isoladamente, como a imprensa e outros designers trataram de alardear.
Mesmo observando sólidos avanços, a moda enquanto um campo do
saber, parte da cultura e patrimônio de uma sociedade está longe ainda de ser
um consenso. Como e por que pensar a moda como patrimônio?
A moda é materialidade – o corte, modelagem, tecido, técnicas – tanto
quanto é humana, afinal a roupa foi feita para abrigar um corpo, que com ele se
relaciona, troca impressões digitais, suores, desgastes e histórias. É essa
conexão que traz a sua dimensão simbólica e, também, seu lugar de importância
nas relações humanas. Por essa razão Ulpiano Meneses (1998) chama a
atenção para a inutilidade de se buscar nos objetos o sentido dos objetos. Seu
significado reside na relação da sua materialidade com o tempo, espaço e
sociedade.
A dimensão social de um objeto, assim passa pela sua existência dentro
de um universo cultural e, liga-se ao que se convencionou chamar de cultura
material. Jules Prown (1982, p.01) um teórico pioneiro desses estudos dentro da
História e Antropologia Cultural, entende que ela é um estudo por meio de
artefatos, valores, ideias, atitudes e convicções de uma sociedade em
determinado momento. Segundo esses estudos, os artefatos, objetos feitos e
modificados pelo homem são fontes de dados primários e não simples
ilustrações.
A relação que temos com os objetos não é distante, nós nos relacionamos
com a sua materialidade e deixamos marcas. Desde uma poltrona até um vestido
coquetel, esses objetos são dotados de uma existência que lhes são dadas pelo
contato humano. Merleau-Ponty (1996) mostra como nós nos investimos nas
coisas, ou seja, imprimimos nossas marcas naquilo que tocamos, utilizamos,
criamos.
Rita Andrade (2008) em sua tese de doutoramento discute a capacidade
de um objeto de moda, no caso, um vestido de couture da grife Bouer Soeurs,
de informar não apenas sobre as características que lhe são próprias como a
técnica, tecido, modelagem, mas de elucidar sobre o contexto que esse traje se
inseriu, os caminhos pelos quais percorreu, a relação com o corpo ou corpos que
abrigou.
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Um objeto pode existir em uma dimensão cotidiana, dessacralizada,
funcional e pode, também, servir a pesquisas, estudos, processos. Através dele
podemos produzir dados, informação. É isso o que o transforma em documento.
Mas, para ser material de estudo, é preciso que ele seja guardado e colecionado.
Lou Taylor (2004) no seu livro Establishing Dress History, que marcou os
estudos historiográficos da moda e do vestir fala sobre uma segunda vida que é
imputada a uma roupa ao ser colecionada. E para tal fim, esse artefato passa
por três estágios ao entrar em uma instituição de guarda ou museu. Ele é
primeiramente coletado, ou seja, é retirado de sua circulação comum. Uma vez
coletados ele é identificado e datado, um processo que pode ser bem ardiloso estilos de épocas tendem a sobreviver para além dos manuais e jornais de moda,
demandando, também, a observação de técnicas, construções, materiais. Após
esse estágio ele é, finalmente, levado para a conservação. Ela se torna um
receptáculo vazio e estático sem o corpo que antes habitava, ou seja, é um
objeto propriamente dito, que será calculadamente embrulhado a salvo de toda
poeira e interferência externa, em salas com temperatura controlada e
catalogado por especialistas que se dedicarão ao seu estudo.
O processo de musealizar um objeto de moda passa pela transfiguração
do objeto-consumo para o objeto-documento (BENARUSH, 2015). Se antes um
chapéu servia ao propósito de compor a elegância da roupa para o trabalho ou
lazer, uma vez dentro do museu, ele se despe da sua funcionalidade, para servir
à reflexão e estudo. Esse objeto se torna documento e recebe atribuições
simbólicas, históricas. Assim, essas roupas fazem a conexão entre o consumido,
usado e depois guardado.
Michelle Kauffmann enfatizou em seu workshop Moda no Museu, ou o
vestuário como acervo museológico: metodologias e controvérsias49 que um
museu não pode ser visto como um local depositário de objetos variados. Ele
tem uma capacidade e recursos limite. É seu papel examinar e selecionar os
objetos que comporão seu acervo, observando sua pertinência institucional,
singularidade – se existem outros similares nas coleções do museu ou em
outros, a sua relevância e contribuição para a comunidade em geral.
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Ao longo da história, os museus podem ser entendidos como uma das
instituições mais longevas, que regulou – e ainda regula, mas não mais
isoladamente – o que tem valor como memória ou não. Guardar o quê e para
qual finalidade. Para responder à essas demandas nascem organizações
internacionais sem lucro, que apoiam o crescimento e a manutenção das
instituições museológicas no mundo todo. Em 1947 nasce o Internacional
Council of Museums ICOM50, que hoje é uma rede e fórum diplomático
internacional de museus, criada para responder às demandas dessas
instituições no mundo todo. Ela é composta por comitês específicos que atuam
em frentes diversas, como o International Committee for Museums and
Collections of Costume. Ele reúne museólogos e profissionais, que trabalham na
interpretação e preservação de todos os aspectos do vestuário. O comitê,
também, publica bibliografias, projetos selecionados, além de promover
encontros científicos anuais, um deles a 23ª Conferência Geral do ICOM se deu
no Rio de Janeiro em 2013.
No Brasil, desde 2009, existe o Instituto Brasileiro de Museus IBRAM, uma
autarquia vinculada ao Ministério da Cultura (MinC), que sucedeu o Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) nos direitos, deveres e
obrigações relacionados aos museus federais.51
A acumulação e conservação sistemática de têxteis, roupas, assessórios
tornam-se essenciais para a reflexão da moda como cultura e patrimônio. Mas
ao longo do tempo percebe-se uma invisibilidade desses artefatos em coleções
museológicas no mundo. A moda como tradicionalmente ligada ao feminino foi
pormenorizada por um meio institucional e curatorial predominantemente
masculino, que naturalmente refutaram a atribuição de qualquer valor histórico e
de memória aos seus objetos. (TAYLOR, 2004)
Maria Claudia Bonadio (2012) ressalta como a coleção Rhodia no Masp,
por exemplo, foi sistematicamente ignorada durante anos. O Catálogo do Museu
de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand: Arte do Brasil e demais coleções,
editado pelo museu em 1998 coloca esse acervo em “coleções diversas”,
enquanto obras de arte são catalogadas em quatro volumes extensos.
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No entanto, existe uma história de instituições que privilegiaram a moda e
indumentária em seus acervos no Brasil. Um grande marco foi o Museu de
Indumentária Histórica e Antiguidades em 1960 organizado por Sophia Jobim
Magno de Carvalho (1904-1968), que por sua vez foi responsável de forma
pioneira pela implementação de uma disciplina de indumentária histórica na
Escola Nacional de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de janeiro –
UFRJ entre 1949- 1967.52
Esse museu foi constituído em sua própria residência, fruto de uma
coleção de objetos que reuniu ao longo de anos, raros e antigos, indumentárias
típicas e regionais, coletadas em viagens feitas por ela na Europa, Oriente
Médio, Extremo Oriente e nas Américas. (VIANNA, 2015)
Segundo Maria Cristina Volpi (2015, p.12) a formação e vivência
profissionais de Sophia a capacitaram para práticas de colecionismo,
preservação – muito mais do que para discursos – teóricos, históricos, estéticos.
Assim, é importante coloca-la como figura central na formação de uma cultura
de preservação de têxteis no país.
Atualmente, há em alguns museus acervos de indumentária, amplamente
reconhecidos, no eixo Rio de Janeiro – São Paulo, tais como o Museu de Arte
de São Paulo (Masp) – onde se encontra o acervo da Rhodia Têxtil, a Casa da
Marquesa - Museu da Moda Brasileira dos quais será falado adiante, o Museu
Paulista (MP), com destaque para os vestidos da década de 1920 e 1930, como
o da Maison Bouer Souers, o Museu Histórico Nacional (MHN) que abriga
indumentárias, sobretudo, do século XIX, o Museu Imperial de Petrópolis, o
Museu Carmem Miranda, que abriga trajes e figurinos da cantora, além,
chapéus, sapatos, adereços.
Fora desse centro, existem outras instituições como o Museu Histórico
Abílio Barreto (MHAB) em Belo Horizonte, que possui uma coleção
representativa de vestuário e assessórios, especialmente relativo a primeira
metade do século XX. Em 2014, o museu adquiriu a coleção particular do
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historiador e museólogo Luís Augusto de Lima, composta por etiquetas, cartões
de crediário, material impresso de importantes boutiques, inúmeras fotografias,
encartes, que documentam de forma rara a história da moda mineira.
Atuando de forma parceira, está o Centro de Referência de Moda –
CRModa, também, em Belo Horizonte, que possui um acervo de vinte peças de
roupas assinadas por Alceu Penna doados por familiares na época da exposição
do seu centenário, preservados na reserva técnica do MHAB. Entre eles estão
vestidos, anáguas, conjuntos, que ainda estão sendo devidamente catalogados,
portanto, a relação especifica de cada um, nesse momento, não pôde ser
descrita aqui.
Em Salvador existe o Instituto Feminino da Bahia, que abriga o Museu do
Traje e do Têxtil com uma coleção de vestidos de noivas, roupas infantis,
eclesiásticas e assessórios, que vão desde o século XIX até meados do século
de XX, entre eles vestidos de Christian Dior, Pierre Balmain, Paul Poiret, além
de vestidos de Mme Jeanete, que marcou a moda na década de 1950 em
Salvador. Há, também, o Museu de Hábitos e Costumes da Fundação Cultural
de Blumenau. O Museu da Moda de Canela, apesar de seu acervo ser de
réplicas, merece ser mencionado pelas contribuições em estudos de técnicas de
costura, tecidos e acabamentos de época.
É importante ressaltar que um museu de moda vai além da indumentária,
contudo. Ela é parte importante, sem dúvida, mas existem outros objetos, que
documentam formas de vestir, tais como ilustrações, esboços, croquis e pinturas,
que até a difusão da fotografia na imprensa brasileira na segunda metade do
século XX, foram importantes veículos de comunicação das modas e dos
costumes. No Museu Paulista citado anteriormente, por exemplo, abriga uma
coleção de anúncios da loja de departamentos Mappin (1913-1999), que
mostram os lançamentos de moda e os itens mais populares no gosto das
elegantes em São Paulo nas primeiras décadas do século.53
Em vista dessas preciosas instituições, é preciso dizer que existe uma
dificuldade elementar no tratamento de objetos ligados à moda, especialmente,
os de indumentária, por não haver categorias e procedimentos específicos,
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normalmente, sendo elas “emprestadas” de outras tipologias ao darem entrada
em uma coleção museológica. Com o alargamento do conceito de patrimônio,
torna-se importante rediscutir procedimentos em vista das especificidades da
natureza de cada um deles, como evidenciado pela publicação do Termos
Básicos para a Catalogação de Vestuário (2015), do qual será falado no próximo
item.
Manuelina Cândido (2014), ainda acrescenta que é preciso se pensar em
ações de preservação de objetos da moda não ligados à tradição somente, mas
à produção industrial contemporânea.
Na Europa e EUA grifes e maisons preservam sua história e objetos de
suas coleções em arquivos institucionais, que são acessados constantemente
pelos designers. A Louis Vuitton criou a sua fundação (LVF) em Paris em uma
monumental construção de Frank Gehry, dedicada a ser um espaço não apenas
da marca, mas de exposições de arte, fotografia, ações culturais54. No Brasil, um
bom exemplo, é o da Hering inaugurado em 2010 em Blumenau. Os
equipamentos, fotografias, indumentárias, amostras, documentos e peças
publicitárias contam a história da família e a origem da indústria têxtil em Santa
Catarina, da qual a empresa foi uma das pioneiras.55
No entanto, apesar de grandes e preciosas iniciativas, Rita Andrade
(2015) observa a baixa representatividade brasileira no Comitê Internacional de
Museus, especialmente, no Costume Committee/ICOM, por exemplo, e alerta
para em que medida isso representa um problema no desenvolvimento de uma
dimensão pública desse tipo de patrimônio. Afinal, como um país que considera
a moda parte de sua cultura e economia, assim, elemento estratégico para
pensar a realidade brasileira, não representa e não leva seus interesses e
questões para serem discutidas em um fórum global?
No entanto, o objeto só será incorporado ao patrimônio por avaliação de
outrem. Quem decide o que pode e o que não pode ser patrimônio? De todas as
mais variadas manifestações e artefatos culturais de um povo quem e como se
decide o que vai ser salvaguardado ou não?
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A dificuldade se instaura, principalmente, porque patrimônio não é um
conceito universal, ele é tal como pensado por Llorenç Prats (1997) um construto
social. Dessa forma, ele é manipulado e engendrado, construído coletivamente,
partilhado e reproduzido ao longo tempo. (GEERTZ,1973)
Patrimônio é antes de uma realidade, uma chancela, um selo dado a um
objeto, monumento ou manifestação à parte dos demais em escala de
importância e, portanto, merecedor de tratamento especial. A moda e alguns de
seus objetos e manifestações ao que parece começam a integrar esse exclusivo
espaço.
Nessa perspectiva, o acervo pessoal do artista gráfico Alceu Penna,
também se patrimonializa, ao passar a existir sob a tutela do Museu da Moda
Brasileira. Essa mudança altera de forma definitiva seu status como memória
perante a sociedade como se verá a seguir.

1.2. Casa da Marquesa – Museu da Moda Brasileira

A força crescente do entendimento da moda como cultura e patrimônio no
cenário brasileiro, além de colocá-la em um posto de evidência e poder, traz
conjuntamente, um interesse em resgatar importantes personagens que dela
fazem parte. Histórias vão sendo contadas, recontadas, reexaminadas,
colocadas em evidência, antes soterradas pelas grandes narrativas, repletas de
personagens, fatos e eventos amplamente reconhecidos em sua escala de
importância.
Nesse cenário temos o encontro quase improvável, se pensarmos em
termos de algumas décadas atrás no país, de um museu dedicado à moda e
costumes – A Casa da Marquesa, com o acervo de um dos mais importantes,
porém esquecido, artista gráfico brasileiro – Alceu de Paula Penna, tal como
veremos a seguir.
Esse encontro começa com a gestação da Casa da Marquesa – Museu
da Moda Brasileira. Mas para contar essa história é preciso entender outra, a de
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outro museu carioca que, anteriormente, ocupava a mesma casa no bairro São
Cristóvão – Museu do Primeiro Reinado.
Originalmente, a casa foi comprada por D. Pedro I (1798-1834) para ser
residência de Domitila de Castro Canto e Melo (1797-1867) mais conhecida por
Marquesa de Santos, que fora sua protegida e amante. Para tanto, reformou
inteiramente seu aspecto colonial, sob o comando do arquiteto e engenheiro
francês

Pierre

Joseph

Pézerat

(1800-1872),

acrescentando

painéis

neoclássicos, sem, contudo, perder a sua característica feminina, evidenciada
por delicados trabalhos de marchetaria. A Marquesa ficou na casa até entre 1826
a 1829, quando, então, se muda para São Paulo. A casa abrigou algumas
personalidades ilustres como o Barão de Mauá, que adquire a propriedade em
1857. 56
O Museu do Primeiro Reinado foi criado em 1979 para homenagear o
primeiro imperador brasileiro e a ligação do Estado do Rio de Janeiro com a
memória do país. A casa sempre foi uma das suas maiores atrações e principal
acervo – ela é tombada pelo Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional
– IPHAN desde 193857.
O museu buscou ambientar a casa como uma residência nobre imperial
e, para isso, abrigou mobiliário, objetos decorativos, quadros de artistas da
Missão Artística Francesa. Havia, também, salões dedicados à Marquesa e D.
Pedro I com gravuras e objetos pessoais. Além desse acervo, o espaço abrigava
uma seleção de meios de transportes como liteiras e cadeirinhas de arruar.58
A instituição desenvolveu um importante trabalho de pesquisa, educação
e integração com o bairro até 2012, quando a casa foi fechada devida à sua
fragilidade estrutural e necessidade de reestruturação conceitual do museu.
Dessa forma surgiu um debate da Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro
e a FUNARJ sobre o que fazer não apenas com o museu, mas com a área que
o circundava. Foram assim, realizados desde 2009, debates, encontros com
empresários, profissionais, comunidade, onde surgiu a ideia de um museu da
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moda, observando aqui o contexto das comemorações do Rio 450 anos59
celebrado em 2015, que trouxe iniciativas em prol da memória, cultura e
desenvolvimento do Estado.60
O bairro de São Cristóvão foi uma região no Brasil Imperial de muitos
casarões, palacetes e prédios públicos. D. João VI, D Pedro I e D. Pedro II
residiram na região. Atualmente, abriga empresas do setor da moda como Farm,
Reserva, Osklen entre outras. Um museu nesse formato seria bem recebido na
localidade.
Assim em 19 de agosto de 2015 foi instaurado o decreto n° 45.346 que
extinguiu oficialmente do Museu do Primeiro Reinado e estabeleceu em seu
lugar A Casa da Marquesa de Santos – Museu da Moda Brasileira, sob a direção
da museóloga Márcia Bibiani. É importante notar que essa mudança chama a
atenção para um papel do Estado de não apenas de abrir espaços novos, como
é comumente observado, mas requalificar os já existentes, reposicionando-os ou
mesmo extinguindo-os.
Segundo Michelle Kauffmann Benarush, gestora de acervo e conteúdo do
Museu, a missão desse novo espaço é ser uma instituição que trata a moda
comprometida com a história, os costumes, a cultura material, com o feminino.
Sim, feminino, porque uma das missões, também, inclui recolocar a casa e sua
ilustre proprietária no papel de protagonistas, reposicionando a Marquesa como
uma figura menos marginal – em seu aspecto de amante de D. Pedro I e mais
transformadora, avant-garde, moderna, politizada, com um guarda roupa
diferenciado.61
Assim, o que se entende é que a figura da Marquesa é central para a
curadoria do espaço, ou seja, uma janela para o universo cultural do século XIX
no Brasil. É o ponto de partida.
A Casa da Marquesa, após o fechamento do museu do Primeiro Reinado
herdou todo o seu acervo, que então foi realocado, temporariamente, no Museu
de História e Artes do Estado do Rio de Janeiro - O Ingá em Niterói. Desde então,
a equipe vem trabalhando nas instalações da Secretaria de Cultura e na reserva
59
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técnica do Ingá, em um trabalho constante e perene de recondicionar, manusear
e preservar os objetos do acervo.62
Nessa tarefa há um importante colaborador, o Laboratório de
Conservação – LACON, que atende a rede de museus do Rio de Janeiro e,
também, a demandas externas63.
Além desse acervo que se encontra no Ingá, existem, também, itens
grandes, de difícil acondicionamento, como de transporte, que foram cedidas,
temporariamente, para um museu parceiro, o Museu Histórico Nacional, que
cuida e as expõe, evidenciando um lado colaborativo das redes de museu do
Estado do Rio de Janeiro.64
É importante dizer que absorver um acervo de outro museu não indica
que o público verá na nova instituição uma repetição de exibições. Pelo contrário,
pois esses objetos serão revistos, reexaminados, requalificados com novos
olhares, pelo viés de um museu da moda e do feminino. É um processo rico de
dar novas vidas aos objetos, possibilitando a inserção em outras narrativas.
Esse, ao que tudo indica será um dos grandes desafios desse recém-criado
museu.
O Museu da Moda ainda não tem data certa para abrir, uma vez, que ainda
existe um trabalho a ser feito com relação às futuras instalações. Nas palavras
da gestora de acervo, a casa, muito complexa e delicada, é o patrimônio número
um do museu:
(...) ela é muito mais complexa do que sabemos, não sabemos tudo,
tem paredes com 15 camadas de tinta, cada pessoa que chegava ali
colocava um novo adorno. Tem uma pilastra grega, por exemplo, que
está pela metade, então tem uma história por trás, queremos entender,
mas sem o preciosismo de chegar ao original. 65
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BIBIANI. Márcia. Conversa informal. Setembro de 2013. Rio de Janeiro, RJ
Esse laboratório surgiu em 2008 de uma necessidade de se criar um padrão de conservação
para todos os museus do Estado do Rio de Janeiro. Foi responsável por disseminar a política de
primeiro conservar, para não ter que restaurar depois. É preparado para atender a conservação
e restauro de diversos tipos de objetos – inclusive vestuário, e, também, orienta sobre a correta
exposição de objetos em um museu ou espaço cultural. Para saber mais ver:
http://www.cultura.rj.gov.br/artigos/preservar-para-lembrar. Acesso janeiro de 2016.
64 Para saber mais sobre o acervo acessar: http://www.museuhistoriconacional.com.br/
65BENARUSH. Michelle Kauffmann. Entrevista. Entrevistadora: Gabriela Ordones Penna. 03 de
dezembro de 2015. Rio de Janeiro, RJ
63

53

Contudo, ela é enfática ao dizer que mesmo ainda sem atividades abertas
ao público, o Museu segue em plena atividade: “Estamos fechados, mas
constantemente produzindo livros, documentos de museologia. É um trabalho de
formiguinha, que ninguém vê, mas que é responsável pelo funcionamento de um
bem maior. (...) outro dia estávamos fazendo as fotografias das peças de
vestuário para colocar no aplicativo do museu”66.
Em observação ao aplicativo, ele é uma ferramenta interessante de
conexão do museu ao público, mesmo ainda fechado fisicamente. Foi
desenvolvido pela empresa 32 bits, com produção da Editora Philae e patrocínio
da Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e
lançado oficialmente em 22 de setembro de 2015.67
Inspirado em iniciativas vistas nos mais significativos museus do mundo,
é uma evidência da busca contínua por modernização e transformação na
interação com o público, por meio de ferramentas tecnológicas, que encurtam as
distâncias, facilitam e fomentam a visitação.
Um ótimo exemplo de aplicativo é o do Metropolitan Museum of Art, que
informa sobre as coleções permanentes, exposições, próximos eventos, um guia
em áudio, espaço para comprar entradas, link para a loja do MET entre outras
facilidades. Já o Victoria & Albert Museum tem um aplicativo que também é
gratuito e funciona como um guia do visitante. No entanto ainda carece de
ajustes, pois seu acesso é limitado, uma vez que você precisa pagar para ter
acesso ao guia. Além disso, a navegação é, por vezes, um pouco confusa.
A museóloga Claudia Porto, curadora de conteúdo do aplicativo,
esclarece em reportagem publicada em 22 de setembro de 2015 no site da
Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro:
Um museu pode continuar acessível online enquanto está fechado
para reforma ou restauração, como é o caso de Museu de Arte
Moderna de São Francisco, por exemplo. O app é dividido em quatro
temas principais: a história e a beleza da Casa da Marquesa de
Santos, um bem tombado pelo IPHAN; o bairro de São Cristóvão,
contando sobre o surgimento e as transformações de um bairro

66BENARUSH.

Michelle Kauffmann. Entrevista. Entrevistadora: Gabriela Ordones Penna. 03 de
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importante na história do Rio de Janeiro; e os personagens ligados
à Casa, como o Visconde de Sapucaí e o Barão de Mauá".68:

Alguns meses antes desse lançamento, porém, outra produção marcou
as atividades ligadas ao Museu da Moda. Em abril de 2015, a Secretaria de
Estado de Cultura – SEC, através da Superintendência de Museus e da Casa da
Marquesa de Santos - Museu da Moda Brasileira, em parceria com o Costume
Committee do International Council of Museums – ICOM, lançou o livro Termos
Básicos para a Catalogação de Vestuário. É uma adaptação para o português
do Vocabulary of Basic Terms for Cataloguing Costume, publicação do ICOM de
1982 organizada por Michelle Kauffmann Benarush.
Essa publicação engloba termos técnicos de catalogação de vestuário em
geral, passando por componentes das roupas, vestuário íntimo, acessórios de
cabeça, braços, pernas, pés e mãos, de cuidado da roupa e do fazer roupa, além
de materiais e técnicas. Ele recebeu a revisão técnica da pesquisadora Maria
Claudia Bonadio, pesquisa e colaboração da museóloga Márcia Bibiani e Daniela
Ejzykovicz, que assinou, também, as ilustrações. Há uma versão digital
disponível no site da Secretaria de Cultura.69
Atualmente, esse guia possui versões em inglês, francês, alemão e agora
em português. Jean Druesedow presidente do Comitê Internacional de Museus
e Coleções de Vestuário em apresentação à versão brasileira da publicação,
assinala que a publicação vem ajudar a esclarecer a comunicação entre culturas
para os profissionais responsáveis pela catalogação de roupas masculinas,
femininas e infantis, em acervos museológicos, bem como, em outras coleções
(BENARUSH, 2015).
Essa é, sem dúvida, uma importante iniciativa para atender à uma
crescente demanda brasileira no tratamento dos objetos de moda e indumentária
por parte dos museus, que, por vezes, se tornaram reféns de bases e referencias
internacionais, pouco adequadas as suas especificidades. Esse exercício de
buscar um meio termo entre as normas internacionais e a realidade no país foi a
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grande motivação e importância dessa publicação, que não parece desejar
esgotar a questão.
Michelle Kauffmann elabora em entrevista para a Secretaria de Cultura do
Rio de Janeiro sobre a contribuição da publicação para o trabalho de museologia
ligado ao vestuário no país:
É um livro que a gente espera que traga conversas e diálogos, e ele
não pretende esgotar o assunto, mas ser sempre um pouco inacabado.
Nossos avós, por exemplo, usavam as palavras de um jeito e a gente
usa de outro. Esse livro é uma primeira versão e a gente espera que
muitas outras surjam a partir de conversas, a partir de colaboração do
público e de grupos de trabalho. A gente tentou trazer os termos mais
utilizados, os mais comuns, para atender a um público não especialista,
porque estamos tratando do Brasil, que ainda não possui um museu
especializado em vestuário, sendo que quase todos os museus do
Brasil têm alguma peça de vestuário.70

O fato de esse museu carregar a denominação de Museu da Moda
Brasileira, já por si só coloca o questionamento sobre se a instituição é ou não a
primeira do gênero. Manuelina Cândido (2014 p.56), assinala para o atual
momento de efervescência no debate sobre roupas e patrimonialização no país,
marcado peça criação de um Museu de Moda, que aguçou a disputa sobre a
precedência entre aqueles que desejam o título de primeiro museu de moda
brasileiro.
Se tratando de história, falar em marco zero é algo complicado e
supervalorizado. Existiram outras iniciativas, como o do já mencionado, museu
de Sophia Jobim. De fato, a contribuição ao país da criação de um museu
brasileiro com olhar privilegiado para a moda e suas manifestações é algo muito
significativo, mas não apenas isso. É uma oportunidade de contar histórias do
feminino, dos usos e costumes brasileiros através dos objetos que constituem o
acervo em um momento de valorização da memória e da moda como parte
intrínseca da cultura.
Nessa missão que acompanha a criação do museu, existe uma
responsabilidade que corre em paralelo, que não se resume apenas a contar as

70http://www.cultura.rj.gov.br/materias/termos-basicos-para-a-catalogacao-de-vestuario-e-
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grandes narrativas imperiais, de personagens emblemáticos, como a Marquesa,
mas, também dar voz, corpo e vida às micronarrativas, de importantes artistas
brasileiros, como Alceu Penna, que agora se torna parte do acervo permanente
da instituição.

1.3. Institucionalizando o arquivo pessoal: Falando sobre a doação do
acervo de Alceu Penna para o Museu da Moda Brasileira

A história que culminou na concretização da doação do acervo pessoal do
artista gráfico Alceu de Paula Penna para a Casa da Marquesa – Museu da Moda
Brasileira começou bem antes do fim de 2015, quando a doação foi, então,
formalizada.
Thereza, irmã de Alceu, foi responsável, como já falado, pela guarda e
organização de todo o acervo pessoal do irmão. Ela foi como uma fiel escudeira,
que após a sua morte em 1980, continuou o trabalho de manter viva a sua
memória. Recebeu durante 27 anos curiosos, jornalistas, escritores, estudantes,
pesquisadores em sua residência no intuito afastar Alceu do esquecimento.
E não há dúvidas quanto ao seu sucesso nessa intenção. Da forma que
estava ao seu alcance, intuitivamente, ela fomentou muitos eventos e
publicações a respeito do irmão. A última exposição que atendeu foi O Brasil na
Ponta do Lápis: Alceu Penna, modas e figurinos em 2007 no Senac São Paulo.
Foi fonte principal de informação da biografia de Gonçalo Junior sobre o artista,
que, por pouco, não foi celebrada com o Prêmio Jabuti 2011.71 Sem seus
depoimentos e disposição em mostrar o acervo, jamais teria fôlego para produzir
um mestrado e agora um doutorado.
Maria Claudia Bonadio ressalta na sua, já citada, tese de doutoramento
sobre a Rhodia Têxtil, que a figura do Alceu aparece, mas sem enfoque
especifico. Após o contato com Thereza em 2006, um universo de documentos
e fatos foram trazidos ao seu conhecimento, como os calendários da Rhodia,
71
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que de forma conjunta, fomentaram um interesse crescente pelo artista. 72 A
pesquisadora dedicou um tópico inteiro sobre ele em seu recente livro.73
Antes do seu falecimento em 2007, as discussões e ações familiares, que
circundavam o acervo eram, sobretudo, direcionadas a organização e
preservação dos documentos dentro do âmbito do apartamento do artista.
Thereza era muito apegada à memória do irmão e tudo que a circundava. Não
me recordo, nas visitas ao acervo ou mesmo, posteriormente, de qualquer
menção em doá-lo para alguma instituição ou algo do gênero. Maria Claudia
Bonadio, também, compartilhou essa mesma impressão, após o contato com
Thereza em visita ao acervo em 2006.74 Ao que parecia, aqueles documentos
eram parte de uma missão de vida, um orgulho do qual ela, certamente, não
estava disposta a se desfazer.
Esse cenário, naturalmente, sofreu uma mudança na sua ausência. O
apartamento foi mantido pela família, em especial, pelo inventariante dela, o
cunhado Natércio Pereira, casado com Maria Carmen Penna. O objetivo era que
após concluído o inventário aquele imóvel fosse vendido. Tudo foi,
cuidadosamente, preservado com faxinas e inspeções regulares, na medida do
possível.
Com o passar dos anos e a aproximação do término do inventário – um
processo moroso – as discussões sobre a destinação daqueles documentos de
Alceu Penna tornaram-se cada vez mais evidentes dentro e fora da família. Eu
mesma fui questionada por outros pesquisadores sobre isso em muitas
ocasiões, ou seja, havia interesse da comunidade cientifica sobre o acervo. De
fato, era preocupante a conservação dos papeis em um apartamento fechado e
em uma cidade de clima, por vezes, excessivamente quente.
Elizabeth, filha de Natércio e Maria Carmen, relatou que o pai sentia um
peso, inclusive financeiro, de manter um imóvel vazio repleto de objetos de valor
cultural e responsabilidade grande sobre o legado do artista. 75
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Eu acompanhei todo o processo, juntamente, com Maria Claudia Bonadio
e fizemos alguns contatos a fim de buscar uma nova “casa” para Penna.
Explicamos à família que era preciso assegurar que o local fosse uma instituição
sólida, que não tivesse risco de desaparecer e deixar o acervo esquecido. Da
mesma forma, ele deveria ter uma boa política de acesso ao público, afinal o
acervo deveria servir a comunidade, fosse preferencialmente no Rio de Janeiro
– onde ele construiu sua carreira e dispusesse de recursos técnicos e financeiros
para receber esses documentos. Uma tarefa nada fácil, certamente.
Nesse sentido, algumas iniciativas foram feitas. Consultamos o setor de
acervo e conteúdo do Instituto Moreira Salles – IMS no início de 2013. Na época,
eles alegaram estar com a capacidade esgotada, sem recursos humanos e
financeiros para tratar outro acervo, uma vez que tinham acabado de adquirir,
curiosamente, o do assistente prodígio da coluna Garotas e, mais tarde,
cartunista ilustre, Millôr Fernandes (1923-2012).
Arquivo Nacional, também foi consultado pela Maria Claudia, através da
pesquisadora Maria do Carmo Rainho sobre uma possível doação, mas, apesar
do interesse constatado, não houve avanços nesse sentido.
A ideia de levar o arquivo de Penna para o Museu da Moda começou a
ser gerada ainda em 2010. Maria Claudia chegou a testemunhar uma reunião na
Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Na ocasião quem estava à frente do
projeto era Luiza Marcier. Imediatamente, ela fez um contato com a equipe do
futuro museu sobre o acervo do artista, mas que só gerou frutos em 2014 através
da aproximação com Michelle Kauffmann.

Sobre esse início Maria Claudia relata:
Eu já conhecia a Michelle, sabia do trabalho que estavam desenvolvendo no
Museu da Moda e me pareceu uma coisa adequada, porque é um museu
novo, que está começando e que, provavelmente, teria interesse em
enriquecer seu acervo. E como o museu é no Rio de Janeiro e o Alceu viveu
a maior parte da sua vida na cidade, achei que seria uma possibilidade
interessante. Teria profissionais da área de museologia, moda e outras áreas,
para tratar esse acervo, uma vez que ele estava fechado no apartamento
desde 2007, quando Thereza faleceu, com acesso não apenas restrito, mas
se deteriorando, então achei urgente e me pareceu pelo tipo de trabalho que
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estavam desenvolvendo, que o museu teria interesse em receber esse
acervo76

Natércio e Elizabeth foram informados sobre a ideia e se mostraram
dispostos a conhecer o museu e a equipe envolvida. Eles foram recebidos pela
diretora Márcia Bibiani e Michelle Kauffmann, que prestaram os esclarecimentos
e se mostraram à disposição para qualquer tipo de assistência nesse sentido.
Afinal, nada mais prudente a ser feito, uma vez que havia uma preocupação,
natural, com o fato de ser um museu novo, que não fora até aquele momento
aberto ao público. Era preciso entender a solidez da futura instituição, que selaria
o destino de parte da memória de Alceu Penna no país.
Maria

Claudia

Bonadio

acrescenta

que

recebeu

críticas

e

questionamentos sobre a indicação do Museu da Moda como local de guarda
dos documentos do artista:
Eu tenho que acreditar que o museu vai existir. Penso se acontecer
algo e ele não vier a se materializar, pelo motivo que for, esses
documentos estarão sob a guarda do Estado do Rio de Janeiro, assim
para alguma instituição esse material vai se encaminhar, não vai ficar
esquecido e jogado. Observei que estavam produzindo muito material,
guias de referência para área do vestuário, então me pareceu um
trabalho sério e não uma instituição fantasma, como algumas pessoas
tendem a achar, porque não está ainda não está aberto à visitação.77

Diante de um interesse mútuo na doação do acervo, foi combinada uma
visita com a família de reconhecimento dos documentos no apartamento na
Senador Vergueiro no Flamengo.
Michelle estava, na ocasião, acompanhada da diretora Marcia Bibiani e
relata o impacto que sentiu ao entrar no apartamento: “estar na casa de um
artista, era uma energia poderosa, Beth nos contou sobre Thereza, sobre a
história de Alceu, as pastas onde estavam desenhos, croquis e uma infinidade
de coisas, o livro tombo, percebemos logo o valor daquilo tudo”.78

76 BONADIO. Maria Claudia. Entrevista. (Skype). Entrevistadora Gabriela Ordones Penna. 08 de
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77 BONADIO. Maria Claudia. Entrevista. (Skype). Entrevistadora Gabriela Ordones Penna. 08 de
fevereiro de 2016. Belo Horizonte, BH
78 BENARUSH. Michelle Kauffmann. Entrevista. Entrevistadora: Gabriela Ordones Penna. 03 de
dezembro de 2015. Rio de Janeiro, RJ.
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Dentro da missão de um museu de salvaguarda, pesquisa e comunicação
existem várias formas da entrada de um objeto, ou seja, eles podem ser
adquiridos por coleta, empréstimo, compra, transferência, depósito, permuta e,
também, doação. (PADILHA, 2014)
No caso do acervo de Penna foi acordada uma doação entre a família e o
Museu da Moda. Assim, a partir daí foi elaborado um documento justificando a
importância do acervo para a Casa da Marquesa, ou seja, como ele iria ao
encontro da sua missão e apresentado à Secretaria de Cultura. Esse termo é a
forma de estabelecer e atestar o valor documental e museológico daqueles
objetos selecionados perante à instituição.
De forma a concretizar o processo e forma plena, foi preciso a elaboração
de um termo de doação. De forma geral, esse termo jurídico deve ser o mais
específico possível, mostrar uma listagem de cada objeto/documento que
comporão a doação, para evitar questionamentos e problemas legais no futuro.79
Uma instituição que investe recurso financeiro e humano em um acervo
não pode correr riscos. Assim, não seria correto colocar no papel que apenas
“documentos do acervo pessoal de Alceu Penna” estavam sendo doados. Era
imperativo que houvesse a lista de item por item, de cada ilustração, de cada
croqui ou estudo. Para tanto, era necessário fazer um levantamento minucioso
pelo museu. Esse processo faz parte dos procedimentos necessários para a
entrada de objetos no museu, ou seja, selecionar e adquirir Não seria possível
levar todos os objetos sem avaliação, afinal o museu tem um recurso e
capacidade limitada, que precisa ser gerida.
Diante desse desafio, foi organizada uma força-tarefa da equipe da Casa
da Marquesa, juntamente do setor de museologia da Superintendência de
Museus – SMU80, para dar conta da enormidade de material encerrados no
79
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apartamento. Michelle Kauffmann, na qualidade de gestora do acervo da
instituição, coordenou as equipes e todo o processo do inventário.
Segundo a gestora, foram emprestados em lógica colaborativa
museólogos de outros museus do Estado, que trabalhavam em grupos de 3 a 4
pessoas – observando a segurança e qualidade do trabalho – se alternando em
uma rotina universal, pois nem sempre eram as mesmas equipes e o trabalho
precisava ter continuidade. O apartamento não oferecia condições apropriadas
de trabalho, pois não havia energia elétrica, o calor era excessivo – agravada
pela falta de ventilação –, as janelas estavam sempre cerradas por causa de
rajadas de vento, assim, a equipe corria contra o tempo para terminar os
trabalhos81
Os documentos se encontravam armazenados em pastas plásticas que
Thereza guardava em um armário do apartamento. Diante de uma grande
quantidade de papeis, a equipe começou a se familiarizar com o conteúdo de
cada uma, buscando, de forma superficial entender as singularidades entre os
documentos.
Nessa tarefa, um objeto em especial colaborou muito. Desde o princípio,
Elizabeth Penna apontou em meio às pastas, um livro que continha uma listagem
dos documentos do acervo registrada em 1989 pelas sobrinhas Cyra Maria
Penna e Mara Penna. Aquele livro, intitulado tombo foi o ponto referência de
processamento dos objetos, pois representa a primeira tentativa, realizada por
parte da família em musealizar aqueles objetos. Segundo Michelle Kauffman, se
para o Museu da Moda, a Casa da Marquesa é o seu acervo principal, assim
como o livro tombo, também, o é no arquivo pessoal de Alceu Penna.82
A equipe deu um número a cada item criando uma espécie de inventário
preliminar, obedecendo às orientações museológicas básicas de título,
descrição, conservação, medição, técnica, material. Começaram a aparecer
dúvidas em como nomear cada um. O que seria croqui, estudo, original? Enfim,
que vocabulário utilizar para descrevê-los? A equipe teve que seguir um padrão
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para não se perder em muitas designações e elaboraram um relatório para fins
de uso futuro.83
Essa dificuldade se instaura, primeiramente, porque não existe uma
designação universal para croqui, ilustração, desenho de moda, por exemplo.
Quantas vezes croqui é tratado como “esboço” e vice-versa, assim como
ilustração é entendida como um desenho em geral, sem levar as suas inúmeras
aplicações? Ana Paola dos Reis (2013) ressalta que as fronteiras entre desenho
de moda e ilustração de moda não são muito rígidas, havendo uma multiplicidade
de autores que se propõem a traçar definições, por vezes, rasas, que mais
confundem que esclarecem.84
Além disso, existe uma dificuldade em tratar objetos de moda que entram
em um museu – tão bem evidenciado pela publicação do glossário Termos
Técnicos do Vestuário mencionado anteriormente, que veio a ajudar nessa tarefa
no Brasil – uma vez que, por vezes, ainda recebem um tratamento pouco
especializado.
A princípio a ideia era separar os documentos por coleções como
figurinos, Rhodia, Garotas etc. No entanto, na medida em que o trabalho ia
avançando, essa diretriz foi se tornando inviável, inclusive, pelo mesmo motivo
que justifiquei o meu recorte de estudo pela série Brazil Export – na prática não
é simples diferenciar um figurino de um desenho de moda, pois, muitas vezes,
um espetáculo exige uma caracterização com roupas contemporâneas,
cotidianas, como o caso dos figurinos de novelas, que Alceu Penna criou para a
Tupi na década de 1970. Diante desse cenário, os museólogos optaram por
apenas seguir a ordem em que esses documentos já se encontravam nas
pastas, identificando-os numericamente.85
Essa decisão, sem dúvida, foi acertada, uma vez que o que interessava
naquele momento era cumprir com o levantamento dos objetos puramente. O
trabalho era horizontal, de mapeamento. A tentativa de separar os documentos
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e segmenta-los exigiria conhecimento e pesquisa, que não caberia naquele
instante. Uma vez dentro do museu, esse seria o próximo passo a ser tomado.
Deve-se dizer, adicionalmente, que essa estratégia de processamento só
pôde ser tomada após o contato com aqueles registros. Não existe regra de
processamento universal, que deva ser seguida obedientemente por parte dos
arquivistas. Muito pelo contrário, o que deve ser observado é que tipo de método
se adequa a um tipo de acervo e documento, observando toda a sua
especificidade.
À medida que o trabalho avançava, os objetos foram sendo, também,
fotografados, mas de maneira amadora, para fins de guia visual. Todas essas
informações foram para uma base digital interna Sistema Gerenciamento de
Acervos Museológicos – SISGAM.
No meio desse processo, a equipe da Casa da Marquesa e a família
Penna foram surpreendidos com uma informação que colocou em xeque a
doação. O acervo pessoal do artista não constava no inventário de Thereza.
Dessa forma, o inventariante, Natércio não tinha poder legal de autorizar a
doação. Como Alceu não deixou herdeiros, tampouco nada escrito sobre a
guarda desses documentos, o destino do seu acervo estava nas mãos dos seus
quarenta sobrinhos.
Nesse momento, houve um questionamento profundo de todos os
envolvidos, sobre o sucesso da doação, afinal eram 40 herdeiros e 40
assinaturas a serem conseguidas, algo que, fugia em muito dos padrões.
A equipe se esmerou na tarefa de terminar o inventário dos documentos
de forma mais precisa possível, afinal, se algo saísse errado, um documento
esquecido, iria inviabilizar de vez o processo, uma vez que seria inviável fabricar
o termo com as 40 assinaturas novamente. Nesse meio tempo, alguns sobrinhos
entraram em contato com o museu para saber detalhes da doação, o que estaria
envolvido e até mesmo sobre o museu em si, algo natural. Esse processo levou
quatro meses e contou com a ajuda do sobrinho Aníbal Penna, que a pedido de
Elizabeth e Natércio contatou vários primos e conseguiu muitas assinaturas.
Ao fim de dez meses, sendo quatro de trâmites das assinaturas do termo,
foram contabilizados cinco mil quinhentos e oitenta (5.580) objetos. Um acervo
numeroso, sem dúvida, que surpreendeu a equipe do Museu da Moda. Eles

64

foram divididos entre museológicos e documentais. Essa é uma classificação
necessária para a entrada em uma instituição, ou seja, isso determina a sua
natureza e, portanto, o tratamento dispensado a eles uma vez dentro do sistema.
Isso é parte do processo de torna-los patrimônio. (PADILHA, 2014)
Os objetos museológicos são aqueles considerados pelo museu como
únicos, singulares, que não podem ser manuseados com frequência. Eles
necessitam de conservação perene e representam importância dentro do
contexto em que se inseriram. Esses são acondicionados em uma reserva
técnica. Fazem parte dessa categoria dentro do acervo pessoal de Penna
originais de croquis, estudos, ilustrações relacionadas às Garotas, à moda em
geral, figurinos, aos trabalhos na Rhodia, peças publicitárias, pinturas entre
outros.
Foram, também, doados ao museu como acervo museológico, roupas e
assessórios, como uma pequena coleção de Thereza Penna de chapéus presentes de Alceu das suas muitas viagens ao exterior e o vestido de noiva da
irmã Maria Carmen Penna desenhado pelo artista em 1950, confeccionado em

Figura.17. O vestido de casamento de Maria Carmem em destaque na exposição Alceu
Penna é 100! Agosto de 2015. Fotografia Gabriela Penna, BH.
Figura.18 Chapéus variados da coleção Thereza Penna organizados pelo Museu da
Moda como acervo museológico. Fotografia Gabriela Penna, 2013.
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renda francesa. Ele, foi, inclusive destaque da, já mencionada, exposição Alceu
Penna é 100! (Figs. 17 e 18)
O acervo documental, por sua vez, reuniu cópias xerox, livros – que não
são considerados obras raras, reportagens, revistas antigas, documentos
pessoais e profissionais de Alceu Penna, correspondências, entre outros. Nesse
acervo, inclusive, foi incluído um livro infantil ilustrado pelo artista O palhacinho
quebrado (Editora Pongetti,1946) de Murillo Araújo. (Fig. 19 a e b)
Cabe o museu avaliar os documentos de acordo com a sua natureza para
determinar a sua classificação, mas foi uma surpresa encontrar esse livro nessa
categoria, uma vez que é um livro antigo, autografado para o artista, não tão fácil
de se encontrar – é preciso recorrer a sebos e documenta as suas ilustrações
para o público infantil. Em seu acervo não existem muitos exemplares desse tipo
de trabalho.
Michelle Kauffmann, contudo, argumentou que a obra é uma reprodução,
ou seja, existem cópias para serem adquiridas no mercado, ainda que poucas.
Já croqui e ilustrações, por exemplo, não existem outros iguais. Tampouco os
vestidos assinados pelo artista86. O critério primordial, percebe-se para compor

Figura.19 a e b Livro O Palhacinho quebrado com dedicatória à Alceu Penna em 06
de junho de 1947. Murilo Araújo. 1946. Acervo pessoal Alceu Penna. RJ. Fotografia
Gabriela Penna, 2013
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o acervo museológico foi a sua unicidade. Mas um livro autografado não seria
único? Ainda que existam categorias para classificar objetos, a importância da
interpretação deles na instituição é que definirá para onde ele seguirá. Não
existem universalidades, que apaguem as singularidades de cada um, que irão
sempre retornar com dúvidas e questionamentos.
Sobre isso é prudente, também, fazer uma observação. O acervo
documental não tem menor importância que o museológico dentro de um museu.
Essa diferenciação serve, para que o manuseio e a conservação respeitem as
suas especificidades. Não se pode esperar que um vestido de época receba o
mesmo tratamento que uma reprodução de um cartaz de espetáculos. A
natureza dos documentos é distinta, assim como a conservação.
Após cerca de um ano do início dessas negociações e processos, no fim
de 2015, pouco antes dos festejos de fim de ano, finalmente, os documentos do
acervo pessoal do artista foram transportados para a reserva técnica temporária
do Museu da Moda no Museu do Ingá em Niterói.
Esse transporte selou uma mudança de status do acervo de Penna, que
deixou o âmbito doméstico e privado da residência do artista, para existir, a partir
desse momento em uma dimensão institucional, representada pelo Museu da
Moda Brasileira e pública, pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Essa mudança provocou um choque inicial, principalmente, aos familiares
de Penna, que já se habituavam a considerar aqueles documentos como uma
herança. A sobrinha Laís Penna, por exemplo, dedicou considerável tempo em
sua carreira como designer de moda em fazer homenagens às Garotas em
roupas, estampas, assessórios.

Motivados por esse sentimento, alguns

sobrinhos chegaram a pedir para incluir uma cláusula de permissão de uso das
imagens do acervo, mesmo após a doação.
Márcia Bibiani explicou à família que isso não seria possível, uma vez que
o Museu tem o ônus e responsabilidade de receber esses documentos, trata-los
e depois devolvê-los à sociedade de forma acessível. Esse encargo não é
compatível com uma permissão de uso-fruto desses documentos por
particulares.87
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Assim, após um longo processo de seleção e doação dos documentos,
agora o desafio do Museu será investir na organização e controle dos objetos
museológicos e documentais, no que toca a identificação, registro, marcação,
catalogação, para que, em breve, possa devolver esses documentos para a
sociedade.
Uma doação como essa, envolvendo tantos herdeiros é naturalmente
complicada, muitos interesses e desconfianças entram em cena. No entanto,
houve um entendimento comum que a guarda daqueles documentos de Alceu
Penna pelo Museu da Moda Brasileira significará uma revolução no tratamento
dos objetos, não apenas no que já é esperado - conservação e restauro, mas,
também, em uma dimensão de mudança de seu estatuto. Esse arquivo agora é
oficialmente um patrimônio público. Essa mudança aponta para um cenário onde
o trabalho do artista terá maiores chances de se fazer conhecido e acessível –
consequentemente mais estudado, consolidando-se como memória, junto ao
mapa de suas outras sobrevivências.
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2.1. Sobrevivências de Alceu Penna: um mapa dos seus arquivos

O entendimento da moda como cultura e, portanto, patrimônio da
humanidade, provoca uma atenção para com a sua memória e, também, aos
locais de sua resistência, os arquivos. Compreender os sentidos que a série
Brazil Export evoca, perpassa compreender não apenas o seu arquivo pessoal,
onde essas ilustrações se encontram, mas todo o mapa onde Alceu Penna é
memória.
Pensando nessa busca topográfica, lembra-se de uma de uma das
delimitações feitas por Jacques Derrida (2001) sobre a origem da palavra
arquivo. Na sua raiz latina, archivum ou archium, vem do arkheîon grego: Uma
casa, um domicilio, um endereço dos magistrados superiores, chamados de
arcontes – aqueles que comandavam. Foram os primeiros guardiões de
documentos oficiais. Mas não apenas isso, também eram dotados de um poder
de interpretá-los. É nessa “domicialização” que os arquivos nascem.
Eles em geral podem ser entendidos como templos modernos da
memória, que servem como monumento às pessoas e instituições. São
evidências das transações da vida humana, seja organizacional ou individual.
(COOK, 1998).
Os arquivos de Alceu Penna remetem à sua trajetória profissional, assim,
como a sua vida particular, aos momentos da concretização de trabalhos,
projetos e feitos. Eles são as fontes da tese, ou seja, os lugares a partir dos quais
todo o conhecimento se constrói, ou seja, “lugar onde as coisas começam”.
(DERRIDA, 2001, p.11)
Esse mapeamento é importante, primeiramente, porque ainda não foi
feito, segundo, porque o artista não tem uma obra amplamente conhecida, como
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os figurinos. Assim, é uma forma de orientar sobre onde procurar por Alceu
Penna, ou seja, as suas fontes, as suas “moradas” no território nacional, algo
que serve esse estudo e outros, eventualmente.
Além disso, a série, também, não é um documento que se tem uma
abundância de informações sobre. Nesse sentido, ao colocar os seus arquivos
ao alcance por esse levantamento, ampliam-se as possibilidades de colaboração
entre eles.
Os seus arquivos contem vestígios, traduzidos em documentos, de
naturezas diversas. Arquivo, também, relaciona-se não apenas a instituição de
guarda, mas as unidades orgânicas que a compõem, que em arquivologia
denomina-se fundos arquivísticos. (CASTRO, 2008, p. 28). Assim, a palavra
arquivo refere-se tanto ao todo como as suas partes constitutivas, que compõem
o acervo. Serão, portanto, levantadas tanto as informações relativas às
instituições e/ou guardiões dos documentos relativos à Penna quanto ao acervo
correspondente.
Retomando então, existem cinco principais arquivos (incluindo o Museu
da Moda), que abrigam a obra de Alceu Penna ou, pelo menos, parte dela de
forma mais consistente a seguir. É importante salientar, que esse mapeamento
não leva em conta os arquivos que abrigam coleções de revistas que publicaram
desenhos ou trabalhos dele como O Cruzeiro e Jóia, mas somente aqueles que
contêm, além desses materiais, croquis e ilustrações originais ou figurinos
(roupas) assinadas por ele.
O arquivo do Jornal Estado de Minas, Gerência de Documentação e
Informação do Sistema Estaminas de Comunicação – GEDOC é o centro de
gerência do acervo e documentação do jornal.
Ele abriga coleções da revista O Cruzeiro e A Cigarra, que foram
incorporadas, após a falência da revista em 1980. No que concerne às coleções
de O Cruzeiro são duas ao todo, sendo uma completa. As edições vão até 1975
com poucas faltas. Ele dispõe, também, de uma coleção completa de O Cruzeiro
Internacional. Essas coleções são microfilmadas e disponível para consultas.
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Existem, também, no DEDOC, croquis originais que Alceu Penna
desenvolveu para a seção de modas de O Cruzeiro e para a coluna Garotas88.
Eles estão distribuídos em seis mapotecas, contabilizando um mil quatrocentos
e quarenta e quatro objetos (1.444). Como característica própria do croqui, é
interessante perceber que são repletos de anotações à mão do próprio ilustrador
e marcadores de diagramação, que mostram de forma rara um pouco do
processo de criação da coluna. (Figs. 20, 21 e 22)
Nela,

além

desses,

existem

outros materiais

gráficos

originais

pertencentes a alguns dos colaboradores de publicações do Diários Associados,
como Péricles Maranhão, Ziraldo e Millôr Fernandes. Os documentos da
mapoteca não estão disponíveis para consulta do público – são apenas de
manuseio interno.
Consta além, um acervo fotográfico do artista – notadamente em eventos
profissionais relativos à revista, como os bazares de Natal, encontro com
celebridades internacionais, entre outros. Segundo os registros, o acervo é
composto por 18 fotografias.
O Centro de Referência de Moda – CRModa foi fundado em 2012 em Belo
Horizonte, para ser um espaço dedicado a promoção de debates, estudos,
desfiles, exposições, seminários e cursos. Recentemente, está em processo de
se transformar em museu. Para tanto, foi instaurada uma comissão técnica que
se encarrega de todas as providencias a serem tomadas, desde o espaço físico
– o edifício é tombado e não é permitido interferências significativas e à
constituição do acervo. Segundo a gestora Marta Guerra, essa sempre foi a
vocação do centro, mas não havia estrutura ainda. Como não era ideal esperar
para virar museu, houve um entendimento de que a abertura como Centro de
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A denominação croqui é aqui entendida como um documento ligado a concepção de um
produto – notadamente ligado à moda. Carrega a intenção de uma produção. Não é específica
como o desenho técnico de moda, com códigos visuais, que orientam a confecção da roupa. Ele
é a ideia manifestada em um suporte material ou virtual. A ilustração de moda, diferentemente,
do croqui, não pressupõe uma materialização de um produto. Ela é um fim em si mesma, ou
seja, é parte de um processo criativo e poético, que não vislumbra outro objetivo que não esse.
Dessa forma, o que Alceu Penna produziu ao longo de sua carreira foram croquis e ilustrações algumas delas, de moda. Para saber mais ver: REIS. Ana Paola. Sentidos desenhados no
intangível: Um olhar sobre ilustração de moda e visualidades. Dissertação de mestrado.
Programa de Pós-graduação em Arte e Cultura Visual – UFG, Goiânia, 2013.
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Figura 20. Fotografia das gavetas de Alceu Penna na mapoteca do Arquivo do Jornal
Estado de Minas. GEDOC. Fotografia Gabriela Penna, 2015, BH.
Figura 21. Croqui de moda de Alceu Penna intitulado “Um toque feminino”. 26 de julho
de 1952. Acervo do Arquivo do Jornal Estado de Minas GEDOC. Reprodução Gabriela
Penna, 2015, BH.
Figura 22. Croqui da coluna “Garotas” de Alceu Penna intitulado “Pirataria das Garotas”.
07 de novembro de 1954. Acervo do Arquivo do Jornal Estado de Minas. GEDOC.
Reprodução Gabriela Penna, 2015, BH.

Referência fosse profícua para concretizar tal objetivo89. O CRModa recebeu,
após a exposição do centenário de Alceu, algumas das roupas assinadas
exibidas, como vestidos, anáguas, blusas de familiares - ainda em processo de
identificação. Esse é um importante marco para a memória do artista na capital
mineira.
No MASP encontram-se parte da produção do artista para a Rhodia Têxtil.
Foi mais de uma década de atuação criando coleções de moda anuais e roupas
exibidas nos desfiles – espetáculos na FENIT entre os anos 1960 e 1970. Assim,
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o que se encontra no museu é uma pequena parte dessa extensa contribuição roupas de moda e croquis originais de Alceu Penna.
Segundo Maria Claudia Bonadio (2012) as coleções e roupas do Museu
constituem o maior e mais significativo acervo dessa espécie abrigado por um
museu dedicado às artes no país – sendo que as da Rhodia a maior parte dele.
O acervo Rhodia é o único conjunto remanescente dessa produção no
país. Ao todo são 79 roupas, que foram selecionadas por Pietro Maria Bardi
(1900-1999) e doadas em 27 de dezembro de 1972 pela Rhodia.90 Os trajes
doados ao museu pela multinacional compõem cerca de 33% do total produzido
nos desfiles e editoriais no momento das promoções (BONADIO, 2012).
A história da instituição confunde-se com a emergência de uma
consciência primeira da moda e design brasileiro. Ele foi inaugurado em 1947
pelas mãos do visionário empresário das comunicações Assis Chateaubriand –
controlador do Diários Associados – com o objetivo de colocar o país no circuito
internacional das artes. A visão pioneira da moda dentro do museu foi
capitaneada pelo seu diretor e marchand Pietro Maria Bardi (1900-1999), com a
participação ativa de sua esposa Lina Bo Bardi (1914-1992). Nele foi abrigado a
primeira escola de Design do país – IAC e promoveu dois desfiles em suas
instalações - feitos inéditos até então no Brasil – o primeiro ainda em 1951,
denominado "Costumes Antigos e Modernos" quando o museu recebeu o
costureiro Marcel Rochas e o segundo em 1952 intitulado “Moda Brasileira”, que
representou uma intenção de Pietro Bardi em criar uma moda que remetesse a
uma visualidade brasileira, feita com matérias-primas nacionais. (BONADIO,
2014).
Atualmente, é um dos mais importantes do Hemisfério Sul e integra o
seleto “clube dos 19” a convite do Musèe d´Orsay com um dos acervos mais
representativos da arte europeia do século XIX.
No momento de elaboração dessa pesquisa o museu não estava
autorizando a pesquisa na reserva técnica, em função de uma reestruturação
interna. Heitor Martins assumiu a diretoria do museu no início de 2015
prometendo sanar dívidas e tirá-lo da estagnação.
90

Informação do catálogo da exposição Arte na moda: Coleção Masp Rhodia. Museu de Arte de
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Patrícia Carta, publisher da Harper´s Baazar, assumiu a curadoria do
acervo de moda. Em outubro desse mesmo ano o museu anunciou a abertura
da exposição Arte na moda: Coleção Masp Rhodia. Foram exibidas 79 roupas,
sendo 27 delas assinadas pelo artista, o estilista mais presente da mostra, o que
já atesta a sua importância na história da Rhodia. Algumas delas, ele dividiu a
autoria com Ugo Castellana e Jorge Ferré, em outras assina sozinho.
Um dado interessante evidenciado é que o museu possui para algumas
roupas assinadas por Penna, os croquis correspondentes, incluindo as amostras
do tecido usado para confeccioná-las, como um macacão longo – palazzo pijama
de 1968, fruto da parceria entre Penna e Licínio de Almeida – todos exibidos na
exposição. Isso, além de raro, torna-se um elemento importante para estudar as
correspondências ou desencontros entre a roupa pronta e a ideia esboçada pelo
estilista no papel, que tanto elucidam sobre o processo de criação. (Fig. 23 e 24)
Essa foi a quinta vez que o acervo de vestuário da Rhodia foi exibido, mas
a primeira em que é apresentado com totalidade. Entre 17 a 30 de novembro de
1971 o Masp organizou a exposição Retrospectiva da moda brasileira, com

Figura 23. Vestido criado por Alceu Penna para a Rhodia, com estampa de Fernando
Lemos. Exposição Arte na moda: Coleção Masp Rhodia. Museu de Arte de São Paulo
– MASP. Montagem Luiza Penna Andrade. 2015.
Figura 24. Vestidos Rhodia Têxtil. Da esquerda para direita Alceu Penna e Hercules
Barsotti, Willys de Castro, Aldemir Martins e Julio Camarero e Nelson Leiner e Ugo
Castellana. Exposição Arte na Moda: Coleção Masp Rhodia. Museu de Arte de São
Paulo – MASP. Fonte MASP. 2015
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roupas da Rhodia, incluindo as que hoje pertencem à coleção. Quatro anos
depois, Pietro Maria Bardi montou outra com parte desse acervo.91 Maria Claudia
Bonadio (2005) destaca ainda uma mostra organizada pelo museu na Galeria
Prestes Maia em 30 de setembro de 2003 por ocasião do lançamento do I-Moda
Brasil (Instituto Brasileiro de Moda).
Uma das exposições ocorridas fora do âmbito do museu, aconteceu em
Belo Horizonte em 05 de julho de 1983 no Teatro Palácio das Artes. Foram
exibidas peças gráficas originais e reproduções de Alceu Penna do acervo do
Jornal Estado de Minas. Também, integraram a mostra roupas para a Rhodia,
entre elas, o vestido coluna em camadas com estampa geométrica criada por
Hércules Barsotti (1966, tela Rhodosá). (Fig. 25)

Figura 25. Fotografia da exposição Garotas do Alceu: Desenhos, figurinos e peças
gráficas. 05 de julho de 1983. Grande Teatro do Palácio das Artes. Reprodução
Gabriela Penna. Belo Horizonte. Arquivo Jornal Estado de Minas – GEDOC. BH.

Em visita ao museu em agosto de 2012, o centro de documentação e
pesquisa me forneceu uma listagem das roupas assinadas por Alceu Penna:

91
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•

Vestido “Blue Red”, 1968/1972. Shantung de seda Rhodalba.

•

Conjunto short e camisa “Aprés-midi”, 1968 circa. Shantung de
nylon.

•

Vestido de noite, 1972. Jersey de nylon Rhodalba.

•

Vestido “Aprés-midi” 1967/1968. Jersey de nylon. Estampa Willys
de Castro.

•

Macacão elegante, 1972. Rhodia e voile de nylon.

No referente aos croquis de Alceu Penna segue a lista dos nove itens que
o MASP detém:
•

“Macacão” – sem data – aquarela, tinta hidrocor e tinta
esferográfica sobre papel. 40x29 cm (área impressa); 46,08x33 cm
(suporte).

•

“Vestido de noite” – sem data – tinta esferográfica e tinta hidrocor
sobre papel. 46x31,5 cm (área impressa); 47x32,5 cm (suporte).

•

“Macacão” – sem data - tinta esferográfica sobre papel. 46x 31,2
cm (área impressa); 47,5x33cm (suporte).

•

“Palácio de pijama” – sem data – tinta esferográfica sobre papel.
47,3x32,5 cm’. Estampa Fernando Martins.

•

“Macacão elegante” – sem data – esferográfica e hidrocor sobre
papel. 47x32,5 cm.

•

“Vestido de noite” – sem data – tinta esferográfica sobre papel.
48x32,5 cm.

•

“Vestido de noite” – sem data – tinta esferográfica e hidrocor sobre
papel. 46x31 cm (área impressa); 47x 32,5 cm (suporte).

•

“Vestido de noite” – sem data – tinta esferográfica e hidrocor sobre
papel. 34,5 x 19,5 cm (área impressa); 47x32,5 cm (suporte)

•

“Vestido de noite” – sem data – tinta esferográfica e hidrocor.
45,5x32,5cm (área impressa); 47x32,5 cm (suporte).
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Ainda segundo as informações do museu, as roupas assinadas por Alceu
Penna foram recebidas por doação da Rhodia, já os croquis foram obtidos
através de doação do estilista Ugo Castellana em 199892. Dentro da coleção
Rhodia, os únicos croquis do acervo são os de Penna, algo que sem dúvida
evidencia a importância do seu trabalho para a moda brasileira.
Observando a lista fornecida pelo museu em 2012 referente às roupas
assinadas por Alceu Penna e comparando com as roupas presentes na
exposição de 2015, a primeira está incompleta. Os números de croquis batem
perfeitamente, mas os das roupas não. Esse dado evidencia como a cada
exposição, o museu abre-se para a oportunidade de se debruçar, repensar,
pesquisar mais o próprio acervo, esclarecendo autorias, fatos e mapeando
dados antes obscuros.
Além desses, ainda existem dois possíveis arquivos de Alceu Penna: o
Instituto Cultural Cravo Albin93 e o Museu da Carmen Miranda94 ambos no Rio
de Janeiro. O primeiro recebeu, recentemente, o acervo da casa de shows
Canecão em 2015, local que sediou alguns shows com figurinos assinados por
Alceu, como Brazil Export em 1972. No entanto, como é um processo recente
não há como verificar essa possibilidade pelo momento, uma vez que os
documentos ainda estão sendo processados pelos museólogos.
Quanto ao Museu da Carmen Miranda, entende-se a amizade e contato
profissional entre a cantora e o artista gráfico nos bastidores do Cassino da Urca
e, posteriormente, na sua turnê internacional, o que o torna um provável acervo.
Para verificar essa suspeita, estive no museu em dezembro de 2015 e fui
recebida pelo diretor e museólogo César Balbi e pela responsável técnica da

92Ugo Castellana é um estilista italiano que veio ao Brasil a convite da Rhodia para desenvolver
roupas com tecidos brasileiros no início dos anos 1960. Ele foi um dos primeiros costureiros a
ter seu atelier sediado na rua Oscar Freire, hoje a passarela da alta moda do país e a fazer
desfiles ao ar livre. Ele vestiu Cacilda Becker, Elis Regina e Maria Della Costa.
93 O Instituto Cravo Abin existe desde 2001 quando Ricardo Cravo Albin (1940-) um dos principais
pesquisadores da Musica Popular Brasileira doou seu acervo e se tornou seu patrono. Possui
uma referência área de restauro de vinis.
94O Museu Carmen Miranda foi criado teoricamente em 1956, porém sua inauguração só ocorreu
vinte anos mais tarde, em 05 de agosto de 1976. O acervo é composto, sobretudo, por pertences
da artista, doados pela família após sua morte, em 1955, principalmente por sua irmã Aurora
Miranda e seu viúvo David Alfred Sebastian, contemplando mais de três mil itens entre turbantes,
assessórios, calçados, roupas, material gráfico. Atualmente ele se encontra fechado ao público,
enquanto seu acervo é preparado para compor a coleção da futura sede do Museu da Imagem
e do Som no bairro de Copacabana.
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museologia Vivian da Mata Fava. Fizemos uma busca na base de dados interna
e nenhuma ocorrência foi apontada.
O diretor, disposto a ajudar, me mostrou um conhecido e esgotado livro
de Cássio Emmanuel Barsante sobre Carmen, que mencionava um Sr. Penna,
responsável pela organização da exposição de Carmen – a primeira ocorrida
após morte da cantora em 1955 no Palácio Monroe95 com a presença do
Presidente da República JK e sua primeira dama D. Sara. Foi constatado, porém,
o nome de Nilson Penna, um renomado cenógrafo e artista paraense de longeva
carreira no Rio.
A informação da data da exposição estava equivocada no livro, segundo
o próprio museu, o que gerou, imediatamente, uma dúvida razoável sobre a
participação ou não de Alceu no evento, afinal, ambos profissionais ostentavam
o mesmo sobrenome, com mesma grafia e ainda trabalhavam no mesmo ramo.
Em busca de esclarecer a questão, pesquisei a revista O Cruzeiro da
época em busca de alguma ocorrência. Identifiquei apenas uma reportagem que
mencionava a exposição, sem maiores detalhes em 22 de fevereiro de 1958, que
tratava da amizade de Carmen e Virginia Lane e um evento beneficente em
Petrópolis organizado por Aurora Miranda.96
Alguns dias depois de dividir essa informação com o Museu, Cesar Balbi
entrou em contato com a resposta definitiva: ele havia encontrado nos arquivos
uma reportagem do jornal O Globo de 19 de outubro de 1957, que noticiava a
exposição e, também, exibia foto do figurinista e cenógrafo Nilson Penna e David
Sebastian, viúvo da cantora, excluindo, definitivamente, a participação de Alceu
no evento.97
Oportunamente, examinei na reserva técnica, também, algumas saias de
Carmen. As saias no geral tinham uma construção pesada, feita com abundância
de tecidos, para dar um caimento que causasse um efeito no palco. A cantora
ela era uma exime costureira e, há considerável, probabilidade de ter interferido
nos seus figurinos (CASTRO, 2005).
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BARSANTE, Cássio Emmanuel. Carmem Miranda. Rio de Janeiro: Ed. Europa, 1985.
O CRUZEIRO. Reportagem. Roupas de ontem, graça de sempre. 22 de fevereiro de 1958. pp.
51-53
97 O GLOBO. Reportagem. Desfile da saudade no Museu Carmen Miranda. 19 de outubro de
1957, S/P.
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Fato é que, a despeito da construção, no geral, elas evidenciavam um
conhecimento, que Alceu tinha de sobra – a roupa feita para o movimento. Havia,
uma em particular, em patchwork de veludos em formas de losangos, que me
chamou atenção. Havia recortes no cós e aplicações de strass, também. A saia
foi restaurada, assim, existem losangos que recebem uma rede de filó aplicada
pois são tecidos originais ainda, misturadas a outros similares contemporâneos.
Ela ostenta motivos muito usados por Alceu em seus figurinos – também não só
ele – de autoria de outro figurinista, J. Luiz Borgerth Teixeira, conhecido por
Jotinha.98
O que se pode entender, portanto, é que não existem, até o momento,
ocorrências oficiais para trabalhos do artista gráfico nesse museu, o que,
certamente, não significa que ele não possa estar ali. O contexto que tanto Alceu
quanto Carmen se inseriam era de pouca profissionalização do setor de
entretenimento e isso deixou no anonimato muitas assinaturas, que aos poucos
começam a ser resgatadas através de pesquisa perene.
Por fim, há o arquivo pessoal do ilustrador no Rio de Janeiro, do qual essa
tese se serve, primordialmente. Ele é composto por objetos pessoais, desenhos,
fotografias, ilustrações, recortes, revistas, livros, materiais de desenho, entre
outros. É o único que abriga a sua produção como figurinista de forma ampla e
consistente.
Observa-se que os arquivos do artista existem e sobrevivem, porque
“precedem de ordem e autoridade”, seja institucional, governamental ou familiar
(DERRIDA, 2001). Os documentos remanescentes relativos a produção do
artista, foram guardados e classificados em um suporte estável e à disposição
de uma autoridade hermenêutica legítima: no caso do acervo Rhodia, o Masp,
no caso do DEDOC, o Jornal Estado de Minas, no caso do arquivo pessoal, como
se verá a seguir, a família, ou melhor Thereza Penna, sua irmã e agora, o Museu
da Moda Brasileira, para onde esse acervo seguiu.
Todos remetem a um mesmo homem, um mesmo artista, só que de
formas diferentes. O arquivo GEDOC, por exemplo, privilegia uma reunião e
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Essa saia está ilustrada em fotografia no livro CASTRO, Ruy. Carmem: uma biografia. São
Paulo: Companhia das Letras, 2005
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organização de seus trabalhos na imprensa, uma vez que é centro de
documentação de um jornal, que, por sua vez, faz parte do mesmo
conglomerado Diários Associados, dono das revistas O Cruzeiro e A Cigarra. O
arquivo Masp, tem acento naquilo que lhe é próprio, que desde os seus
primórdios foi um alvo de interesse por Pietro Maria Bardi – a moda. Dessa
maneira, cada um tem um “poder de consignação”, ou seja, são reuniões
particulares de documentos, de signos. (DERRIDA, 2001)
O seu arquivo pessoal, pela sua própria natureza, já implica em uma
reunião mais diversa de documentos, que, ao contrário dos outros, não
contempla apenas a sua carreira e trajetória, uma vez que o privado e o público
se interceptam. Para se chegar ao seu arquivo pessoal, contudo, é preciso antes
fazer uma manobra nesse percurso, para entender como ele se tornou parte
constitutiva dessa pesquisa. Um caminho que vêm sendo construído desde o
meu primeiro contato com esses documentos.

2.2. Seguindo as pegadas de Alceu Penna: Uma história de pesquisa em
um arquivo pessoal e familiar

No ano de 2015 completei dez anos de estudos sobre o artista gráfico,
uma caminhada que se iniciou no mestrado no Programa de Pós-graduação em
Moda, Cultura e Arte no Senac-SP sob a orientação da Profa. Dra. Maria Claudia
Bonadio (2005-2007)99, que se tornou uma importante pesquisadora sobre sua
obra, documentadas em estudos e iniciativas detalhadas ao longo da tese.
O acervo pessoal esteve localizado em uma cobertura na principal
avenida do bairro do Flamengo no Rio de Janeiro, a Senador Vergueiro, quando
foi, tal como visto, doado para o Museu da Moda em 2015. A primeira visita
aconteceu em 2006, acompanhada de Maria Claudia e outras três sozinha
durante o doutorado – duas em 2013 e uma em 2015.

99

PENNA. Gabriela Ordones. Vamos Garotas! Alceu Penna, moda, corpo e emancipação feminina (1938-1957).
Dissertação de mestrado. Programa de Pós-graduação em Moda, Cultura e Arte. Centro Universitário Senac São Paulo,
2007.
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Em 2006, já havia cursado quase um ano do programa de mestrado e
conforme a pesquisa avançava, mais apareciam lacunas, inconsistências sobre
a trajetória de Penna que precisavam ser esclarecidas. A maior autoridade do
assunto era minha tia-avó Thereza e pareceu ser imprescindível procurá-la. Esse
encontro, em um primeiro momento, foi motivado pelo meu trabalho sobre As
Garotas, mas, também, impregnada de motivações pessoais, afinal, apesar de
ser família, nós não nos conhecíamos pessoalmente. Ela era uma das lendas
vivas da família, para mim quase mítica, pois tinha convivido de forma estreita
com outra lenda: Alceu.
Os Paula Penna são numerosos, assim, tive pouco contato com parte da
família residente no Rio de Janeiro, algo que mudou drasticamente, a partir
desse momento. Tive o privilégio de conhecer duas tias-avós, irmãs de Alceu,
Thereza (1927-2007) e Maria Carmen (1925-2012), que me apoiaram ao longo
dos anos de desenvolvimento das pesquisas.
Thereza nos recebeu de forma calorosa. Foi muito receptiva e estava,
aparentemente, animada com a visita. O apartamento, localizado no último andar
de um edifício dos anos 1940 ainda se conservava impecável, com elevador
original.

Figura 26. Da esquerda para a direita. Gabriela Penna, Thereza de Paula Penna e Maria
Claudia Bonadio em primeira visita ao acervo pessoal de Alceu. 2006, RJ.
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A primeira sensação ao entrar na casa foi familiar, algo um pouco
estranho, pois nunca havia estado lá. Lembrou-me a casa dos meus avós
paternos. Estantes abarrotadas de enfeites, bibelôs, moveis clássicos e antigos,
que facilmente poderiam ter sido substituídos ao longo dos anos, mas que
permaneciam indicando uma época ainda presente nesses objetos.
Do hall de entrada, conseguia-se ver a sala de estar e uma grande e
ensolarada varanda fechada por vidros. Thereza nos recebeu, primeiramente,
na sala de estar, que era integrada a sala de jantar. Quando avistei a mesa de
jantar, lembrei de uma fotografia que meu avô havia me mostrado de Alceu
desenhando. Ao fundo duas arandelas na parede compunham com um buffet de
madeira. A sua mesa de trabalho era, também, a de jantar, onde ele trabalhava,
mesmo quando o almoço ainda estava servido. De tão emblemática, essa cena
foi reproduzida na exposição Alceu Penna é 100! em 2015 no Centro de
Referência de Moda em Belo Horizonte. A cor da parede, um azul celeste, que
permaneceu,

com

poucas

variações

durante

os

anos,

foi,

também,

cuidadosamente reproduzida.
Thereza nos apontou um grande armário de madeira no hall onde havia
organizado os documentos do irmão como desenhos, croquis, fotografias.
Estavam, assim, separados do restante dos objetos da casa em pastas plásticas
etiquetadas por assuntos gerais como “Garotas”, “Moda”, “Publicidade” entre
outras. Mesmo, se não estivesse ali como pesquisadora, certamente, teria
notado a distinção com que Thereza tratava aqueles objetos do armário. Eles
não eram ordinários para ela.
Percebe-se, também, alguns cuidados, além de separá-los. Muitos
estavam envoltos em plásticos e papeis de seda e eram numerados, algo que
demonstra, pelo menos a intenção de preserva-los da deterioração temporal e
uma organização formal, que não é, normalmente, dispensada a objetos comuns
de uso cotidiano.
Ao destacá-los dos demais componentes da casa e demonstrar um
cuidado especial que dispensava a eles, Thereza imputou-os de uma dimensão
histórica. Ulpiano Meneses (1997) entende esses objetos como singulares e
auráticos. São vinculados a fatos históricos e retirados de circulação – drenados
de seu valor de uso – em oposição aos objetos funcionais, que como o próprio
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nome infere existe o imperativo prático e, portanto, se esgotam no presente. Por
exemplo, o estojo de tintas e pincéis de Alceu Penna presentes no armário não
eram destinados ao uso, assim como as revistas que continham seus desenhos
publicados, tampouco eram para leitura. Aqueles objetos eram evidências de um
legado.
Havia, também, um pequeno acervo de livros, muitos deles raros no
Brasil, tais como livros em alemão do século XIX, catálogos de exposição do
Victoria & Albert Museum, livros de arte de ilustradores como Erté (1892-1990)
e de desenho, como Sketching the Ballet de Francis Marshall (1950). Maria
Claudia Bonadio relata que ficou impressionada com a riqueza desse acervo
bibliográfico, pois alguns nomes que ela via, por exemplo, na bibliografia de
James Laver (1899-1975) estavam lá. Para ela, como historiadora da moda foi
uma descoberta valiosa.100
Esses livros, contudo, não estavam localizados à parte, como os
documentos do armário, mas em uma estante no corredor do apartamento.
Thereza, de forma evidente, não tratou aqueles livros como acervo. Talvez,
porque não fossem obras de Penna, como ilustrações e croquis ou, também, por
desconhecer a representatividade das publicações, uma vez que não era
acadêmica ou estudiosa.
No entanto, esses livros são preciosos para a compreensão de Alceu
como homem e artista. Aliás não apenas eles, mas toda a casa.
Eles apontam para preferências, visões, interesses até mesmo ausências.
Os indivíduos criam laços, por vezes, íntimos com um mundo inanimado que os
cercam, que são capazes de contar tantas e quantas histórias fossem possíveis
ouvir. Peter Stalybrass (2008) no seu já clássico O Casaco de Marx, fala que
quando uma pessoa está ausente ou morre, a roupa absorve a sua ausência. O
seu cheiro, os puídos, até uma marca de café que insiste em permanecer. A
roupa tende a estar poderosamente associada com a memória, ou melhor, ela é
um tipo de memória.
Essa premissa foi guia fundamental para pensar não apenas os acervos
do artista em colaboração mútua, mas, também, a sua casa, o abrigo físico dos
100

BONADIO. Maria Claudia. Entrevista. Via Skype. Entrevistadora Gabriela Ordones Penna. 08
de fevereiro de 2016. Belo Horizonte, MG.
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seus documentos. Aquele apartamento não era apenas uma casa, mas abrigava
uma memória que eu começava a descortinar.
Nesse primeiro momento, Thereza era a mediadora e guardiã de todo o
material. Ela lançava, cuidadosamente, todos os documentos sobre a mesa de
jantar e contava as histórias que se lembrava sobre cada um deles – muitas
vezes a memória se embaralhava. Em meio aos relatos profissionais de Alceu,
minha tia-avó, carinhosamente, se desviava do assunto para perguntar notícias
do meu pai, por exemplo, um sobrinho querido. Thereza se dispunha dos
desenhos, fotos e croquis sem nenhuma aparente ordem.
Essa informalidade é compreensível, porque Thereza não era uma
funcionária de uma instituição, que nos auxiliava na pesquisa. Ela era, também,
parte daquele arquivo e das histórias nele contidas.
Os documentos não se encontravam em uma prateleira de biblioteca ou
reserva técnica de um museu, mas a casa que dividiu durante uma vida com o
irmão. Por isso que a lógica que permeava aquele manuseio de documentos era
afetiva em sua maior porção. Em alguma medida aqueles objetos eram, também,
para Thereza “uma viagem no tempo” e manuseá-los significava acionar uma
rede de lembranças, sensações e emoções.
Podemos entender, assim, que eles se portavam, acima de tudo, como
uma coleção para Thereza. A lógica com que ela dispunha daqueles objetos
seguia a determinação de sentidos e afetos à medida que ela – como
colecionadora - produzia narrativas acerca de uma vivência. (BOPPRÉ, 2009).
Walter Benjamin (2012), fala da incomum preferência de Eduard Fuchs
(1870-1940), historiador da arte, pelas obras desprezadas pela historiografia
tradicional. Ele lembra que para o colecionador o mundo está presente em cada
um dos seus objetos e acima de tudo organizado em um arranjo, muitas vezes,
incompreensível para outros. Da mesma forma, para Thereza, arquivista e
colecionadora da obra do irmão, alguns desenhos, tinham mais destaque que
outros. E essa motivação é difícil de ser dissecada.
É bom salientar, também, que o tempo de observação e até de
comparação dos materiais ali dispostos por nós pesquisadoras, seguiam a
paciência e a tolerância de uma senhora, que mesmo com muita boa vontade e
disposição, enfrentava limitações próprias da idade.
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A primeira ida ao acervo em 2006 foi em grande parte exploratória, pois
não sabia o que iria encontrar. Apesar de ter um foco de pesquisa delineado,
não consegui, naturalmente, me voltar apenas para o meu objeto – a coluna
Garotas. Dei prioridade a elas, mas sem deixar de observar e registrar todo o
material restante – entre peças publicitárias, embalagens, calendários, trabalhos
na imprensa, as ilustrações de figurinos e fotografias relacionadas me chamaram
a atenção.
Nesse contexto, me deparei com três ilustrações do show Brazil Export:
Um figurino para a cantora Elza Soares, outro para uma pessoa chamada Maria
Odette e uma mulata-baiana, devidamente identificados por escrito. Como não
vi nenhuma outra que tivesse a assinatura, ou que indicasse pertencer ao
espetáculo pela unidade visual, inferi, mesmo, provisoriamente, que eram três
desenhos apenas. (Figs.27, 28 e 29)
Em 2013, já cursando o doutorado em Arte e Cultura Visual na
Universidade Federal de Goiás, visitei o acervo duas vezes, uma em fevereiro e
outra em agosto. Como Thereza já havia falecido, não houve mediação entre eu
e o que havia no apartamento.
Devo dizer que sofri, naturalmente, um impacto ao entrar lá depois de
alguns anos – o apartamento estava praticamente disposto da mesma forma que
eu me recordava, com exceção de algumas inevitáveis camadas de pó. Já
desabitado, fui arrebatada por uma série de lembranças de Thereza, observando
o sofá que ela costumava nos receber, a mesa de jantar em que nos reuníamos
nos almoços e nas tardes de pesquisa. Me senti uma intrusa, afinal, não era
como entrar em uma biblioteca. Mesmo estando devidamente autorizada por
Elizabeth Penna e Natércio Pereira – responsáveis legais pelo acervo, a estar
lá, me vi pedindo licença para remexer na sua privacidade.
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Figura 27. Ilustração Maria Odette, primeiramente, identificada em 2006. Brazil
Export, 1972. Acervo Pessoal Alceu Penna. Rio de Janeiro, RJ. Reprodução Gabriela
Penna, 2006.
Figura 28. Ilustração de Alceu Penna feito para Elza Soares. Show Brazil Export.
1972. Acervo pessoal Alceu Penna, Rio de Janeiro. Reprodução Gabriela Penna,
2006.
Figura 29. Ilustração do figurino da mulata baiana identificada em 2006. Brazil
Export. 1972. Alceu Penna. Acervo pessoal Alceu Penna. Rio de Janeiro.
Reprodução Gabriela Penna, 2006.

A partir desse momento, segui as orientações da Profa. Rita Andrade
para realizar um pequeno inventário do que ali se encontrava em termos de
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figurino, para depois, razoavelmente, recortar meu objeto dentro daquele imenso
universo. Comecei o processo de separar o que era figurino das demais
produções, identificando, realizando as medições dos desenhos, técnica
utilizada e o estado de conservação.
Como o material do arquivo pessoal não está organizado e catalogado,
as minhas incursões, inicialmente, foram exploratórias e muito trabalhosas. Os
croquis e ilustrações, de modo geral, não eram datados, tampouco haviam
referências sobre para qual espetáculos foram feitos. Tentei identificar dentre
uma enorme pilha de papeis, sem ordem aparente e algumas pastas o que era
ou não figurino, algo mais complicado do que pode parecer.
Havia aqueles desenhos que eram fáceis de identificar como figurinos,
como um palhaço ou uma odalisca de turbante, uma vez que são vestimentas
mais extravagantes e pouco cotidianas. Entretanto, em alguns pairava dúvidas,
porque poderiam ser tanto desenhos de moda quanto de figurinos. Aos poucos,
no entanto fui percebendo que os de moda, normalmente, havia uma
preocupação do próprio Alceu com a reprodução da roupa por uma costureira às vezes havia pregado junto ao desenho uma amostra de tecido e,

Figura. 30 a e b. Auto fotografias (selfie) feitas no apartamento de Alceu Penna no
Rio na ocasião de minha pesquisa no acervo pessoal de Alceu Penna, 2013, RJ.
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normalmente, havia um detalhamento maior tanto da frente quanto das costas
da roupa.
Muitas descobertas foram feitas - ilustrações de trabalhos conhecidos
como o show Frenesi (1966), figurinos para o programa de TV Paz e Humor,
estudos de roupas para os shows da Rhodia Têxtil, entre outros foram
mapeados. Entre todas, porém, uma foi especialmente importante: identifiquei
mais uma ilustração do show Brazil Export nunca vista por mim. Era uma mulher
loira de fartos cabelos enrolados, com um corpete violeta evidenciando a cintura
e longas pernas desnudas. Intitulei –o de Loira-vedete.
No entanto, uma ilustração em especifico gerou dúvida. Era uma mulata,
bem longilínea, com um microvestido cuja estampa tem o mesmo padrão dos
figurinos de Elza Soares e Maria Odette. Chamei-a de mulata rosa shock.
Contrariando as expectativas, estava escrito show Circus (1973). Essa
semelhança, inclusive, chamou a atenção de Maria Claudia Bonadio, que me
questionou a respeito. Pelo exame de fotografias de Circus pesquisadas na
revista O Cruzeiro e Manchete, essa estampa não aparece nem nos figurinos ou
cenário e destoa completamente da temática do espetáculo. Adicionalmente, há
escrito no croqui “Salete”, possivelmente a dançarina mulata Salete Rebouças,
que participou de Brazil Export. Duas hipóteses surgem dessa observação: ou
ele desenhou o figurino para Circus, revisitando as estampas do Brazil Export ou
a denominação do croqui está errada. Não há registros de quem fez essas
anotações, se foi Thereza, Alceu ou familiares. Ao que parece, as evidências
apontam mais para um erro. Dessa forma, até segunda ordem, ela faz parte da
série, que agora totalizam cinco ilustrações. (Figs.31 e 32)
Em abril de 2015 retornei ao acervo pessoal do ilustrador de forma a
terminar o processamento das ilustrações e croquis de figurinos. Nesse ponto, o
Museu da Moda, já havia concluído o inventário necessário para a doação do
acervo.
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Figura 31. Ilustração descoberta no acervo pessoal de Alceu Penna em 2013,
intitulada Loira Vedete -provavelmente criada para Elke (Maravilha). Show Brazil
Export. 1972. Acervo pessoal Alceu Penna. Reprodução Gabriela Penna, 2015, RJ
Figura 32. Ilustração mulata Rosa shock incorporada à serie pela observação do
figurino. Show Brazil Export. 1972. Acervo pessoal Alceu Penna. Reprodução
Gabriela Penna, 2015, RJ

Fui recebida pela Michelle Kauffmann – coordenadora de Acervo e
Conteúdo, que me orientou a manusear o material sem perder de vista a
organização prévia que a equipe havia feito.
Assim, continuei o meu trabalho de processar as ilustrações de figurino.
Dessa vez a minha incursão foi, parcialmente, facilitada pela organização prévia
que o Museu da Moda havia estabelecido. Não era mais um amontoado de
pastas, documentos e fotos. Entretanto, como a lógica do manuseio e
organização dos objetos pelo museu não passou por temáticas, meu percurso
continuava o mesmo, ou seja, processar todo o acervo museológico para, então,
selecionar o que era ou não figurino.
O apartamento de Alceu e Thereza nesse momento, como estava
desabitado, não tinha energia elétrica. Assim, meu tempo de pesquisa no acervo
era limitado em razão da luminosidade disponível para fotografar (que ia até no
máximo às 16hs) e as altas temperaturas da cidade do Rio de Janeiro (as janelas
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ficavam semiabertas, por causa do vento e usava luvas e máscara durante o
manuseio dos documentos).
De forma a otimizar meu trabalho, pedi uma orientação a Profa. Rita
Andrade. Ela me aconselhou a fotografar os objetos com réguas ao lado. Isso
economizaria tempo na medição, que poderia ser feita posteriormente pela
observação da imagem. Usei uma trena profissional (concluí que tinha maior
poder de extensão para medir objetos maiores) e uma régua de acetato. Na
minha inexperiência em processar um arquivo como esse, somadas as
condições de pesquisa muito complicadas, acabei incorrendo em erros como
fotografar a régua de cabeça para baixo. É importante dizer como senti falta de
uma literatura específica sobre métodos de pesquisa em arquivos pessoais
ligados à moda.
Devo dizer, também, que não me retive, também, apenas no acervo
museológico, mas no documental. Nele encontrei, entre outros, curiosidades
como uma carteira de Alceu do sindicado de jornalistas do Estado do Rio de
Janeiro. Essa informação não foi ainda mencionada em nenhum texto ou livro
sobre ele. À despeito de uma vida trabalhando em revistas e jornais como
ilustrador, muitas vezes como colaborador, ele era oficialmente um jornalista, ao
contrário do que sua formação, ainda que incompleta, na Belas Artes poderia
sugerir. Apesar do meu objeto de pesquisa ser as ilustrações de Brazil Export, o
acervo documental do artista é igualmente importante, pela capacidade de
interferir, aderir sentidos e olhares sobre ela.
Fechei todo o processo contabilizando 490 ilustrações de figurinos,101 mas
me deparei com uma realidade inquietante, as ilustrações da mulata-baiana,
Odette e Elza Soares, identificadas ainda em 2006 quando Thereza era viva não
foram localizadas, apenas as duas recentemente incorporadas à série.
Nessa última visita ao acervo foram encontradas, também, cópias de
ilustrações de um figurino, parecido com o de Odette e estudos de adereços para

101 Esse número não é absoluto, em função da falta de informação a respeito das ilustrações do
arquivo. Meu critério de seleção de figurinos obedeceu a uma avaliação visual. Quando eram
roupas de época, muito rebuscadas, com muita pele à mostra, espalhafatosas, que não
indicavam um uso cotidiano ou de gala, eu separava como figurino. Também, ao longo do
processo, pude constatar que os croquis de moda vinham, normalmente, com indicação de
tecidos, anotações de uso, enfim com algum explicativo.

90

a cabeça, ampliando ainda mais o espectro das ilustrações de figurinos para o
show. Os originais, também, não foram localizados.
Assim, observando esse quadro, entende-se que a pesquisa se servirá
das imagens produzidas dos originais, excetuando a ilustração da Loira-vedete,
que se encontra no acervo e pôde receber minha observação sobre seu estado
físico.
Seria, também, interessante ter em mãos os figurinos criados para esse
show, de maneira a contrapor imagem e roupa, mas até esse momento, não
foram atestadas evidências da existência deles. Os profissionais envolvidos na
montagem entrevistados ao longo da tese, como Elza Soares e Eliana Pittman
afirmaram não possuir quaisquer materiais ou roupas relativas.102

2.3. O arquivo pessoal de Alceu Penna

Esse arquivo, como já dito, dentre os outros já mencionados, é o que
abriga a maior diversidade de trabalhos realizados pelo artista em mais de 40
anos de atividade. É abrigo primeiro dos seus trabalhos como figurinista,
incluindo a série de ilustrações criadas para o show Brazil Export em 1972 no
Canecão, Rio de Janeiro. É sem dúvida, até o momento, o de acesso mais
restrito deles, pois é pessoal.
Desde os anos 1970, a Europa assiste a uma valorização dos arquivos
pessoais como fonte de pesquisa. Esse interesse se conecta a um rearranjo de
estudos ligados à História Cultural, em oposição à predileção às grandes
narrativas. É o momento em que o coletivo e o individual se organizam
conjuntamente. (BURKE, 2005). Manifestações, comportamentos e objetos até
então desprezados ganham possibilidade de estudos. Ampliam-se as fontes e
materiais aos historiadores.
Não é coincidência que tenham surgido nesse período no Brasil dois
centros referência de guarda de arquivos pessoais, o Centro de Pesquisa e
102

Elza Soares foi entrevistada em 24 de fevereiro de 2016 e Eliana Pittman foi contatada (não
houve entrevista) via internet em 09 de fevereiro de 2016. Seus testemunhos estão localizados
no capítulo 03 sobre os shows exportação.
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Documentação de História Contemporânea do Brasil – CPDOC, da Fundação
Getúlio Vargas103, e o Arquivo Edgard Leuenroth na Unicamp.104
Nesse contexto, os arquivos pessoais começam a ser de forma,
crescente, material e instrumento de pesquisa. Uma evidência disso no Brasil é
criação da Lei dos Arquivos (8-159, 1991), que possui capítulo especial dedicado
aos arquivos pessoais.
Eles são fontes particulares de documentos. O CPDOC os entende como
conjuntos documentais de origem privada, acumulados por pessoas físicas e que
se relacionam de alguma forma às atividades desenvolvidas e aos interesses
cultivados por essas pessoas ao longo de suas vidas.
O arquivo de Penna - abrigado até 2015 no seu apartamento - é composto
por croquis originais, esboços, estudos, relativos às Garotas, desenhos de moda,
dois cadernos de desenhos de modelos de Alta Costura de famosos costureiros
como Balenciaga e Jacques Fath, calendários das Garotas e Moinhos Santista
S/A, além de revistas que estamparam seus trabalhos como Tricô e Crochê, Jóia,
O Cruzeiro, fotografias pessoais e profissionais, correspondências, como
aquelas que ele trocava com as principais lojas de departamento e maisons dos
EUA e Europa, documentos pessoais como passaporte e carteira de trabalho,
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Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil é a Escola de
Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas. Foi criado em 1973 e tem o objetivo de abrigar
conjuntos documentais relevantes para a história do país, desenvolver pesquisas em sua área
de atuação e promover cursos de graduação e pós-graduação. Os conjuntos documentais
doados ao CPDOC constituem, atualmente, o mais importante acervo de arquivos pessoais de
homens públicos no país com aproximadamente 1,8 milhões de documentos. A instituição possui
um Programa de Arquivos Pessoais – PAP que é considerado referência em metodologia de
tratamento de arquivos pessoais no país. Ver: http://cpdoc.fgv.br/
104 O Arquivo Edgard Leuenroth (AEL) iniciou suas atividades em 1974 com a chegada da
coleção de documentos impressos reunidos por Edgard Leuenroth, pensador anarquista,
militante das causas operárias, linotipista e jornalista por ofício e paixão. Tais fontes foram
adquiridas na época pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e pela Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) para constituir um centro de
documentação que possibilitasse acesso às fontes primárias necessárias aos trabalhos do então
recém criado programa de pós-graduação do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (Ifch) da
Unicamp.
Há 35 anos o AEL vem cumprindo seus objetivos de atender a demanda acadêmica e preservar
registros históricos da sociedade. Além do acervo que o originou, recebeu outros tantos ligados
à história social, política e cultural do Brasil e da América Latina, tais como: história do trabalho
e da industrialização, do movimento operário, da esquerda, dos partidos políticos, da cultura e
dos intelectuais, da questão agrária, dos direitos humanos e justiça, da imprensa, da opinião
pública, dos movimentos sociais, da saúde e da antropologia. Nos últimos anos, o Arquivo
incorporou documentos referentes a novas temáticas, como a história da colonização na
América, Ásia e África, expressando o desenvolvimento e a diversidade das pesquisas no
Ifch/Unicamp. Ver: http://segall.ifch.unicamp.br/site_ael/
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livros e materiais como tintas e papeis e, finalmente, os seus desenhos de
figurinos para espetáculos e shows.
A história da formação desse arquivo se confunde com a de Alceu e de
sua irmã Thereza Penna. Em 1948 Thereza se muda para a casa do irmão no
Rio de Janeiro, juntamente com a mãe Mercedes, a irmã Maria Carmen (Tatame)
e o caçula Christiano (Taninho).
Cyra Maria de Paula Penna Andrade Von Sperling (1934-), a sobrinha
mais velha do ilustrador, se recorda que Alceu residia sozinho em um
apartamento na rua Marrecas no centro. Era um imóvel pequeno para receber
toda a família, assim, ele opta por se mudar para um espaçoso apartamento do
Flamengo. Ele desejava oferecer tranquilidade para a mãe e seus irmãos.105
O momento foi oportuno, pois o artista já gozava de prestigio na imprensa
e havia se firmado na profissão que escolhera. Sem dúvida, foi a forma que ele
encontrou de deixar sua família mais próxima e diminuir a sobrecarga da mãe
Mercedes, que ficou viúva muito cedo, afinal, na capital Taninho poderia estudar
e as suas irmãs arrumarem bons casamentos.
Cyra esteve próxima ao tio, especialmente, quando estudou no sofisticado
colégio interno Notre Dame de Sion em Petrópolis dos 10 aos 15 anos de idade
(1944- 1949). Alceu se tornou uma espécie de tutor, que a guiou pelo início da
vida em sociedade, levando-a para conhecer restaurantes, museus, até mesmo
ensinando-a regras de elegância e boas maneiras. Afinal, esses eram assuntos
que dominava nas páginas de O Cruzeiro na época.
Ela se recorda da enorme generosidade do tio, que mesmo muito ocupado
não abria mão de pegar o trem rumo a Petrópolis aos fins de semana para levala para passear. Era um homem viajado e bem relacionado profissionalmente e,
para uma menina como ela, era quase mítico.106
Com o passar dos anos no Rio, os irmãos de Alceu vão tomando rumo,
com exceção de Thereza que permanece. Segundo Gilberto Mascarenhas
(1945-), sobrinho, ela era uma moça muito bonita, como todas as Paula Penna
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VON SPERLING. Cyra Maria de Paula Penna Andrade. Entrevista. Telefone. Entrevistadora:
Gabriela Ordones Penna. 23 de outubro de 2015. Belo Horizonte, MG.
106 VON SPERLING. Cyra Maria de Paula Penna Andrade. Entrevista. Telefone. Entrevistadora:
Gabriela Ordones Penna. 23 de outubro de 2015. Belo Horizonte, MG.
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eram, e assim “choviam” pretendentes. No entanto, contrariando as
expectativas, Thereza era muito exigente com os rapazes e Alceu muito protetor,
tal como uma figura paterna, que vigiava seus horários e as companhias107.
Com os anos, foi se criando uma dependência mútua e que os tornaram
inseparáveis, tanto, que Thereza só se casou com Gil Guatimozin – um antigo
pretendente, depois que Alceu faleceu. Além de uma companhia, ela começou
a ajuda-lo ativamente com a organização dos desenhos, agenda e
compromissos profissionais. Não era incomum a irmã acompanha-lo nos (raros)
eventos sociais e compromissos profissionais, uma vez que Alceu era avesso à
badalação e trabalhava em ritmo frenético.

Figura 33. Fotografia de Alceu Penna em evento social ao lado de sua irmã Thereza.
1950 circa. Acervo pessoal Alceu Penna, RJ. Reprodução Gabriela Penna, 2013, RJ.

107

MASCARENHAS. Gilberto de Paula Penna. Entrevista. 26 de janeiro de 2016. Entrevistadora
Gabriela Ordones Penna. Belo Horizonte.
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Existe um registro fotográfico do seu arquivo dos irmãos em um desfile da
Maison Givenchy, possivelmente, do início da década de 1960, em que Thereza
toma notas atentamente sob o olhar de Penna. É interessante perceber o
enquadramento da foto. A modelo em primeiro plano, compõe com as imagens
de Thereza concentrada e Alceu ao fundo, no canto esquerdo, este quase saindo
do plano visível. Uma imagem que corporiza a importância não apenas da moda
na vida dos dois, mas do papel de Thereza no trabalho desse artista. Na foto,
ela se preocupa em anotar, registrar, algo que se tornou a sua vocação em vida.
(Fig.34)

Figura 34. Fotografia de Alceu Penna ao lado de sua irmã Thereza em desfile da Maison
Givenchy. 1960 circa. Acervo pessoal Alceu Penna. Reprodução Gabriela Penna, 2013,
RJ.
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Segundo a sobrinha Mara Penna (1953-), a “tia The”, como era conhecida,
tinha uma tendência em acumular papéis, livros, jornais e outros objetos. E
adicionalmente, era muito desorganizada.108 Na verdade, esse traço não era
exclusivo. Os Paula Penna eram conhecidos por serem acumuladores natos e
amantes de gatos.
Em visita ao acervo em 2006, realmente pude atestar isso pela presença
de enorme quantidade de revistas, antigas e atuais, coleções de enciclopédias,
livros, recortes de jornais – um dos quartos da casa estava tomado por papeis
na ocasião. Sem surpresas, em uma parede da sala havia uma ilustração de
Thereza com o gato de estimação Exu.109
No entanto, quando ela foi mostrar os documentos, prontamente, abriu um
armário em que estavam pastas plásticas coloridas e etiquetadas, algo que
surpreendeu em vista da organização dispensada aos outros papeis da casa.
Isso porque arquivar é diferente de acumular. (Fig. 35 a e b)
Existem muitas maneiras de arquivamento pessoal, desde aquela pessoa
que guarda quase obsessivamente tudo até mesmo aquela que se contenta em
guardar apenas na memória (MCKEMMISH, 1996).
Thereza acumulava e guardava objetos do seu interesse, mas arquivava
os documentos de/sobre Alceu – reportagens, recortes e exemplares de revistas
com seus trabalhos foram identificados no armário. Pelo tratamento dado aos
objetos do irmão, percebe-se uma hierarquia mental que fazia com que ela os
tratassem de forma diferenciada dos demais objetos da casa, incluindo os seus.
Seria, talvez, esse posicionamento um reconhecimento da importância do irmão
e de seu papel como arquivista?
Fato é que, obstante o nível de organização dispensada aos documentos
ou mesmo sobre o restante dos seus pertences, o volume e variedade de objetos
fala por si. Por exemplo, um dos documentos do acervo é um exame de vista do
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PENNA. Mara Galupo de Paula. Entrevista. Entrevistadora: Gabriela Ordones Penna. 02 de
fevereiro de 2016, Belo Horizonte, MG.
109 Esse gato era famoso na família Paula Penna e adorado por Thereza e Alceu. Ele aparece
em fotografia no capítulo 2, item 2.4, acompanhado dos donos e do sobrinho-neto Guilherme
Mascarenhas na década de 1970.

96

Figura 35 a e b. As pastas que guardam os documentos do acervo pessoal do ilustrador,
aqui organizadas por familiares. Acervo pessoal Alceu Penna. Fotografia Gabriela Penna.
2013, RJ.

artista feito em meados da década de 1930. Quais são as chances de um pedaço
de papel, que não é um desenho ou obra valiosa sobreviver intacto por décadas?
Esse exame é importante, porque aponta para uma reflexão. Thereza
tomou para si a tarefa de ajudar seu irmão com seus trabalhos, ou seja, se tornou
figura chave nesse processo de arquivamento. No entanto, esse envolvimento
começa apenas com a sua mudança para o Rio no fim da década de 1940. Esse
e alguns outros documentos, como cartas pessoais de Alceu para sua mãe,
fotografias do artista no colégio interno são anteriores a esse período.
É natural que a pulsão do arquivamento de Thereza, motivada pela
admiração e fidelidade ao irmão, manteve esse arquivo ao longo dos anos, mas
isso não exclui a participação do próprio Alceu no processo.
Segundo Gilberto Mascarenhas, Alceu era muito desligado da
organização doméstica, que poderia ir desde um banheiro que precisava de
reforma, o pagamento da empregada até a guarda dos seus documentos. Ele
simplesmente trabalhava e não prestava muito atenção se depois de um
espetáculo encenado, os croquis seriam guardados para um futuro, essa
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preocupação era de Thereza.110 É compreensível que, diante da disposição da
irmã em assessorá-lo, ele tenha, também, se acomodado ao confiá-la a tarefa.
Contudo, deve ser levado em conta que nos anos anteriores a chegada de
Thereza foi Alceu, o responsável pela manutenção dos seus documentos, seja
por cuidado ou mesmo por hábito familiar de acumular coisas.
Após Thereza assumir o papel de guarda dos trabalhos, croquis,
desenhos, fotos do irmão a sua intenção parecia, pelo menos inicialmente, de
um clássico abrigo e organização. Nas palavras de Luciana Heymann (2012) um
“arquivo memória”.
Esse trabalho tem continuidade, principalmente, após a morte do
ilustrador em 1980. Thereza permanece morando no apartamento, uma vez que
o artista não deixou herdeiros. Durante anos, recebe pesquisadores, jornalistas
e estudantes interessados. O sobrinho Aníbal Penna se recorda que ela tinha
uma rede de contatos de fazer inveja a qualquer um, afinal ela esteve ao lado de
um artista gráfico importante. Inclusive, como era jornalista, recorria à tia para
acessar algumas dessas personalidades, como Ziraldo e Millôr Fernandes corria um boato na família de que ele a cortejava e existem no arquivo livros
autografados para ela. 111
Alceu atendia a uma agenda de compromissos profissionais relacionados
à revista O Cruzeiro, devidamente acompanhado de Thereza. Nessas ocasiões
ele conheceu personalidades importantes. No arquivo do Jornal Estado de Minas
há um considerável número desses documentos fotográficos.
No fim dos anos 1980, algum tempo depois da morte de Alceu, Thereza
se casa com Gil Guatimozin. Eles se mudam para um apartamento próprio e
fecham o imóvel da Senador Vergueiro. No entanto, em função de algumas
intempéries financeiras, o casal resolve voltar a morar no apartamento, algo que
não deu muito certo à princípio. Segundo Mara Penna, sua sobrinha, Gil estava
incomodado com a desorganização tamanha de papeis e sentia-se um intruso
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em uma casa em que o dono estava ainda fortemente presente, afinal nada havia
sido mexido.112
Dessa forma, Thereza resolve tomar uma atitude para diminuir esse malestar: Convoca as sobrinhas Mara e Cyra para ajudá-la a organizar de vez o
acervo de Alceu. Assim, surge o livro tombo. (Fig. 36)

Figura 36. O chamado livro tombo, a primeira tentativa oficial de organização do
acervo pessoal de Alceu Penna. 1989. Acervo pessoal Alceu Penna. Reprodução
Gabriela Penna, 2015, RJ
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Elas se organizaram em uma força-tarefa e catalogaram todos os objetos,
distribuídos em 95 páginas. Cada um ganhou número de chamada e foram
agrupados por temas ou coleções, que se dividiam em 16 pastas numeradas
com os títulos: “figurinos para shows”, “Garotas” “calendários”, “anúncios e
embalagens”, “Costureiros franceses”, “ilustrações para revistas, livros e capas”,
“estamparia”, “ilustrações para publicações infantis”, entre outros documentos
que foram listados avulsos.
Além de dar um número de chamada para cada objeto as sobrinhas
anotaram, também, a medida, técnica, material e em alguns a data. Esse livro
foi registrado em 01 de dezembro de 1989. É interessante notar, contudo, certa
sofisticação na fabricação desse livro tombo. Elas usaram uma numeração
tripartida, em função da organização por coleções, assim como tomaram o
cuidado com as informações físicas de descrição e medição, procedimentos
comuns a área de museologia.
De fato, ambas tinham essa expertise. Mara, por exemplo, professora
universitária e pesquisadora havia feito um curso de museologia recentemente
na Universidade Estadual de Minas Gerais – UEMG promovido pela
Superintendência de Museus e Instituto de Museus de São Paulo. Cyra Maria,
por outro lado, trabalhava nos arquivos do Hospital do Distrito Federal em
Brasília.
A confecção desse livro foi a primeira tentativa formal de organizar o
acervo. Além disso, esse documento foi registrado em cartório no nome de
Thereza, o que, também, faz dele, também, uma concretização de posse de um
material que há anos estava sob seus cuidados, mas que não constava no
testamento ou inventário do falecido irmão.
Esse processo teve uma motivação pessoal, mas, por outro lado, revela
em certa medida, um despertar de sua consciência para a necessidade daqueles
objetos receberem cuidados especializados, que escapavam às suas mãos. A
visão sobre o arquivo mudou para Thereza. Ele se aproxima mais de um arquivo
- projeto, ou seja, quando o indivíduo vislumbra o valor histórico de seus
documentos e essa acumulação dispõe de alguma intenção (HEYMANN, 2012).
Thereza já sabia do valor histórico dos documentos, mas a sua intenção de

100

guarda-los se torna mais “ambiciosa”. Ela reconhece, que a forma de arquivar
deveria mudar, se tornar mais sistemática e organizada.
Na ocasião da minha incursão ao acervo em 2013 – a primeira após o
falecimento de Thereza –, o material estava acondicionado em pastas plásticas
coloridas etiquetadas em um armário do apartamento – como “figurinos”,
“Garotas”, “moda”, “croquis originais”, “O Cruzeiro”, “calendários”, “publicações
pós 1980”. Uma organização temática diferente da empregada no livro tombo.
Essa discrepância não é de se surpreender, pois ela continuou a receber
por anos a fio estudiosos e interessados. Inevitavelmente, a cada manuseio, os
documentos se misturavam. É, também, possível que os sobrinhos tivessem
acesso ao material sem respeitar a organização primeira, ou mesmo, que outra
tentativa de catalogação tenha sido feita pela família, desconsiderando a original.
Foi um trabalho continuado e descontinuado, em que catalogações diversas se
misturavam e coexistiam, como bem observa Márcia Bibiani diretora do Museu
da Moda.113
Observa-se assim, que o arquivo, desde o período em que Thereza e
Alceu dividiam residência até o momento presente, sofreu organizações e
manejos diversos. Por exemplo, havia receitas culinárias em meio a alguns
desenhos – ela teve uma coluna fixa de culinária na revista O Cruzeiro na década
de 1950, Lar Doce Lar. Entende-se, assim que subjetividades múltiplas
convergiram na organização e manutenção desse arquivo, tanto quanto
“temporalidades distintas” estavam envolvidas (HEYMANN, 2012).
Na ausência de uma guarda institucional e no esforço de Thereza em
mediar o acervo do Alceu Penna e o interesse do público, é que os documentos
saíam do lugar, se misturavam e até se perdiam irremediavelmente.
Ao longo dos anos como a mantenedora do arquivo, ela incorreu em
algumas armadilhas, motivadas pela sua inexperiência. Empolgada com o
interesse que a obra do irmão suscitava mesmo após a sua morte, chegou a
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BIBIANI. Márcia. Conversa informal no acervo pessoal de Penna no início dos trabalhos de
processamento dos documentos. Setembro de 2013. Rio de Janeiro.
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emprestar muitos originais, que nem sempre eram devolvidos. Cansada de
perdê-los, ela passou a tirar cópias e emprestá-las114.
Na primeira visita ao arquivo em 2006, me recordo do cuidado que já
dispensava aos papeis do irmão, provavelmente, em função dessas experiências
desagradáveis. Inclusive, ela chegou a supervisionar, pessoalmente, as cópias
xerox solicitadas de alguns materiais, feitas a poucos metros da sua casa.
No seio familiar, muitos originais circulavam e não retornavam. Afinal,
todos queriam uma lembrança do tio querido e ilustre. De modo geral, nas
conversas relatadas nesse trabalho com alguns dos sobrinhos é perceptível um
orgulho de serem relacionados a ele115. Alceu era muito popular entre os
sobrinhos e adorava crianças, apesar de não ter constituído família própria.
Elizabeth Penna se recorda, certa vez, o tio chegou a perder um voo para New
York, onde costumava passar as festas de fim de ano, porque se distraiu
brincando com seus sobrinhos e o gato de estimação Exu.116
Mara Penna, por exemplo, relata que no curso de Museologia realizado
na UEMG na década de 1980, a professora Serafina Borges do Amaral a
interpelou sobre a saia que usava na ocasião – era uma de festa junina
desenhada e assinada por Alceu Penna, que inclusive integrou a exposição do
centenário. A professora, ao saber que levava a assinatura do artista, paralisou
e disse: “Você é sobrinha do Alceu Penna? Tira já isso! Essa saia deveria estar
em um museu!”117
No segundo momento da minha pesquisa ao acervo, em 2013, já na
ausência de Thereza, pude notar lacunas, entre elas, a do meu objeto de
pesquisa: A série Brazil Export, como já mencionado.
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Informação oral usada na minha dissertação de mestrado Vamos Garotas! Alceu Penna,
moda, corpo e emancipação feminina (1938-1947). Programa de Pós-graduação em Moda,
Cultura e Arte. Centro Universitário Senac – SP, 2007.
115 As conversas com Mara Galupo de Paula Penna, Cyra Maria de Paula Penna Andrade Von
Sperling, Anibal Christiano Gontijo Penna, Jane Penna, Luiza Penna Andrade, Solange Penna,
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No fim de 2015, quando encerrei minhas atividades de pesquisa no
arquivo, já com a doação encaminhada e o inventário feito pelo Museu da Moda
concluído, foi confirmada, oficialmente, a ausência desses documentos.
Do Brazil Export, o único objeto que consta no acervo e, também, no
tombo é um catálogo, localizado na pasta 02 sob o número de tombo 02.14. No
entanto, pairou algumas dúvidas sobre alguns objetos listados, como na página
28 que consta três croquis chamados de baiana estilizada, feitos com técnica
hidrográfica e em papel sulfite com a especificação – assinado, mas sem dizer
como.
Segundo Mara Penna, foi feito um relatório explicativo com a lógica
empregada de processamento dos documentos, informações importantes
cedidas por Thereza sobre cada um.118. Esse documento, porém, não foi
encontrado no acervo, assim como não há registros dele na base de dados do
Museu da Moda.
Na pasta 12 do tombo, por exemplo, tem uma menção a modelos para
desfile e uniformes, incluindo para a casa de shows Canecão. No decorrer dos
meus anos de pesquisa foram identificados alguns croquis que pareciam ser de
uniformes e outros que, de fato, eram – como para o show Circus – encenado
nesse mesmo local, inclusive. Seriam o mesmo documento? Por isso, o Museu
da Moda, além do inventário escrito, realizou um registro visual de todos os
objetos, de forma a afastar qualquer engano e facilitar o manejo.
De forma geral, segundo os dados coletados pelo Museu da Moda, não
existe compatibilidade absoluta entre os documentos do acervo e aqueles
listados no tombo. Isso não quer dizer, necessariamente, que existam mais
documentos no tombo que no arquivo. Pelo contrário, existem mais itens no
acervo do que no livro. Márcia Bibiani e Michelle Kauffmann observaram que nas
primeiras visitas, Elizabeth ia desenterrando desenhos, trabalhos que não
tinham sido vistos antes pela equipe. É possível que na época da confecção do
tombo, Thereza tenha deixado alguns documentos fora do lugar, uma vez que
não era muito organizada, e esses tenham sido deixados de fora da listagem.
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Outra possibilidade, um pouco mais remota, é de alguns desses terem sido
devolvidos ao acervo após um empréstimo.
No entanto, a sobrinha Mara se recorda de um fato importante, que muda
um pouco essas hipóteses. Em meados da década de 1980, muitos dos
pertences e materiais de Alceu foram transferidos do apartamento da Marrecas
para o da Senador Vergueiro, uma vez que o apartamento foi posto à venda. O
imóvel, foi mantido pelo artista mesmo após se mudar para o Flamengo.
Segundo Mara, era um refúgio e um estúdio que usava, também, para
trabalhar.119
Gilberto Mascarenhas, também, se recorda que quando estava no Rio em
visita era comum o tio sair avisando para não o esperar, pois iria trabalhar na
Marrecas e dormir por lá mesmo120.
Assim, entende-se que seu acervo pessoal, ao contrário do que se
acreditava até então esteve até a morte do artista dividido entre esses dois
apartamentos – seus dois locais de trabalho. Thereza, na época da primeira
visita de pesquisa ao apartamento não chegou a mencioná-lo, algo que faz
sentido, uma vez que em 2006 ele havia sido vendido há anos, assim como
outros imóveis que ele tinha (outros dois apartamentos - um outro apartamento
na Senador Vergueiro e no Largo do Machado) e todo o material já estava
reunido no apartamento do Flamengo. Além disso, não foram feitas perguntas
em relação ao patrimônio dele ou algo do gênero. Assim isso não significa que
ela tenha escondido a informação, necessariamente. O direcionamento da
pesquisa em 2006 ainda estava em um estágio de mapeamento, ou seja,
estávamos tateando os documentos, entendendo as produções.
Por esses fatos, nem tudo que está no livro está no acervo e vice-versa.
É claro que Thereza em boa-fé emprestou originais que, muitas vezes, não
retornavam para suas mãos, mas deve-se considerar, também, que o próprio
Alceu se encarregava de distribuir alguns desses como presentes.
Em visita ao atelier de Cyro Del Nero em São Paulo em 2006 na época do
meu mestrado, ele me mostrou alguns originais de Penna – entre eles os croquis
119
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do show Stravaganza Fashion Circus da Rhodia em 1969, que, segundo ele,
foram dados como presente por Alceu em sinal de amizade e parceria
profissional. Cyro mencionou, também, ter guardado uma capa desenhada pelo
artista para Gal Costa usada no show Circus no Canecão, mas não chegou a
mostrá-la.
Essas informações vão ao encontro de duas provas contato fotográficas
de ilustrações, cujos correspondentes originais não puderam ser identificados no
acervo em 2015, provas feitas possivelmente para a Rhodia, pois nota-se o nome
das modelos em cada um dos desenhos. (Fig.37)
O acervo de Alceu, mesmo sofrendo intempéries financeiras para ser
mantido pela família ao longo de décadas e recebendo interferências constantes
e sem conservação técnica especializada, de forma geral, ao migrar para o

Figura 37. Uma das duas provas contato encontradas no acervo pessoal do
ilustrador, contendo imagens de ilustrações que não foram localizadas. Essas são
evidências de perdas que esse arquivo sofreu ao longo dos anos. Acervo pessoal
Alceu Penna. Fotografia Gabriela Penna, 2015, RJ.
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Museu da Moda, ele encerra a sua existência no âmbito pessoal de forma
positiva. Mais de 5 mil documentos sobreviveram durante mais de meio século,
armazenados sem nenhum cuidado específico, em uma cidade quente e úmida
como o Rio de Janeiro121.
Quanto às perdas, nada há de ser feito, pelo contrário, diria que são até
parte do processo de se arquivar em uma dimensão pessoal. Fortuitamente, as
ilustrações que essa tese se serve, em tempo, consegui reproduzir em fotografia.
Resguardadas desse destino, elas não são apenas rastros de uma atuação
profissional de Penna como figurinista, de um contexto de shows tipo exportação,
mas falam sobre esse artista que pouco gostava de estar sob os holofotes.
Sozinhas, no entanto, essas ilustrações não se bastam para percorrer
esse objetivo. As informações específicas sobre o show são escassas - a maior
parte se encontra em reportagens e notas publicadas na imprensa da época e
os envolvidos pouco se recordam desse evento como veremos adiante.
Assim, é interessante colocar esses registros em perspectiva com outros
do arquivo e, também, fora dele buscando informações que não podem ser
encontradas em outro lugar. Não é por acaso que os arquivos pessoais se
tornam, de forma crescente, alvo de pesquisas no país, pela especificidade dos
tipos documentais que os caracterizam, pela possibilidade que oferecem de
complementar informações constantes em arquivos de natureza pública.122
Assim, esses registros são importantes na medida que são pessoais, pois
nele convivem vestígios do privado e do público em uma negociação perene de
sentidos, postas em ação pelo olhar do pesquisador. Que sentido a obra desse
artista toma ao ser examinada pelo prisma da sua intimidade? O percurso pelo
seu arquivo não terminou, ele segue pela direção apontada. O quão pessoal
seriam esses documentos na verdade?
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2.4. Documentos de Alceu, que falam sobre Alceu

(...) se nos artistas, a vida não explica a obra, é
porque a obra explica a vida. ” (DUTOURD, 1995,
p.09)

Em cerca de mais de quarenta anos manejando pincéis, lápis, aquarelas,
dando forma à desde um simples vestido coquetel até suntuosas fantasias de
espetáculos, Alceu Penna foi, ao que indica sua história, incapaz de se acomodar
em um ofício apenas, uma carreira. Por isso a dificuldade e o incômodo de referilo apenas como ilustrador, quando foi isso e tanto mais. Seu traço reflete esse
nomadismo, assim como os documentos que compõem seu arquivo pessoal.
Assim, pensar sobre os sentidos da série Brazil Export, um trabalho feito
já nos anos 1970, a última década de atividade profissional de Alceu, é ir a uma
ponta oposta, em como tudo começou – os caminhos percorridos no passado,
os vestígios sobre seus desenhos. Desde garoto rabiscando pelas calçadas de
sua cidade natal Curvelo, com giz, gentilmente, cedidos por um vizinho alfaiate,
Alceu nem sonhava o quão longe suas mãos o levariam. Com apenas 17 anos
e um sonho, ele embarcou para o Rio de Janeiro em 1932 para cursar Arquitetura
na Escola de Belas Artes. (Fig. 38 a e b)
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Figura 38 a e b Carteira estudantil da Escola Nacional de Belas Artes do Rio de
Janeiro, 1936. Alceu Penna. Acervo pessoal Alceu Penna. Fotografia Gabriela
Penna. 2015, RJ.

Segundo Thereza, sua irmã, Alceu somente persistiu na faculdade pelo
peso de se ter um diploma universitário e agradar a família123. Em sua primeira
carteira de trabalho expedida em 13 de junho de 1939 constava como profissão
“desenhista”, ou seja, ali já estava demonstrada a profissão, de fato, abraçada
por Alceu, naquele momento (Fig. 39 a e b).
Nela consta primeiramente registrado o emprego no O Jornal do Diários
Associados de 400 mil réis mensais, com admissão em 1º de dezembro de 1933
e saída em 16 de fevereiro de 1943. O próximo registro profissional é, também,
de O Jornal entre 17 de abril de 1950 a 1º de 1953. O curioso é que o cargo
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PENNA. Thereza. Conversa informal, usada originalmente em PENNA. Gabriela Ordones.
Vamos Garotas! Alceu Penna, moda, corpo e emancipação feminina (1938-1957). Dissertação
de mestrado em Moda Cultura e Arte. Centro Universitário Senac – SP. São Paulo, SP, 2007.
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Figura 39. a e b. Carteira de trabalho de Alceu Penna expedida em 13 de junho de
1939. Acervo pessoal Alceu Penna. Fotografia Gabriela Penna, 2015, RJ.

ocupado é de repórter auxiliar. O último é da revista O Cruzeiro entre 18 de
dezembro de 1961 a 30 de abril de 1971. O cargo ocupado é desenhista sob um
salário de 50.000 cruzeiros.
Observando esse documento é de se impressionar que Alceu, com uma
carreira de mais de 30 anos ter apenas três registros. Surpreende-se ainda mais
o registro de O Cruzeiro datar, a partir de 1961, empresa que colaborou
regularmente por décadas. Segundo Gonçalo Junior (2004) seu biógrafo, apesar
do artista ter sido um dos nomes mais reconhecidos dentro da revista, assinando
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semanalmente a coluna As Garotas e sugestões de moda, seu status era apenas
de colaborador.
Como os registros referentes à O Cruzeiro são repletos de intervalos, que
não existiram de fato, é provável que seus vencimentos vinham de forma
extraoficial. Nota-se, também, que não há registro relativo a revista A Cigarra.
Não se sabe se existiu outra carteira além dessa encontrada em seu
acervo pessoal, mas é pouco provável, já que o primeiro registro que consta nela
é da década de 1930 – início profissional dele no Rio de Janeiro e o último
registro data de 1971 – Alceu permaneceu ativo até o fim da década de 1970,
mas entre 1960 e 1970 ele desenvolve, sobretudo, figurinos para shows e atua
como figurinista e consultor de moda dos desfiles-espetáculos da Rhodia Têxtil.
Como figurinista, normalmente, os trabalhos eram contratados pontualmente por
show ou espetáculo teatral, o que torna difícil que essas tenham registro na
carteira de trabalho.
Esse documento de Alceu evidencia, primeiramente, como o mercado da
época ainda era pouco familiar a profissões ligadas as artes e entretenimento, e
mais, no seu caso, como as profissões de ilustrador e de figurinista ainda não
eram estabelecidas e reconhecidas.
Alceu Penna não foi um homem rico, mas ganhava bem, a julgar pelos
quatro imóveis em áreas nobres do Rio de Janeiro que adquiriu em vida: O da
rua das Marrecas no Centro, dois apartamentos na Senador Vergueiro e outro
no Largo do Machado no Flamengo.
Gilberto Mascarenhas se recorda que, certa vez, em uma das suas visitas
ao Rio de Janeiro presenciou o tio comprar um apartamento – o do Largo do
Machado – na década de 1960, sem sequer ver a planta e saber dos detalhes.
Apenas perguntou o preço e assinou o cheque.124
O imóvel no qual ele morava era, aliás, muito confortável e amplo.
Segundo Mara Penna, após a morte do artista ele deixou para Thereza o
apartamento em que moravam na Senador Vergueiro e outro na mesma rua.
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Christiano, o caçula, ficou com o do Largo do Machado. Mara conta que ele era
tão desligado que, apenas com muito custo fez um testamento125.
Além das remunerações regulares na imprensa, em paralelo ele
desenvolveu outros trabalhos como figurinista, designer gráfico, que deveriam
ajudar na composição da renda mensal. Fez anúncios para Glostora, Fiat Lux e
Cigarros Odalisca, ilustrou livros e partituras musicais como O sapo Dourado de
Hekel Tavares, além de ter elaborado figurinos para muitos espetáculos. (Figs.
40 e 41)
Em função da notoriedade conquistada pela seção de sugestão de
fantasias nas revistas O Cruzeiro e A Cigarra, acabou recebendo ao longo dos
anos encomendas de particulares, para criar exclusivas fantasias e até mesmo

Figura 40. Anúncio Glostora. 1940- 1950 circa. Acervo pessoal Alceu Penna. Rio de
Janeiro, RJ. Fotografia Gabriela Penna, 2003
Figura 41. Alceu Penna ilustrou a partitura musical Sapo Dourado de Hekel Tavares.
1934. Acervo pessoal Alceu Penna. Rio de Janeiro. Fotografia Gabriela Penna, 2015
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roupas para determinadas ocasiões, como casamento. Mas era raro cobrar pelos
desenhos, como Thereza afirmava.126
Ele vestiu suas irmãs, como Maria Carmen – que na fotografia registrada
no dia do seu casamento com Natércio Pereira em 09 de fevereiro de 1952,
posava na varanda do irmão com modelo assinado (Fig. 43). Além de suas
sobrinhas, como Luiza Andrade (1951-), que em 1975 casou com uma moderna
túnica desenhada com exclusividade para a ocasião. (Fig. 42). Alceu, além de

Figura 42. Luiza Penna Andrade no dia do seu casamento, vestindo um modelo
desenhado assinado pelo tio, Alceu Penna. 11 de julho de 1975. Acervo pessoal Luiza
Penna. Porto Alegre, RS.
Figura 43. Maria Carmen Penna posa com seu vestido de casamento no apartamento
de Alceu Penna no Flamengo. 09 de fevereiro de 1952. Acervo pessoal Natércio Pereira,
RJ.
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PENNA. Thereza. Conversa informal, usada originalmente em PENNA. Gabriela Ordones.
Vamos Garotas! Alceu Penna, moda, corpo e emancipação feminina (1938-1957). Dissertação
de mestrado em Moda Cultura e Arte. Centro Universitário Senac – SP. São Paulo, SP, 2007.
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desenhar o modelo, comprava as fazendas, muitas vezes fora do país, como o
caso do vestido de Maria Carmen confeccionado em renda francesa.127
Alguns desses foram, inclusive, exibidos na já mencionada exposição
Alceu Penna é 100! Em Belo Horizonte em 2015. É notável, também, que além
de suprir a demanda da família ele foi requisitado, para assinar vestidos de
personalidades como de Maria Regina Pinheiro, filha do político Israel Pinheiro
(1896-1973) um dos responsáveis pela construção de Brasília. Curiosidades à
parte: Foi o primeiro casamento celebrado na cidade e ela se casava com
Claudio, médico cardiologista, irmão mais novo de Alceu. (Fig. 44)
A elegância das moças da família, irmãs e sobrinhas era algo que ele se
preocupava. De modo geral, todas as sobrinhas entrevistadas falaram sobre

Figura 44. O acervo pessoal guarda fotografias como do primeiro casamento realizado
em Brasília da filha de Israel Pinheiro, Maria Regina Pinheiro, que se casava com
Claudio, irmão mais novo de Alceu. Vestido assinado por Alceu Penna que a observa
ao fundo. 1960. Acervo pessoal Alceu Penna. Rio de Janeiro. Fotografia Gabriela
Penna, 2015
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ANDRADE. Luiza Penna Andrade; PENNA. Mariângela Penna; PENNA. Solange Penna –
Entrevista concedida conjuntamente na ocasião da exposição Alceu Penna é 100! Belo
Horizonte, MG
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esse zelo do tio, uma vez que não media esforços para vesti-las bem. Desenhou
não apenas para os casamentos, mas para bailes de debutantes, fantasias de
carnaval e ocasiões diversas. E nesse aspecto um lado seu vem à tona: A
rigidez.
Alceu era muito conservador em relação às mulheres da família. Jane
Penna, que chegou a ser Glamour Girl – um dos mais prestigiados concursos de
beleza de Minas Gerais entre as décadas de 1950 e 1960 - se recorda de uma
viagem que fez para New York em sua companhia, que ele vigiava até o
polimento dos seus calçados. Segundo ele, salto moderado, toda mulher deveria
usar. Era acima de tudo, um homem extremamente observador e crítico. Nada
passava despercebido, nem uma gravata torta ou um vestido amarrotado128.
Não

apenas

as

roupas ficavam

sob

sua

supervisão,

mas o

comportamento, também. O sobrinho Gilberto Mascarenhas, lembra que certa
vez, Thereza durante férias com a família em Mariana em meados da década de
1950, saiu sozinha com um namoradinho para uma volta, mas ao retornar foi
duramente repreendida pela mãe Mercedes. Alceu acabou “vestindo a roupa” de
Cêcede, como era chamada, uma mulher muito enérgica, mas pela qual nutria
admiração profunda. Não é de se surpreender que Thereza não tenha se casado
enquanto ele era vivo. Ela foi cerceada primeiro pela mãe, depois pelo irmão e,
como era muito exigente, acabou se casando mais tarde que o esperado129.
Se ele tinha esse aspecto duro, por outro, era um homem extremamente
bem-humorado. Costumava inventar histórias mirabolantes para fazer seus
sobrinhos rirem. O artista não se casou ou teve filhos, mas era apaixonado pelos
seus sobrinhos e, também, por crianças. O que faz lembrar o universo infantil
que tanto fez parte de sua trajetória em quadrinhos, partituras e livros ilustrados.
Gilberto Mascarenhas levou seu primogênito Guilherme de apenas seis
meses no fim da década de 1970, para conhecer seu tio-avô no Rio,
testemunhada por fotografias do seu acervo, que revelam um homem
descontraído, sem camisa. Era assim que ficava em casa nos dias de calor
intenso. Certamente, é um raro registro em que ele aparece sem posar. No

PENNA. Jane. Conversa informal. 05 de outubro de 2015. Belo Horizonte, MG.
MASCARENHAS. Gilberto de Paula Penna. Entrevista. 26 de janeiro de 2016. Entrevistadora
Gabriela Ordones Penna. Belo Horizonte.
128
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acervo pessoal do artista todas as suas fotografias encontradas ele estava
usando camisa social ou o conjunto completo de terno e gravata. (Fig. 45)
E isso incomodou. Era quase inacreditável que aquele era, realmente,
Alceu Penna. O seu arquivo, supostamente, o lugar da “verdade”, do “autêntico”
foi colocado à prova por um outro documento, de outro acervo. Seria mesmo, o
arquivo pessoal uma construção? Nesse caso feito provavelmente por Thereza,
que selecionava aqueles documentos para a posteridade? Sue McKemmish
(1996) aproxima o gesto de guardar documentos pessoais a um “tipo de
testemunho” que o indivíduo presta em relação a sua vida tanto no sentido de
preservar a memória quanto de constituir sua identidade pessoal por meio do
arquivamento.
E essa identidade é tão maleável quanto os discursos que dela surgem.
Nesse caso, ao que parece, Thereza, na posição de arquivista, fazia escolhas
de guarda e descarte em função da imagem que, provavelmente, desejava

Figura. 45. Alceu Penna posa descontraído ao lado de Thereza, do sobrinho-neto
Guilherme Mascarenhas, filho de Gilberto, e o gato Exu na ocasião de uma visita ao Rio
no fim da década de 1970. Acervo pessoal Gilberto Mascarenhas, 2016, BH, MG.
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manter ou julgava importante para a posteridade. Ela tinha o “poder arcôntico”
sobre o material. (DERRIDA, 2001)
Se a rigidez e o trabalho estavam lado a lado em sua rotina, por outro
havia momentos de relaxamento. O que um workaholic – quando nem existia
esse termo -, fazia nas horas vagas? Gilberto Mascarenhas se recorda que era
comum Alceu sair para assistir um filme e depois ia dormir na Marrecas. A música
– ele adorava Baden Powell (1937-2000) - e cinema – musicais, sobretudo - eram
um dos principais passatempos na rotina de um artista em que o trabalho
ocupava uma considerável presença. O sobrinho, como gostava muito de
música, normalmente era “torturado” com horas de lições de música, obstante
as suas tentativas de ir à praia encontrar com amigos.130
Seus momentos de distração eram raros, uma vez, que em meio a rotinas
puxadas de trabalho, precisava atender a compromissos profissionais como
eventos sociais. Na época em que trabalhou para a Rhodia, ele ia toda semana
para São Paulo - conheceu a ponte-aérea antes do que a maioria dos brasileiros
talvez.
Se ele era uma pessoa caseira por um lado, por outro era um homem
conhecido e bem relacionado. No arquivo pessoal e no GEDOC do Jornal Estado
de Minas existem fotografias que comprovam sua rede de relacionamento.
Há fotografias de eventos importantes como a homenagem dos Diários
Associados ao presidente JK em 30 de novembro de 1960 em que Alceu Penna
aparece em roda de conversa com o Sr. Leão Gondim de Oliveira, o então todopoderoso diretor da revista O Cruzeiro. (Fig. 46)
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MASCARENHAS. Gilberto de Paula Penna. Entrevista. 26 de janeiro de 2016. Entrevistadora
Gabriela Ordones Penna. Belo Horizonte.
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Figura 46. Alceu Penna de terno branco em roda com Sr. Leão Gondim, diretor da
revista O Cruzeiro, o quarto da esquerda para direita, sendo Alceu o segundo em
homenagem do Diários Associados ao presidente JK. 30 de novembro de 1960.
Acervo GEDOC, Jornal Estado de Minas, BH. Fotografia Gabriela Penna, BH, 2015.
Figura 47. Alceu Penna mostra a D. Sara Kubistchek no Bazar de Natal de O Cruzeiro
em 24 de março de 1961. Acervo GEDOC, Jornal Estado de Minas. BH. Fotografia
Gabriela Penna, BH, 2015.

Todo ano a revista organizava, também, um evento beneficente chamado
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Bazar de Natal, que era prestigiado por personalidades e políticos. O artista
sempre colaborava criando enfeites e objetos decorativos típicos, como anjos.
Há uma fotografia, também, em que Alceu está apresentando os objetos do
bazar a primeira-dama D. Sara Kubistchek. (Fig. 47)
Foi identificada em seu acervo, também, uma fotografia em que Alceu
conversa com o ilustrador dos Estúdios Disney, Jim Bodrero (1900-1980) que foi
responsável pelo desenho de muitos filmes da empresa, como Fantasia (1940)
e Você já foi à Bahia? The three caballeros (1944). Esse último é um exemplar
clássico da política imperialista com os países latinos e traz a figura do Zé
Carioca. (Fig. 48).
No período da Segunda Guerra Mundial, no contexto da “política de Boa
vizinhança” (1933-1945) que aproximou os EUA dos vizinhos latino-americanos,
o artista foi convocado para recepcionar Walt Disney (1901-1966) na ocasião do
lançamento do filme de animação Fantasia (1940). Segundo o DEDOC a
fotografia é de 27 de setembro de 1941, depois do lançamento de Fantasia
(1940) e antes da divulgação do filme Você já foi à Bahia? (1944). Essa visita
estava inserida em uma estratégia de anular o poderio europeu e expandir o
domínio imperialista dessa nação pelo mundo, mas disfarçada por mecanismos
como a “Missão Rockefeller”, que trouxe ao país artistas do cinema como Tyrone
Power e Henry Fonda e Walt Disney (TOTA, 1987).
Dessa experiência saiu um convite inesperado para o artista integrar a
equipe nos EUA. Convite gentilmente negado, pois ele preferia ser reconhecido
em seu país (GONÇALO, 2004). Esse encontro está documentado em
fotografias do seu acervo pessoal e evidencia seu trânsito profissional com
nomes da animação mundial. (Figs.49 a e b)
No entanto, há uma visita de Bodrero no Rio documentada pela revista O
Cruzeiro em 27 de julho de 1946, que falava sobre o Zé Carioca e os bastidores
da sua criação – segundo a reportagem, primeiro esboçado em um guardanapo
do Hotel Glória. Esses registros apontam para um contato mais extenso entre os
ilustradores, ao contrário do pensado em um primeiro momento.
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Figura 48 Os ilustradores Jim Bodrero dos Estúdios Disney e Alceu Penna conversam
sobre um desenho. 27 de setembro de 1941. Acervo Alceu Penna GEDOC, Jornal
estado de Minas, BH. Fotografia Gabriela Penna, BH, 2015.
Figura 49. a e b. Fotografias de Alceu Penna e Walt Disney na ocasião do lançamento
do filme Fantasia no país. 1940. Acervo pessoal Alceu Penna, RJ. Fotografia Gabriela
Penna, RJ, 2013
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Foi encontrado em seu acervo pessoal dois passaportes referentes às
décadas de 1960 e 1970, abundantemente, carimbados: França, Portugal, EUA,
Reino Unido. Um carimbo, em especial, chama a atenção por se tratar da Arábia
Saudita em dezembro de 1972. Esse documento vai ao encontro da lembrança
de Gilberto Mascarenhas de uma viagem feita ao Marrocos nessa época pelo
artista. O lazer e o trabalho se misturavam em suas viagens. Alceu adorava
viajar, investiu seu tempo e dinheiro nisso.131 (Fig. 50 a e b)
O Cruzeiro, em muitos aspectos, possuía uma dose de nacionalização em
suas imagens, principalmente no seu período áureo entre as décadas de 1940 e

Figura 50 a e b. Passaporte de Alceu Penna 1970. Acervo pessoal Alceu Penna.
Fotografia Gabriela Penna. 2015, RJ.
131

MASCARENHAS. Gilberto de Paula Penna. Entrevista. 26 de janeiro de 2016. Entrevistadora
Gabriela Ordones Penna. Belo Horizonte – MG.
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1950. Durante mais de três décadas Alceu Penna ficou conhecido pelas suas
sugestões inéditas de moda para O Cruzeiro e A Cigarra e, para tal, realizava
viagens internacionais para se atualizar das novidades que, naquele período,
chegavam ao país com certo atraso. É importante ressaltar que viajar para fora
do país era um hábito para poucos, pois era caro e difícil (PENNA, 2007). (Fig.
51)

Figura 51. Alceu Penna observa atentamente um desfile da Maison Givenchy em 15
de junho de 1956. Arquivo GEDOC. Jornal Estado de Minas. BH. Fotografia Gabriela
Penna, BH.
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Os carimbos do seu passaporte relativos à entrada em território francês e
norte-americano se sobrepõem. Segundo Elizabeth Penna, todos os anos ele
costumava passar o Ano Novo em New York132.
Desde a década de 1940 Alceu era o responsável pela seção de moda de
O Cruzeiro e esses dois países eram referências mundiais – especialmente os
EUA no período da Segunda Grande Guerra. Os recursos vinham em parte da
revista, mas, em virtude dos atrasos de pagamento frequentes, Alceu investia
seu próprio dinheiro para permanecer mais tempo viajando (GONÇALO, 2004).
Esses relatos se conectam a uma série de fotos encontradas em seu
acervo pessoal na maison Balenciaga, em que Alceu observa e desenha uma
modelo em variadas posições, publicadas na revista O Cruzeiro em 1946. (Figs.
52 a e b). Percebe-se que são fotos produzidas. A modelo se posiciona de duas
formas diferentes para o artista, sob um cenário, que dá a impressão de estar
desenhando-a. Como foi veiculada na revista, o intuito parecia ser promover
Alceu como uma figura que circulava nos bastidores dos lançamentos das
maisons de Alta Costura, que entregava em primeira mão as novidades aos

Figuras. 52 a e b. Série de fotografias de Alceu Penna desenhando um modelo na
maison de Alta Costura de Balenciaga. 1946. Acervo pessoal Alceu Penna. Fotografias
Gabriela Penna, 2013.
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PENNA. Elizabeth. Conversa informal. 20 de agosto de 2015. Belo Horizonte, MG.
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leitores. Na fotografia não há mais nenhum outro jornalista que registra o modelo
apresentado – dando um tom de exclusividade um tanto irreal, tampouco é
apenas a imagem da modelo, tal como algumas maisons costumavam distribuir
para veículos de comunicação como forma de publicidade.
Alceu circulou em um circuito da moda internacional, tal como mostra a
fotografia do arquivo GEDOC ao lado de Hubert Givenchy, que despontava na
década de 1950 como o discípulo de Balenciaga. (Fig. 53). Thereza Penna
afirmava que o seu costureiro preferido era o espanhol133, embora existam cartas
no acervo que em que ele menciona, pontualmente, o talento e preferência por
Christian Dior. É possível, também, que isso mudassem ao longo do tempo.
E Alceu, apesar de desenhista, como sua carteira de trabalho atesta, tinha
filiação ao Sindicato dos Jornalistas do estado do Rio de Janeiro. Foram

Figura 53. Alceu Penna conversa com o costureiro Hubert Givenchy, discípulo de
Balenciaga, que era a última sensação da moda parisiense. 15 de junho de 1956.
Arquivo Jornal Estado de Minas. GEDOC. Fotografia Gabriela Ordones Penna, 2015

133

GUATIMOZIN. Thereza de Paula Penna. Rio de Janeiro. Conversas ocorridas em sua
residência no Rio de Janeiro em 01 de fevereiro de 2006; 07 de junho de 2006; 02 de novembro
de 2006. Empregados originalmente na dissertação de mestrado: PENNA. Gabriela Ordones.
Vamos Garotas! Alceu Penna, moda, corpo e emancipação feminina (1938-1957). Centro
Universitário Senac. São Paulo, 2007.
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identificadas em seu acervo uma de 10 de janeiro de 1951 – no auge da sua
cobertura de lançamentos de moda para O Cruzeiro e outra de 1979, já no fim
da sua carreira, quando já desenvolvia mais trabalhos como figurinista. (Fig.54).
Muito diferente do que acontece nos dias de hoje, o acesso aos lançamentos era
para poucos. As apresentações de coleções serem feitas primeiro para
compradores e depois para a imprensa. Ao público chegava com considerável
atraso. Ser membro da imprensa o abria portas, como, por exemplo, a assistir
em primeira mão às novidades e lançamentos internacionais.
Essas novidades iam direto para as páginas da revista O Cruzeiro,
evidenciado por reportagens amplamente ilustradas por fotografias na década
de 1950, especialmente, em que Alceu Penna elabora um texto critico em cima
dos lançamentos. (PENNA, 2010). As fotografias, provavelmente, deveriam ser
cortesia das maisons como divulgação, pois são bem produzidas e elaboradas.
Naquele momento, de pouca profissionalização e recursos escassos, era
improvável que a revista dispusesse de uma equipe para cobrir tais eventos fora
do país. (Fig.55 )
Sem se dar conta, Alceu estava em meados do século XX atuando como
um jornalista de moda e correspondente, uma vez que esse tipo de jornalismo
começa a tomar corpo apenas a partir da década de 1960, especialmente com
a revista Jóia, publicada pela Bloch Editores a partir de 1957, essa com uma
estética elaborada em tripés de direção de arte. (CHATAIGNIER, 1996).
Até hoje, é preciso dizer, o jornalismo de moda luta para ser encarado
com respeito e seriedade frente outras atuações dentro do jornalismo, como o
de Guerra, investigativo. Comumente, são tratados como extensões de
departamento de marketing.
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Figura 54 Carteira de imprensa de Alceu emitida pelo Sindicato de Jornalistas do
Estado do Rio de Janeiro. 1979. Acervo pessoal Alceu Penna. Fotografia Gabriela
Penna, 2013, RJ.
Figura. 55. Reportagem sobre desfiles internacionais com roupas confeccionadas
pela tecelagem brasileira Matarazzo-Boussac. O cruzeiro 07 de setembro de 1957.
Arquivo Jornal Estado de Minas. GEDOC. Fotografia Gabriela Ordones Penna, 2006.

O que Alceu fazia, não parecia ser “advertorials”, no termo de Lars
Svendsen (2010), ou seja, propagandas disfarçadas de editoriais. As fotografias
poderiam até ser de agências de notícias e das próprias maisons, mas os textos
extrapolavam essa ideia, porque o artista exercia o juízo, colocava seu olhar
crítico sobre aquele material.
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O Cruzeiro se valia de agências internacionais e fotografias como visto.
No entanto, foram identificadas em seu acervo pessoal cartas endereçadas
diretamente a Alceu – no seu endereço particular - de lojas de departamento
norte-americanas como B Altman & Co e de maisons como Oscar de La Renta,
relativas aos anos 1960 e 1970. Esses documentos sublinham que, para além
da sua posição de jornalista e ilustrador de moda, ele estabeleceu uma rede
própria e independente de relacionamentos profissionais internacionais.
Na carta da loja de departamentos B Altman & Co escrita pelo Sr. Max
Sentlowitz em 20 de novembro de 1968, este começa se referindo ao artista
gráfico como “Dear Alceu” (“Querido/Caro Alceu”). Na carta ele menciona certa
ideia discutida previamente – ele não explicita do que se trata – referente ao
departamento de ready to wear e que estava ansioso para vê-lo novamente em
dezembro ainda.
Ainda percorrendo as cartas no seu acervo, é encontrada uma de leitor
José da Costa a Alceu Penna em 14 de março de 1951. Sim, um homem! A carta
é um pedido de ajuda para reformular o traje social masculino composto de
camisa social, terno e gravata. (Fig. 56)
Eis um trecho da carta:
A pena mágica de Alceu poderia prestar esse serviço inestimável
criando um sistema de camisas para homem apresentável, cômodo,
folgado, de colarinho tipo esporte, com bolsos avantajados, assim
como criou o exército americano um tipo que substituiu o dolman ou a
túnica.134

O leitor termina por pedir a Alceu que criasse uma seção de modas
masculina na revista O Cruzeiro. O conteúdo da carta revela indícios de uma
possível comunicação de Alceu Penna com seus leitores e mais, que seu traço
e informação arrebataram o tão carente público masculino, que não desfrutava
de espaço na imprensa para discussão de suas modas.

134

Carta pertencente ao acervo pessoal de Alceu Penna. Rio de Janeiro, RJ.
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Figura 56. Carta do leitor de Alceu Penna José da Costa, que clama por um vestuário
masculino mais confortável e moderno, evidencia que Alceu, também, conquistou a
admiração masculina na moda. 14 de março de 1951. Acervo pessoal Alceu Penna.
Fotografia Gabriela Penna, 2013, RJ.

Ao longo de sua larga trajetória desenhando moda, Alceu Penna deixou
um importante legado – dar a brasileira um meio de se vestir em consonância
com a cultura e hábitos nacionais.
Autoridade em moda, ele foi sem dúvidas, mas também em
comportamento como percebido pelos depoimentos das sobrinhas e sobrinhos.
Alceu não era um homem de hesitar. Suas cartas são firmes, suas opiniões
também.
O que foi Alceu? Ele desenhou roupas, mas não tinha grife ou mesmo
costurava. Costumava falar, sagazmente, para os sobrinhos diante da pergunta
se ele iria abrir uma boutique: “Procuro afastar de mim os maus pensamentos!”135
Ronaldo Fraga sugere um caminho interessante. Quem sabe Alceu não
teria sido um dos primeiros diretores de arte brasileiros? O diretor de arte opina
sobre o vestuário sem ser costureiro, opina sobre o cenário sem ser cenógrafo,

135

Informação que eu partilho de memória familiar
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entra no mérito do figurino sem ser um figurinista. Não parecia ser o bastante
entregar o figurino, mas participar da construção visual do espetáculo.136
O menino sonhador de Curvelo, não era dócil, como uma primeira leitura
poderia ser facilmente feita, mas sagaz. Os traços ainda no colégio interno, já
anunciavam o que seria o seu primeiro e, talvez, maior interesse: a mulher. E ela
vai o perseguir (ou seria ele?), para além da ilustração. O universo feminino está
presente em muitas das fotografias que se tem registro nos seus arquivos, como
uma em particular, do Jornal Estado de Minas em que desenha uma mulher em
uma escrivaninha. (Fig. 57). O enquadramento da foto já anuncia um interesse
para além do artista em si, diferente de outros registros em que ele havia sido
retratado desenhando, mas sem mostrar o quê. Nessa o ângulo é superior, de
onde pode-se avistar o que está sendo feito pelas suas mãos. Uma mulher de
perfil, nariz fino e arrebitado, branca, com um penteado cuidadoso. Essa
presente forma feminina, que acompanha a sua trajetória, aponta, também, para
ausências, que colaboram para o entendimento de um dos seus últimos
trabalhos como figurinista – Brazil Export em 1972.
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FRAGA. Ronaldo. Entrevista. Entrevistadora Gabriela Penna. 08 de junho de 2015. Belo
Horizonte, MG.
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Figura 57. Alceu desenha uma mulher. Acervo Jornal Estado de Minas. DEDOC.
Fotografia Gabriela Ordones Penna, BH, 2015
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3.1. Antes da mulata chegar: Os primórdios dos shows exportação
Essas imagens têm autoridade sobre nós: e para
nos invadirem elas nos pedem apenas o trabalho
de ficarmos acordados. (BOSI, 2012, p.113).

Antes de falar de Brazil Export, deve ser entendido uma série de
montagens que precederam o gênero que o definiu. Começam a ser gerados no
eixo Rio-SP, ainda na década de 1960, espetáculos que evidenciaram uma
transição do formato Teatro de Revista para essas produções “para gringo ver”.

Figura 58. Reportagem. Skindô: Ibrahim Sued vê a estreia do melhor show dos últimos
tempos. Revista Fatos e Fotos. Acervo Arquivo Público Mineiro. BH.
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Nos anos 1960, o produtor fluminense Abelardo Figueiredo (1931-2009),
ficou reconhecido, nacionalmente, com o espetáculo Skindô no Golden Room do
Copacabana Palace em 1961, promovido pelo empresário Abraão Medina.
A revista Fatos e Fotos noticiou a empreitada como “o maior show dos
últimos tempos” em 18 de novembro de 1961, devidamente atestada por um dos
maiores colunistas sociais da época, Ibrahim Sued. A reportagem cobria a
estreia do espetáculo orquestrada por Mariazinha Guinle em prol da Casa da
Criança.137 (Fig. 58)
Segundo a revista O Cruzeiro em 25 de novembro de 1961, a palavra
“Skindô” não tinha um significado exato, era um ritmo, um movimento, cenários
e belas mulheres.138 Além da direção artística de Abelardo, foi coreografado pela
premiada bailarina norte-americana Sonia Shaw. Ele foi materializado ao custo

Figura 59. Reportagem. Skindô: Ibrahim Sued vê a estreia do melhor show dos últimos
tempos. O CRUZEIRO. Reportagem. Skindô um show de 50 megatons. 25 de novembro
de 1961. Acervo Biblioteca Nacional Digital. Rio de Janeiro, RJ.

FATOS E FOTOS. Reportagem. Skindô: Ibrahim Sued vê a estreia do melhor show dos
últimos tempos. Acervo Arquivo Público Mineiro. BH.
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O CRUZEIRO. Revista. Reportagem. Skindô um show de 50 megatons. 25 de novembro de
1961, p.04-13. Acervo Biblioteca Nacional Digital. Rio de Janeiro, RJ.
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inacreditável de cerca de três milhões de Cruzeiros, declarados apenas pela
folha de pagamento dos contratados. (Fig.59)
Essas reportagens pareciam mais uma propaganda do espetáculo, que
uma matéria jornalística. As fotografias são bem produzidas e posadas e não há
nenhum tom de crítica sobre os pontos positivos ou negativos da montagem. As
belas mulheres do espetáculo, recebem atenção e foto em close, como as
vedetes Silvinha Teles, Gina Le Feu, Odete Lara, Martha Botelho. As atrações
musicais compunham o Trio Irakitan, Agnaldo Rayol (1938-), adornados pelo
humor de Moacyr Franco (1936-). (Fig.60)
O espetáculo em si foi composto por quadros de música e dança, que
exploravam desde as tradicionais baianas até personagens do folclore brasileiro

Figura 60. Fotografias das vedetes do Skindô. Acima Odete Lara e Marta Botelho.
Abaixo plano geral das dançarinas caracterizadas com forte influência de elementos
dos figurinos de Carmen Miranda – chapéus turbantes, colares e frutas tropicais. O
CRUZEIRO. Reportagem. Skindô um show de 50 megatons. 25 de novembro de 1961.
Acervo Biblioteca Nacional Digital. Rio de Janeiro, RJ.
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como Uirapuru139. Os figurinos pareciam releituras daqueles usados por Carmen
Miranda e o seu Bando da Lua, que, por sua vez, eram, também, inspirados nas
vestimentas tradicionais de baianas, repletas de referências africanas. A bata
rendada, larga e fresca é uma influência mourisca e normalmente vinha bordada
em renda richelieu, bilro ou renascença, que são detalhes usados em roupas
europeias. Os colares, pulseiras, brincos, entendidos como balangandãs, que,
originalmente, migraram da cintura das negras do Rio de Janeiro no século XIX,
para colares de conta e pulseiras (GARCIA, 2004).
Segundo o jornal A Noite em 16 de março de 1962, que proclamava os
melhores da noite de 1961, Skindô foi eleito o melhor show brasileiro desse ano,
assim como Abelardo o melhor produtor.140
Nesse mesmo período, Alceu Penna assinou o figurino de Frenesi (1966)
no Golden Room do Copacabana Palace no Rio de Janeiro. Esse espetáculo foi
uma montagem robusta dirigida por Carlos Manga (1928-2015) com texto de
Accioly Netto, diretor da revista O Cruzeiro.
O jornal Correio da Manhã anunciou a o coquetel de inauguração do show
na Boate Meia-Noite no dia 21 de julho de 1966.141 As patronesses – um hábito
comum aos eventos sociais no país até a década de 1960, que conferiam
prestigio – foram as socialites Mariazinha Guinle (proprietária do hotel), Gilda
Saavedra, Gilda Salgado, Helô Willemsens.
A produção foi estrelada pelo ator e comediante Grande Otelo (19151999) – uma das principais estrelas das chanchadas e Paulo Araújo – que viria
a se consagrar no seriado A Grande Família nos anos 1970. No elenco feminino
havia atrizes e cantoras como Marilu Bueno, Sônia Dutra e Lilian Fernandes,
além de vedetes como Jaqueline Myrna, uma estrela em ascensão diretamente
da Romênia e a estrela Marly Tavares. Entre as mulatas estavam ainda
discretas, Esmeralda Barros e Marinês. Grande Otelo posa entre elas, indicando

139

A lenda do Uirapuru é uma lenda indígena sobre um pássaro mágico, o Uirapuru. De acordo
com a lenda, o pássaro tinha sido um jovem guerreiro índio, chamado Quaraçá, pertencente a
uma nação indígena da floresta amazônica, que se apaixonou pela esposa do cacique e
transformado em um lindo pássaro vermelho, amarelo e de asas pretas.
140 A NOITE. Jornal. Reportagem. Os melhores de 1961. 16 de março de 1962, p. 10. Acervo
Hemeroteca da Biblioteca Nacional digital. Rio de Janeiro, RJ.
141
CORREIO DA MANHÃ. Jornal. 1º Caderno. 21 de julho de 1966, p. 10. Acervo Hemeroteca
Biblioteca Nacional Digital. Rio de Janeiro, RJ.
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Figura 61. Cartaz do espetáculo Frenesi. Acervo pessoal Alceu Penna. Rio de Janeiro.
Reprodução Gabriela Penna, 2013.
Figura 62. Fotografia de Grande Otelo, a grande estrela do show, entre as mulatas
Esmeralda e Marinez para o show Frenesi. 1966. Jornal Correio da Manhã. Acervo
Hemeroteca Biblioteca Nacional Digital. Rio de Janeiro, RJ.

uma proximidade racial partilhada e faz um gesto de comoção, levando as mãos
ao peito, como se estivesse sendo arrebatado pela beleza estonteante das duas.
(Figs.61 e 62)
A história do show se passava, inicialmente, no século XVII e contava
história do Rei Barba Roxa, vivido por Paulo Araújo, e suas sete mulheres. O rei,
depois de amaldiçoado pelo sádico mago vivido por Grande Otelo, fica
condenado a viver várias vidas, repetidamente. Depois de sete gerações,
finalmente, o perfil das suas esposas muda drasticamente para mulatas de
escola de samba.
Os figurinos de Alceu Penna percorrem diferentes tempos, como se
observa em seus croquis, que vão desde vestidos caracterizados na Baixa Idade
Média, passando por vestimentas típicas de baianas, tops e tangas de passistas
de escola de samba até comportados vestidos coquetel. É interessante perceber
que, em meio a vestimentas tradicionais típicas e roupas de carnaval há, da
mesma forma, referências à moda vigente no período. (Fig. 63)
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Um dos croquis mostra quatro mulheres mulatas vestidas com brincos
grandes, vestidos tubo estampado por círculos, quadrados e losangos, ao lado

Figura 63. Croqui show Frenesi mostra algumas das esposas do Rei Barba Roxa,
caracterizadas com vestimentas da Baixa Idade Média. Acervo pessoal Alceu Penna.
Rio de Janeiro, RJ. Reprodução Gabriela Penna, 2013.

Figura 64. Croqui show Frenesi com as esposas do Barba Roxa no contexto dos anos
1960. Acervo pessoal Alceu Penna. Rio de Janeiro, RJ. Reprodução Gabriela Penna,
2013.
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de duas outras brancas. Uma dessas, em particular, está vestida com uma túnica
em preto e branco, em clara menção à moda Op-Art, tão presente nos trabalhos
dos costureiros Paco Rabanne (1934-) e André Courrèges (1923-2016)
referências da moda na década de 1960. (Fig. 64)
Esse espetáculo ficou em cartaz cerca de um ano, mas sofreu alterações
significativas no elenco e no formato. Carlos Manga insistiu em deixa-lo mais
carnavalesco a partir de janeiro de 1967, quando ameaçou tirar do elenco as
vedetes Myrna, Sônia Dutra, Sônia Clara e Zélia Hoffman.
Grande Otelo, inclusive, criou polêmica na imprensa, como noticiado na
coluna de Stanislaw Ponte Preta em 18 de fevereiro de 1967, quando anunciou
a sua saída do espetáculo, devido às mudanças no elenco.142
Essa reformulação poderia, de fato, estar ligada a agenda política do país,
como sugere o Correio da Manhã em 04 de fevereiro de 1967, quando noticia o
relacionamento que Armando Pires, um dos criadores do espetáculo, tinha com
figuras públicas como Tancredo Neves143. Tancredo não foi a favor do regime
militar instaurado em 1965, pois era muito próximo a João Goulart, mas, também
não foi opositor ferrenho. Tinha prestígio junto ao governo ditatorial. Algo
possível, mas não atestado.
Essas montagens ainda eram construídas tendo por base um roteiro, algo
quase inexistente nos shows exportação consagrados na década de 1970, que
se ancoravam mais na música, dança e produção. Nesse momento, no enredo
aparecem com frequência elementos ligados à história e os símbolos do nacional
como o samba e carnaval. Havia, também, a presença de grandes bailarinas e
vedetes, inclusive mulatas, mas de forma mais discreta, sem o foco exclusivo
mais tarde dado a elas.
Em 1972, quando o apelo às mulatas já se torna escancarado, Abelardo
Figueiredo, produz Brazil Export no Canecão no Rio de Janeiro com figurinos
assinados por Alceu Penna, este que será retomado adiante.
No ano seguinte, o artista retoma seu trabalho como figurinista e assina
Circus, também, no Canecão. Um espetáculo dispendioso, com custo total de
142

O CRUZEIRO. Revista. Coluna Stanislaw Ponte Preta. 18 de fevereiro de 1967, p.97. Acervo
Biblioteca Nacional Digital. Rio de Janeiro, RJ.
143 CORREIO DA MANHÃ. Jornal. 04 de fevereiro de 1967, p. 10. Acervo Hemeroteca Biblioteca
Nacional Digital. Rio de Janeiro, RJ.
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dois milhões de cruzeiros. Ele foi dividido em dois atos de duas horas, composto
de 70 artistas em cena dirigidos por Augusto César Vanucci (1934-1992) e textos
de Ronaldo Bôscoli (1928-1994). A iluminação era do experiente ator e diretor
de teatro Ziembisky (1908-1978), a direção musical do maestro Guido Morais e
cenografia de Cyro Del Nero. Segundo a cobertura da revista O Cruzeiro era
“uma palhaçada rica em humor, colorido e muito ritmo. ”144
As atrações no palco simulavam um picadeiro de circo. Havia globo da
morte, palhaços, trapezistas, equilibristas e outros clássicos.
Uma das estrelas musicais foi Wilson Simonal (1938-2000), que estava
lutando para se reerguer depois de ter sido acusado de colaborador da ditadura
militar. Seu nome foi ligado a agentes do Departamento de Ordem Política e
Social - DOPS e, rapidamente, uma fama de “dedo-duro” se espalhou. O
alvorecer da década de 1970 marcou o declínio de um ícone da música popular
brasileira, autor de músicas como Mamãe passou açúcar em mim (1966) e Meu
Limão meu limoeiro (1966), que até os dias de hoje é nebuloso.145

144

O CRUZEIRO. Reportagem Circus o maior espetáculo do Rio. 26 de junho de 1973. Acervo
Jornal Estado de Minas – GEDOC, BH.
145 Para saber mais ver: Simonal, você não sabe o duro que dei. Documentário, Direção Claudio
Manoel. Rio de Janeiro, 2009.
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A reportagem de Manchete As Domadoras do Circus em 06 de julho de
1974 ressalta as suas encenações cômicas na da banda Secos & Molhados com
muita afetação146. Nessa mesma reportagem, há liderando a primeira página as
principais bailarinas em roupas diminutas. Uma imagem que estampava tipos
físicos estereotipados: a loira, a morena e a mulata, que serão amplamente
difundidos em programas de auditório como o Cassino do Chacrinha (19821988) pelas suas famosas chacretes com o objetivo de agradar um maior número
possível de homens que as assistiam. (Fig. 65)

Figura 65. As domadoras do circus milionário. 06 de julho de 1974. Revista
Manchete. Acervo Arquivo Público Mineiro, BH. Reprodução Gabriela Penna, 2013

146

MANCHETE. As domadoras do circus milionário. 06 de julho de 1974. Acervo Arquivo Público
Mineiro, BH.
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Figura 66. Fotografia dos palhaços do humorista Carlos leite na reportagem Circus
o maior espetáculo do Rio. O Cruzeiro, 26 de junho de 1973. Acervo Jornal Estado
de Minas – GEDOC, BH. Reprodução Gabriela Penna, 2013

Engrossando o time humorístico, Carlos Leite (1939-1991)147, que,
também era bailarino, desfilava seus palhaços e máscaras, parodiando
comerciais da época (Fig. 66). Existem alguns croquis de figurinos de palhaços
no acervo pessoal de Alceu Penna para Circus, em especial para Carlos Leite.
Por exemplo, há um que mostra à primeira vista um palhaço de ponta a cabeça.
O rosto do palhaço está embaixo, naturalmente, em função da posição, mas ao
examinar detalhadamente, percebe-se que aquilo é uma fantasia em que o
humorista está, na realidade, em pé e aquele rosto do palhaço é parte do efeito

147

O humorista atuou na década de 1970 em vários programas humorísticos da Rede Globo,
como Chico City, Balança Mas Não Cai, Faça Humor, Não Faça Guerra. Nesta mesma década,
atuou em peças de teatro, como Elas Querem Leite, bem como em filmes de pornochanchada.
Ainda na Rede Globo, interpretou a onça Galileu no especial infantil A Turma do Pererê,
em 1983. Anos mais tarde, transferiu-se para a TV Bandeirantes, onde esteve no elenco
de Praça Brasil onde interpretava um guarda gay (substituindo o Guarda Juju do ator Roberto
Marquis que, assim como quase todo o elenco de Praça Brasil, migrou para A Praça é
Nossa do SBT), e, em seguida, para o SBT, onde trabalhou no humorístico A Praça é Nossa.
Nesta época, Carlos Leite interpretou seus personagens mais famosos: Mauro Maurício e Kelé,
o Metaleiro.
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enganador do figurino, que acaba criando uma brincadeira com o público. Seria
o quadro de humor apresentado por Leite a própria roupa desenhada por Alceu
Penna? (Fig. 67)

Figura 67. Croqui Alceu Penna para o humorista Carlos Leite em que a roupa é em
si uma brincadeira com o público. A cabeça verdadeira do palhaço está escondida,
o que dá a impressão que ele está de ponta a cabeça, quando está em pé. Show
Circus. 1973. Acervo pessoal Alceu Penna, Rio de Janeiro, RJ. Reprodução Gabriela
Penna, 2013

É interessante perceber que nem todos os palhaços do espetáculo foram
concebidos como atrações masculinas. Nos croquis concebidos para Carlos
Leite e seus quadros, há, também, a presença de mulheres em fantasias, afinal
elas eram as principais atrações desse tipo de espetáculo.
Em uma delas há uma mulher-zebra, com um macacão ajustado ao corpo,
estampado de acordo, composto por uma máscara que imita a cabeça do animal
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e em segundo plano, Carlos Leite como palhaço vestido de terno e gravata
exagerada. (Fig. 68)
Existem, também, croquis em que o palhaço na verdade é uma mulher.
Novamente, uma brincadeira onde o rosto do palhaço aparece de frente, mas
percebe-se que é uma mulher que dá vida a roupa, com detalhe do seu rosto em
destaque no próprio desenho. (Fig. 69)

Figura 68. Croqui Alceu Penna de uma mulher zebra, para o quadro do humorista
Carlos Leite desenhado ao fundo. Show Circus. 1973. Acervo pessoal Alceu Penna,
Rio de Janeiro, RJ. Reprodução Gabriela Penna, 2013
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Figura 69. Croqui Alceu Penna para o espetáculo Circus, faz uma brincadeira ao
enganar o espectador com um rosto “falso” de palhaço, quando na realidade é uma
mulher – palhaça que veste o figurino – seu rosto pode ser visto na lateral da máscara
do palhaço. 1973. Acervo pessoal Alceu Penna, Rio de Janeiro, RJ. Reprodução
Gabriela Penna, 2013

Palhaço e sensualidade podem, em um primeiro momento, serem
incompatíveis, mas Alceu consegue unir com êxito esses elementos. Em um
deles, há uma figura com rosto de palhaço - como uma máscara, vestida com
uma túnica de decote profundo, evidenciando os seios da mulher que o veste.
(Fig. 70)
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Figura 70. Croqui de Alceu Penna para o show Circus em que o figurino do
palhaço apresenta um inesperado decote profundo no corpo de uma figura
feminina. 1973. Acervo pessoal Alceu Penna. Rio de Janeiro. Reprodução
Gabriela Penna, 2013.
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Figura 71. Reportagem Circus o maior espetáculo do Rio. Kate Lyra, Miriam Muller e Sônia
Santos a mulata Blackpower futurista. O Cruzeiro, 26 de junho de 1973. Acervo Jornal
Estado de Minas – GEDOC, BH. Reprodução Gabriela Penna, 2013.

A reportagem de O Cruzeiro de 26 de junho de 1973 destacou a louríssima
Kate Lyra, a morena Miriam Muller e a mulata Sônia Santos. (Fig. 71). Essa
reportagem consegue ser ainda mais especifica, que a da Manchete mostrada
anteriormente, dando destaque aos três tipos físicos ideais do gosto masculino
brasileiro.
Miriam Muller aparece na foto de O Cruzeiro com uma espécie de
macacão em tela que cobria o corpo todo, com aplicações de cristais e bota
acima dos joelhos.
Kate aparece na reportagem com um maiô de onça de um ombro só ao
lado de um homem com um figurino referente ao período pré-histórico. Um
homem fantasiado de macaco configura a cena. Não foram encontrados no
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Figura 72. Fotografia da dançarina Kate Lyra que aparece com um maiô de onça,
acompanhada de uma pessoa fantasiada de macaco e um “homem das cavernas”.
Reportagem Circus o maior espetáculo do Rio. O Cruzeiro, 26 de junho de 1973. Acervo
Jornal Estado de Minas – GEDOC, BH. Reprodução Gabriela Penna, 2013

acervo de Alceu Penna nenhuma ilustração ou croqui que pudessem ser
relacionados ao show, mas era comum as roupas sofrem modificações durante
a montagem, para adequar-se ao corpo dos bailarinos e necessidades
eventuais.
A bailarina Silvia Martins protagonizou o balé das estrelas, com uma
peruca vermelha, uma blusa de lantejoulas e franjas compondo com uma
calcinha, também, bordada. O efeito das franjas era impactante durante o
movimento, tal como evidenciado em foto na reportagem. Já o outro destaque,
a mulata Sônia Santos, exibiu um look futurista – também em consonância com
a moda do período – de botas prateadas longas, um microvestido e uma
cabeleira “blequepau”.148
148

Versão brasileira da expressão em inglês blackpower, que foi muito difundida no país a partir
dos anos 1970. O movimento blackpower é originário dos Estados Unidos entre os anos 1960 e
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Figura 73. Fotografia da bailarina Silvia Martins aparece dançando o quadro balé
das estrelas. Reportagem Circus o maior espetáculo do Rio. O Cruzeiro, 26 de
junho de 1973. Acervo Jornal Estado de Minas – GEDOC, BH. Reprodução Gabriela
Penna, 2013
Figura 74. A mulata futurista Sônia Santos exibe um microvestido e botas
prateadas, que facilmente, poderiam ter saído de um desfile de modas do
renomado costureiro Courregés. Reportagem Circus o maior espetáculo do Rio. O
Cruzeiro, 26 de junho de 1973. Acervo Jornal Estado de Minas – GEDOC, BH.
Reprodução Gabriela Penna, 2013

Em comum, essas três bailarinas além de serem tipos físicos ideais,
compartilhavam do imperativo do corpo à mostra. Com relação a esses, não
existem, também, croquis correspondentes no acervo de Penna. (Fig. 73 e 74)
Alceu Penna não se restringe à elaboração dos figurinos das estrelas do
show, mas, também, desenvolve uniformes da equipe do espetáculo como
músicos da orquestra e a bilheteira.
Paralelamente ao circuito de shows exportação do Rio de Janeiro, São
Paulo, também, apresenta uma cena diversa de casas noturnas. Abelardo
1970 que enfatizava o orgulho racial. A expressão "Black Power" foi criada por Stokely
Carmichael, radical do movimento negro nos Estados Unidos, após sua vigésima sétima
detenção em 1966.
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Figueiredo teve nesse contexto um papel importante. A primeira que abriu foi
Urso Branco em meados da década de 1960. Segundo as memórias do produtor
publicadas em sua biografia, o Urso era para ser algo passageiro, enquanto
esperava a reforma da sua grande empreitada, O Beco, mas que tomou
proporções inesperadas:
A ideia era fazer uns showzinhos numa cervejaria que tinha sido um
boliche... acontece, que comigo, definitivamente, nada é ´inho´. O Urso
Branco foi um sucesso daqueles! O que era pra ser apenas uma
cervejaria dançante, transformou-se em uma casa de shows ótima,
onde fiz montes de experimentos, muita coisa boa e tudo isso para um
público de 1500 pessoas, diariamente. (FIGUEIREDO, 2008, p. 213)

A noite paulistana recebe cobertura completa da revista O Cruzeiro, cujo
anfitrião é o próprio Abelardo.
Em um tour noturno, ele e o repórter passam por estabelecimentos ícones
na Praça Dom José Gaspar como o Paribar e Dom Gaspar, que ofereciam drinks
nas mesas espalhadas pela calçada, além da cena alternativa, chamados de
“inferninhos” da Galeria Metrópole e a Cave, como um destino certo para fim de
noite. Na posição de guia e expert da noite paulistana, relembra as suas
primeiras empreitadas, incluindo o Urso Branco, que considerava uma espécie
de precursor do Canecão, um local para a massificação do divertimento”. Assim
como a sua “menina dos olhos”, O Beco, que estava causando rebuliço entre os
notívagos.149 (Figs.75 e 76)
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O CRUZEIRO. Revista. Reportagem. As noites de São Paulo. 03 de fevereiro de 1971, p.5260. Acervo Biblioteca Nacional Digital. Rio de Janeiro, RJ.
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Figura 75. Reportagem. As noites de São Paulo mostra um tour completo do rei da noite
Abelardo Figueiredo. O Cruzeiro. 03 de fevereiro de 1971. Acervo Jornal Estado de
Minas. GEDOC. 2015. Reprodução Gabriela Penna, 2013
Figura 76. Reportagem. O Cruzeiro mostra a vedete Gina Le Feu do teatro de revista na
casa noturna O Beco. 03 de fevereiro de 1971. Acervo Jornal Estado de Minas. GEDOC.
2015. Reprodução Gabriela Penna, 2013

Tudo começou quando em 1966, Abelardo conhece o médico Francisco
José Vilas Boas e Rubens Aleote, que tinham uma casa de boliche – uma
sensação paulistana na época, no bairro Consolação, mas que estava indo muito
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mal. Abelardo relembra: “Fui conhecer o prédio. Tinha um ‘acorredor’. Achei
parecido com os becos da Praça XV no Rio de Janeiro. Aí disse que parecia um
beco e aí ficou! O Beco foi inaugurado em 18 de outubro de 1966”.150
E de fato a ambientação era para reproduzir um beco, com uma vila de
casas branquinhas, telhados e arandelas em estilo colonial, herdada da casa de
boliche anteriormente ocupada.
Todas as noites apresentavam-se oito minis shows na casa, com
mudanças periódicas de atrações a cada quatro meses. A lógica era de serem
rápidos, para que os frequentadores interagissem mais, sem a obrigação de
esperar para colocar o papo em dia. A casa tinha de tudo um pouco. Shows, boa
música, ambiente e comida, uma concepção global de diversão, onde o
frequentador não precisasse buscar nada além em uma única noite. Aos
domingos, à tarde, havia O Beco Jovem, com clima da famosa Carnaby Street
em Londres, que colocou no palco iniciantes como Toquinho (FIGUEIREDO,
2008).
Passaram muitos nomes da música nacional por lá, como Jorge Ben, Gal
Costa, Maria Bethânia e Elza Soares, a musa do samba. A cantora relembra da
importância do Beco, um dos lugares mais agitados e criativos que conheceu:
Ah o Beco, muito importante, um marco na noite. Abelardo era um
gentleman, um visionário. Ele arriscava sabe? Era um tempo que as
pessoas faziam isso. Hoje não tem isso mais não. Foi uma época linda,
de shows grandiosos, com muita gente boa trabalhando, de
investimento. 151

Percebe-se que, de forma geral, esses espetáculos não tinham a mulata
como chamariz ainda. As vedetes e, mais tarde, bailarinas, ainda eram
predominantemente brancas, com algumas exceções de bailarinas mulatas que
ganham cada vez mais destaque a partir de meados dos anos 1960, como a
Marly Marley.
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BORELLI. Helvio. Noites paulistanas: histórias e revelações musicais das décadas de 50 e
60. São Paulo: Arte e Ciência, 2005.
151 SORAES. Elza. Entrevista. Via telefone. Entrevistadora Gabriela Ordones Penna. 25 de
fevereiro de 2016.
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Essas produções se configuraram como de exportação, porque eram
pensadas para excursionar, levando no enredo o Brasil e sua cultura. Eles
normalmente excursionavam pelo Brasil e exterior. O produto ainda não era
esse, exatamente.
No entanto, nelas já havia o tripé de sustentação dos shows que se
consagraram no gênero: cor, ritmo e mulher bonita, nas palavras de Abelardo
Figueiredo.152
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realidade industrial versátil, com
exportações para várias partes do
mundo. A reportagem mencionava
os órgãos Diatron, um dos itens
mais

requisitados

europeu

no

mercado

norte-americano.153

e

(Fig.77)
Um

ano

antes,

essa

“potência” já era estampada em
uma
152O

pequena

seção

intitulada

Figura 77. Reportagem. Uma fábrica chamada
Brasil mostra o desejo de uma imagem de
progresso. Revista Manchete. 15 de janeiro de
1966. Acervo Arquivo Público Mineiro. BH.
Reprodução Gabriela Penna, 2016.

CRUZEIRO. Reportagem. 03 de fevereiro de 1971. Acervo Jornal Estado de Minas.
GEDOC. 2015. Fotografia Gabriela Penna, 2013
153 MANCHETE. Revista. Uma Fábrica chamada Brasil. 15 de janeiro de 1966, nº718, p. 67-75.
Acervo Arquivo Público Mineiro. Biblioteca Pública Luiz de Bessa, BH, MG
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Negócios, na qual eram publicadas notas variadas sobre a economia brasileira.
Noticiava-se uma avalanche de notícias otimistas, desde que o Banco Comercial
do Estado de São Paulo batia recorde de depósitos em sua agência do Estado
da Guanabara em 31 de dezembro de 1965 registrando mais de 10 bilhões de
Cruzeiros. Logo depois, alardeava-se a satisfação e surpresa do diretor da
Maison Christian Dior com a perfeição e dinamismo da moda masculina
nacional.154
O que chama atenção nas notas e reportagem acima citadas, é uma
ausência surpreendente de eventos econômicos negativos. Nota-se, que se
usava negrito na formatação textual, chamando atenção para esses fatos - um
recurso, quase didático.
Diante desse otimismo, era difícil de acreditar que o país atravessava uma
ditadura militar (1964-1985). A década de 1960 encerra com o signo mais duro
da arbitrariedade política, o Ato Institucional – AI-5, decretado pouco antes no
emblemático ano de 1968155.
Diferentemente,

da

modernização

abraçada

na

corrida

desenvolvimentista de JK (1956-1961), o direcionamento pós-64 era mais
conservador. O modelo primava pela associação com o capital internacional,
com vultuosos investimentos do Estado, que suprimiu os direitos de cidadania
dos trabalhadores como uma das estratégias para se chegar ao objetivo.
(RIDENTI, 2003)
Werneck Sodré (1966) chama a atenção para a presença de matérias
pagas nos meios de comunicação de massa, de forma a reforçar
ideologicamente os propósitos militares.
Da mesma maneira, o governo investia pesado em emissoras de TV,
jornais, revistas simpatizantes, que, nem contrapartida, recebiam vultuosos

154 MANCHETE. Revista. 22 de janeiro de 1966, nº718. Acervo Arquivo Público Mineiro.
Biblioteca Pública Luiz de Bessa, BH, MG
155 Foi um movimento social, com repercussão internacional, que iniciou em 02 de maio de 1968
com protestos estudantis em prol de reformas educacionais durante o governo de Charles De
Gaulle (1959-1969). Dos estudantes, passou para uma greve geral de trabalhadores em 13 de
maio, pedindo aumento salarial e melhores condições, apoiados pelo Partido Comunista Francês
e o Sindicato dos Trabalhadores. Terminou ao fim do mês de maio com a convocação de novas
eleições por parte do então presidente e promessas de atendimento das reivindicações.
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investimentos. Elas se tornaram um aparato de apoio e legitimação das ideias e
diretrizes.
A revista Manchete, que, nesse período já havia desbancado o reinado
quase absoluto da grandiosa O Cruzeiro com apuro gráfico e aportes financeiros
mais robustos foi alvo da ditadura que a consolidou como uma poderosa vitrine
do regime:

A partir de 1952, a revista Manchete tornou-se a principal concorrente
de O Cruzeiro. Ambas, afora serem publicadas na cidade do Rio de
Janeiro, recorriam à linguagem do fotojornalismo, incluindo em todos
os números bem elaboradas fotorreportagens, tal como a Life e a Paris
Match o faziam. Não por coincidência, o processo de decadência de O
Cruzeiro se iniciou quando a Manchete, em meados dessa década,
contratou jornalistas que se demitiram da revista concorrente e
aprimorou a qualidade gráfica para ficar cada vez mais colorida,
atraente e fácil de ler. Eram as condições exigidas para manter e
conquistar mais leitores. (ANDRADE & CARDOSO, 2001, p.247)

Parece

que

a

euforia

da

imprensa

escondia

uma

proposta

desenvolvimentista feita por “sangue, suor e lágrimas”156. As empresas
jornalísticas apoiaram o golpe, com exceção do jornal Última Hora – que sofreu
ataques severos depredações, salvaguardando seu patrimônio e capital
(DANTAS, 2014).
Em 06 de julho de 1974, a revista Manchete declara sem pudor A tanga é
nossa. A mensagem implícita era algo como: não adianta os estrangeiros
tentarem copiar, pois a excelência na moda praia é brasileira. A tanga era uma
versão diminuta do biquíni tradicional, mais “cavado”, que, segundo atestava a
reportagem, nasceu em Ipanema em função da proibição do topless, que
provocou uma revanche das suas frequentadoras.157 (Fig. 78)

156

Famosa frase atribuída a Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965), estadista britânico
conservador, que foi duas vezes primeiro-ministro entre 1940-1945 e depois 1951-1955. Ele foi,
além de político, historiador e escritor. Foi o único Primeiro Ministro a ter recebido o Prêmio Nobel
de Literatura e cidadania honorária dos EUA. Essa frase foi dita durante a ofensiva contra o
governo nazista em 1940 e foi replicada, posteriormente, durante o governo militar no Brasil, para
justificar um crescimento econômico a todo custo e preço.
157
MANCHETE. Revista. A tanga é nossa. 13 de julho de 1974, p. 48-54. Acervo Arquivo Público
Mineiro. Biblioteca Pública Luiz de Bessa, BH, MG
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Na reportagem há uma abundância de pele à mostra, evidenciada pelos
corpos das moças de biquínis pequenos, cavados. Percebe-se de forma indireta
uma associação da beleza e do corpo pouco vestido ou despido ao Brasil, afinal,
a tanga era nossa. Algo, que não se restringiu às imagens da imprensa, mas
estavam presentes no cinema brasileiro, à exemplo das pornochanchadas
apelativas e eróticas.
A exploração do sexo era, economicamente, uma estratégia de fazer
circular dinheiro, um produto de venda fácil e rentabilidade garantida. Percebese, por exemplo, como o erotismo desses filmes, mesmo não sendo explícito,
alimentou a indústria cinematográfica brasileira desnutrida e falida, que não
conseguia competir com os filmes norte-americanos (BERNARDET, 2009).
A indústria brasileira corria para estar à altura das grandes potências. Era
desejável que o país fosse um exportador de sucesso, com produtos de

Figura 78. Reportagem A tanga é nossa. O produto genuinamente brasileiro rivaliza o
topless. Revista Manchete. 13 de julho de 1974. Acervo Arquivo Público Mineiro. BH.
Reprodução Gabriela Penna, 2016.

qualidade e mais, com uma identidade definida, que pudessem ser identificados
facilmente como made in brazil.
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O carnaval estava presente nas revistas, com páginas dedicadas à beleza
das mulheres e destaque para seus corpos em tops, tangas, microssaias,
parecia que nessa festa tudo era permitido. Durante a repressão militar, é ainda
uma das datas mais importantes do calendário nacional. Dos bailes do
Copacabana Palace até à Sapucaí vinham políticos, celebridades internacionais
conferir o exotismo da festa de perto.
Essa internacionalização da festa é testemunhada na reportagem O
carnaval brasileiro começa em Paris em 01 de janeiro de 1972. Uma festa
promovida pela Rádio Europa - 1 no Palais de la Defènse em Neuilly levou o
carnaval para território francês com atrações como Jorge Ben, passistas da
escola de samba Mangueira, Trio Pandeiros de Ouro entre outros. Mais de dois

Figura 79. Reportagem Carnaval Brasileiro começa em Paris. Festa brasileira no Palais
de la Defènse comemorativa. Revista Manchete. 01 de janeiro de 1972, p.4-7. Acervo
Arquivo Público Mineiro. BH. Reprodução Gabriela Penna, 2016.
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mil convidados, entre eles a atriz e cantora Jeanne Moreau, provaram cocada
preta e croquete de camarão. (Fig. 79)
Marilia Pêra (1946-2015) dá vida à pequena notável em um show histórico
em sua homenagem, documentado na reportagem A vida fabulosa de Carmen
Miranda na revista Manchete em 22 de janeiro de 1972.
Essa reportagem foi escrita por Ruy Castro, que, curiosamente, viria a
escrever a sua biografia em 2005,158 ele afirma que o espectador se esquece da
Marilia atriz e só vê Carmen, cantora, tamanha a dedicação da atriz ao papel.159
Percebe-se a utilização sistemática de elementos, tradicionalmente
ligados à cultura brasileira pela imprensa, como o carnaval e o samba, até
mesmo de personagens emblemáticos como Carmen Miranda. Mas, no entanto,
a eficácia dessa estratégia já havia sido testada anteriormente.
No período estadonovista (1937-1945), a festa carnavalesca foi alçada a
símbolo do nacional, associada ao samba urbano carioca, este que tinha sido
destacado de sua origem negra e escrava para a cena urbana dos bailes e das
escolas de samba (VIANNA, 2002). Investiu-se alto no sonho de estar à altura
das grandes nações do mundo.
A partir daquele momento, a cultura passa a estar na agenda política, com
aparatos destinados a moldar uma imagem da identidade brasileira de forma
orquestrada e centralizada (CARONE, 1988).
A cultura brasileira impressa nas páginas de revistas e jornais no Regime
Militar é ainda uma das mais poderosas armas de difusão de país desenvolvido
no exterior. Nesse sentido, percebe-se que a propaganda, foi um recurso
amplamente

usado

como

ferramenta

de

veiculação

das

ideias

governamentais160, a exemplo do Departamento de Imprensa e Propaganda –

158

CASTRO, Ruy. Carmen: uma biografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.
MANCHETE. Revista. A fabulosa vida de Carmen Miranda. 22 de janeiro de 1972, p. 04-13.
Acervo Arquivo Público Mineiro. Biblioteca Pública Luiz de Bessa, BH, MG
160 O recurso propagandístico foi uma das principais estratégicas dos governos totalitários no
mundo, tanto de direita, à exemplo dos governos fascistas e nazistas na Europa e América
Latina, até mesmo nos comunistas. O regime totalitário brasileiro, que inicia com o Estado Novo
tem claras orientações de direita, inspirados em modelos estrangeiros que se valeram,
guardadas as suas especificidades, dos mesmos recursos de doutrinação das massas. TOTA.
Antônio Pedro. Estado Novo. São Paulo: Brasiliense, 1987 e CARONE. Edgar. O Estado Novo
(1937-1945). Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1988, p. 72
159
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DIP criado em 1939 por Getúlio Vargas, atuante regulador dos meios de
comunicação da época.
Não é por acaso que, durante a ditadura, a propaganda, também, foi “a
alma do negócio”. Dessa vez, dentro da perspectiva de internacionalização do
mercado brasileiro, ampliaram-se os aparatos de difusão da imagem de
brasilidade com investimentos no setor do turismo. O objetivo era divulgar uma
imagem, mas também criar, juntamente, um mercado lucrativo de investidores
estrangeiros:
No Brasil, muitas empresas multinacionais do setor de turismo
receberam subsídios do governo para instalação no país. Essas
empresas passam a atuar na disputa pela construção da imagem do
Brasil no Turismo. (GOMES, 2009, p.56)

Surge a Empresa Brasileira de Turismo – EMBRATUR. Nesse projeto, o
Rio de Janeiro manteve seu posto de cartão postal do país.
A reportagem da revista Manchete, intitulada o Rio de São Sebastião, em
29 de janeiro de 1972, no aniversário do padroeiro da cidade, mostrou as praias,
o moderno aparato urbano e o porte internacional da cidade, que parecia mais
um folheto de propaganda do que uma matéria jornalística propriamente dita.
Nesse cenário, proliferaram na Cidade Maravilhosa casas de shows e
espetáculos na cidade, destinadas a receberem estrangeiros ávidos pelas
paisagens, música, comida e mulheres brasileiras. As mais famosas estiveram
nas mãos de Oswaldo Sargentelli (1923-2002): Sambão (1969), a Sucata (1970)
e Ôba, Ôba (1973), essa última referência em Ipanema.
Sargentelli foi, sem dúvida, uma referência na noite carioca entre os anos
1970 e 1980. A expressão “ziriguidum”, por exemplo, é atribuída a ele. O samba
já era algo de família, pois era sobrinho de Lamartine Babo (1904-1963),
consagrado compositor de marchas carnavalescas. Começou a sua carreira no
rádio no fim da década de 1940, mas logo migrou para a TV Tupi apresentando
programas como O preto no branco (1957-1964) e Advogado do Diabo.
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Em entrevista à revista Istoé em 15 de novembro de 1999, o empresário
relembrou o início da sua carreira, quando Jânio Quadros foi ao seu programa e
se aproveitando do estrabismo do ex-presidente iniciou a entrevista com a
seguinte frase: “Jânio Quadros, um olho no capital estrangeiro e outro em
Moscou”.161

Figura 80. Oswaldo Sargentelli entre suas mulatas. À direita, Solange Couto, hoje atriz
conhecida pelo papel da D. Jura na novela O Clone. O empresário chegou a ser
homenageado como um frequentador do bar, mas teve complicações cardíacas
durante as gravações e veio a falecer. 1980 circa. Fonte internet, site
sandrinhasargentelli.com.br, Acesso, maio de 2014.

161

Disponível em: http://orlandolele.blogspot.com.br/2008_08_01_archive.html. Acesso janeiro
de 2016.
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Tirado do ar pela censura, pois zombava de personalidades, ele se voltou
para suas raízes e começa a produzir shows embalados por um alto e bom
samba, que tinham por atração mulatas vestidas com roupas diminutas. Foram
dez anos no Rio e outros seis em São Paulo excursionando com seus shows.
Nesses espetáculos não existia um roteiro especifico, eram quadros de
música e dança muito bem produzidos, protagonizados por um time de belas
mulatas162, exaltando o país e sua abundância, invariavelmente seminuas ou em
roupas diminutas, similares às vistas nas passarelas das escolas de samba. É
interessante perceber, que na maior parte dos registros fotográficos, as suas
mulatas estavam em fila, com as pernas levemente fletidas, lembrando as
precursoras coristas do Teatro de Revista de onde esses shows claramente se
inspiraram. (Fig.80)
Opostos à discrição dos shows intimistas das boates de Copacabana,
esses espetáculos provocavam barulho, eram divulgados extensamente junto à
imprensa – muitas vezes com apresentações fechadas para imprensa e
políticos. O secretário de Estado americano Henry Kissinger chegou a visitar a
casa Ôba Ôba de Sargentelli em 1975.
Esses shows, apesar de diferentes, “beberam da fonte” do Teatro de
Revista ou, pelo menos, em parte. Usavam os mesmos recursos visuais
imponentes, com música, figurino e cenário elaborado, cujo atrativo eram
mulheres lindíssimas.
Se no teatro de revista eram as vedetes, sobretudo brancas, que
cantavam, dançavam e levavam o público ao delírio, como Mary Marley (19382014), Mara Rubia (1919-1991) e Virginia Lane (1920-2014), nos shows
exportação eram as mulatas as estrelas maiores.
Algumas delas ganharam notoriedade de musas, como Marina Montini
(1948-2006), que frequentemente estampava as páginas das principais revistas
do país. Na fotografia feita para O Cruzeiro em 03 de novembro de 1970 ela está
com um casaco de onça e com os seios parcialmente descobertos. Uma imagem
de mulher fatal, uma felina, tal como seu casaco sugeria, no mínimo, exótica,
uma palavra cada vez mais associada à mulata e às negras (Fig.81). Marina,
162

Ver no subitem a seguir a origem do termo “mulato” no contexto da formação e representação
do corpo mulata na história.
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uma mulher de 1 metro e 80 cm foi, talvez, a mais célebre de todas do Brasil.
Aprendeu a desfilar após ser escolhida "Miss Renascença" e "Miss Guanabara",
tendo então sido convidada para ser modelo da Bloch Editores. A partir daí sua
carreira deslanchou. Como modelo, manequim e atriz, foi vencedora de vários
concursos de beleza, com carreiras no Brasil e no exterior. Marina chamou a
atenção do pintor Di Cavalcanti (1897-1976) nas páginas da revista Manchete
na década de 1960. Ela posou para ele, diariamente, entre 1969 a 1976 e acabou
se tornando sua musa.

Figura 81 Marina Montini a mulata estrela dos shows exportação e musa do pintor
Di Cavalcanti. O Cruzeiro. 03 de novembro de 1970. Acervo Jornal Estado de Minas.
GEDOC. Reprodução Gabriela Penna, 2015.
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Ficou
como

“a

conhecida
mulata

de

Di

Cavalcanti”, um mérito e
tanto, em vista da numerosa
coleção

de

retratos

de

mulatas no hall de obras do
artista.
Não
contarem

era
com

raro,
material

gráfico de divulgação em
francês e inglês. Sargentelli,
inclusive, excursionava com
seus shows de mulatas ao
redor
Figura 82. Os shows de mulatas do Sargentelli
excursionaram fora do país. Cartaz de divulgação
na França. 1980 circa. Fonte internet, site
sandrinhasargentelli.com.br. Acesso, maio de 2014.

do

mundo.

Novamente, a imagem de
uma fileira de mulatas no
anúncio

estrangeiro

lembrava os primórdios das
vedetes. (Fig. 82)
É importante, deixar claro, que os militares não articularam, de forma
premeditada, com os produtores, para que se criassem esse tipo de espetáculo.
Eles foram incentivados e apoiados pelo governo, mas não uma criação sua.
Não é por acaso, que a censura não alcançou esses espetáculos repletos de
corpos desnudos. Eles eram um mercado rentável e inserido nos propósitos de
desenvolvimento econômico.
O Regime Militar propagou o discurso do Brasil como um paraíso tropical,
repleto de belas mulheres receptivas, que emanavam sensualidade e exotismo.
O discurso é construído de forma controlada, selecionada e distribuída por
procedimentos diversos (FOUCAULT, 2002).
Nesse caso, os procedimentos de disseminação do discurso de Brasil
foram, tal como visto, as propagandas, reportagens na imprensa, fotografias e,
também, os shows de mulatas. O cinema, o rádio e as revistas constituem um
sistema. Cada setor é coerente em si mesmo e todos o são em conjunto.
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Os propósitos do governo e os shows exportação se transformaram em
um sistema poderoso de veiculação da imagem brasileira, uma espécie de
indústria cultural da mulata, legitimando uma imagem de mulher brasileira ideal,
“uniforme e massificada”, “reproduzida em larga escala”, nem tanto para o país
propriamente dito, mas para o mercado que se desejava atrair: O estrangeiro.

3.3 O Brazil com “Z” de Abelardo Figueiredo

Era início do ano, 21 de janeiro de 1972, quando Abelardo Figueiredo
(1931-2009), estreou na casa de shows Canecão no Rio de Janeiro a sua mais
nova produção – Brazil Export. (Fig. 83)

Figura 83. Cartaz do show Brazil Export com a predominância das cores da bandeira
brasileira verde e amarela. 1972 Acervo pessoal Alceu Penna, RJ. Reprodução Gabriela
Penna, 2006, RJ.
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Abelardo, em entrevista para o Correio da Manhã em 18 de novembro de
1971, declarou que a importância desse show era mostrar o crescimento de
espetáculos e shows de primeira linha no país, refletindo o clima de afirmação
da capacidade financeira brasileira.163
A ideia do espetáculo surgiu de um convite dos proprietários das redes de
hotéis e cassinos Stardust de Las Vegas e teve o apoio dos investidores
liderados por Roberto Simonsem Neto. Com um orçamento de 350 mil Cruzeiros,
robusto para a época, a montagem era composta por um elenco, considerável,
de 36 participantes distribuídos em 75 minutos de duração.
A reportagem do Correio da Manhã em 18 de novembro de 1971 chama
a atenção para os donos estrangeiros do espetáculo. (Fig. 84). Essa intromissão
é explicada pelo esgotamento criativo visto em terras europeias nos tracionais
shows no Lido, Cassino de Paris e Folies Bergère, que já não constituíam terreno
de inspiração para os americanos que produziam shows em Las Vegas. 164

163

CORREIO DA MANHÃ. 21 de janeiro de 1972, p. 03. Acervo Hemeroteca Biblioteca Nacional
Digital, Rio de Janeiro, RJ.
164 CORREIO DA MANHÃ. 18 de novembro de 1971, p. 03. Acervo Hemeroteca Biblioteca
Nacional Digital, Rio de Janeiro, RJ.
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Figura 84. Reportagem do Correio da Manhã que apresentava detalhes do show
Brazil Export antes da sua estreia. 18 de novembro de 1971. Acervo Hemeroteca
Biblioteca Nacional Digital, RJ.

O show foi concebido para revolucionar o que estava sendo feito até então
no país, um desejo quase “lugar comum” de todos os produtores de espetáculos
do período, que desejavam mostrar apuro técnico compatível o Brasil, uma
potência em ascensão. Pelo menos essa era a ideia.
A reportagem ainda enfatiza que a verdadeira inspiração estava no Brasil
com sua terra promissora: “O Brasil foi lembrado: pela sua música, pelas cores,
pelo sol dos trópicos, pelo clima de afirmação que nosso país está vivendo e pela
capacidade brasileira de montar um show à altura de Las Vegas”.
O empresário diz que fez certas exigências aos investidores americanos,
tais como não haveria no show a música Aquarela do Brasil, nem Bahia, nem
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pandeiro, nem Carmen Miranda, nem macumba para turista. Criticou os
primórdios shows no Rio de Janeiro, ainda no começo do século XX, que se
serviam de rumbas e mambos em uma estrutura de imitação e cópia, que “não
estavam com nada”.
Contrariando essa intenção, a reportagem acima citada intitulou o show
como “macumba para turista”, sugerindo uma aproximação com as montagens
voltadas para o mercado estrangeiro. Embora, naquele momento o que se
desejava era buscar uma nova forma de representar o país através do
entretenimento, na realidade o show se valeu de muitos quadros e atrações de
samba – presentes em espetáculos diversos desde o início do século XX no país
– dos surrados ícones do Rio de Janeiro, como o Arpoador e o Pão de Açúcar,
estampados nos figurinos e cenários.
Segundo as recordações do jornalista Gilberto di Pierro, conhecido como
Giba Um, as estreias eram muito badaladas e Abelardo empregava muitos
truques, luzes, cortinas, misturando filmes, gêneros passando desde can-can até
música popular brasileira. (FIGUEIREDO, 2008, p 09)
Ao que parece, o produtor tinha por hábito fazer um caldeirão de
referências cruzadas em seus shows, onde o critério obedecia apenas a
qualidade, encher os olhos de quem se propusesse a assisti-lo.
A cenografia foi de Cyro Del Nero (1931-2010) e os figurinos assinados
por Alceu Penna (1915-1981), que nesse momento já era um veterano na criação
de costumes. Cyro e Alceu formavam uma dupla afinada, uma vez que
trabalharam juntos nos desfiles-espetáculos da Rhodia Têxtil durante a FENIT
entre 1963 a 1970. Alceu Penna já reunia, nesse momento, experiência
suficiente para encarar um desafio como esse – mais de trinta anos desenhando
figurinos.
O elenco foi repleto de nomes de peso da música, da dança, tal como
descreve Abelardo:

Trouxe Elza Soares da Itália, onde estava morando; tirei Marly Tavares,
a estrela do Skindô, das mãos de Sérgio Mendes, no Caesaer´s Palace
de Las Vegas; convenci o grande bailarino e coreógrafo americano Jo
Smith a trocar Nova York pelo Rio; convidei Jonas Moura, o maior
bailarino de frevo do Brasil e meu queridíssimo Lennie Dale para o
espetáculo, e fomos à luta. (FIGUEIREDO, 2008, p. 09)
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Elza Soares foi a grande estrela musical da produção. Já uma artista
consagrada no país, era considerada como uma espécie de embaixatriz do
samba brasileiro, tendo sido convidada para cantar na Copa do Mundo no Chile
em 1962.
O Correio da Manhã, inclusive, noticiou em 21 dezembro de 1971, perto
de estrear Brazil Export, o diploma que Elza ganhou das mãos de Ricardo Cravo
Albin, então diretor do Museu da Imagem e do Som – MIS, como a representante
número um do samba brasileiro. Esse diploma foi recebido com comoção por ela
ao lado do jogador Garrincha, seu marido. Ela afirmou, com os olhos mareados
de lágrimas, o quanto foi difícil uma mulher negra de baixa estatura, de origem
humilde revolucionar seu destino e fazer sucesso.165
A cantora relembra com muita alegria de um momento do show, em
particular, que cantou a canção “O Pato” junto com Lennie Dale, que, além de
dançar e coreografar, também cantou. Para Elza, Lennie era um artista completo,
com experiência internacional166.
Lennie Dale (1934-1994) era um coreógrafo e bailarino ítalo-americano,
que já havia integrado o balé do reconhecido talk show norte-americano Ed
Sullivan Show. Ele chegou a formar uma companhia no Brasil, fez escola e
treinou grandes bailarinas do período como as irmãs Montez: Mimi, Regina e
Beth. Mimi integrou o corpo do balé de Brazil Export, inclusive. (Figs.85 e 86)
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CORREIO DA MANHÃ. Reportagem. MIS foi unânime: Elza é a embaixadora do samba. 21
de dezembro de 1971, p. 05. Acervo Hemeroteca digital Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, RJ.
166 SOARES. Elza. Entrevista. (Telefone). Entrevistadora Gabriela Ordones Penna, 24 de
fevereiro de 2016, Belo Horizonte.
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Figura 85 Lennie Dale entre bailarinas. Reportagem Lennie Dale: A maior lição da
minha vida, que relata a sua prisão por porte de maconha. O Cruzeiro. 26 de janeiro de
1972. Acervo Jornal Estado de Minas. GEDOC, BH. Reprodução Gabriela Penna, BH.

Figura 86 A bailarina Mimi Montez, que fez escola com Lennie Dale e participou do
show Brazil Export. 1972. Fotografia digitalizada da biografia de Abelardo Figueiredo,
O Show não pode parar, 2008.

No acervo pessoal de Alceu Penna foi encontrado um croqui de figurino
desenhado para Elza Soares composto por um vestido frente única estampado
com estrelas, nuvens e detalhes das listras do arco-íris na barra.
A cantora se recorda da participação de Alceu Penna como figurinista e,
naturalmente, como um dos maiores do país, mas não especificamente da roupa
usada no show.167 Não se sabe, novamente, se esse figurino foi, de fato,
confeccionado ou mesmo se foi usado pela estrela.
Nessa época ela estava morando no exterior com seu marido Garrincha.
Abelardo foi pessoalmente à Roma para convidá-la. O casal havia sido vítima da
perseguição dos militares, que chegaram a invadir a sua casa, quebrando
móveis e dando tiros. (Fig. 87)
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SOARES. Elza. Entrevista. (Telefone). Entrevistadora Gabriela Ordones Penna. 24 de
fevereiro de 2016. Belo Horizonte, BH.
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Figura 87. Elza Soares e Mané Garrincha no exílio em Roma após uma apresentação
da cantora. 1970. Reportagem Folha de São Paulo. A copa que não comemorei.
Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2014/05/1459050-a-copaque-nao-comemorei.shtml. Acesso janeiro de 2016.

Segundo Ruy Castro (2011), foi uma maneira que ela conseguiu voltar ao
Brasil depois de 11 meses de exílio. Chico Buarque, Vinicius, Jorge Ben, entre
outros angariaram fundos e pagaram não apenas para ela, mas para toda a
família retornar ao país.
Ela se recorda do convite de Abelardo com emoção, pois se sentiu pronta
para retornar para a sua casa, de cabeça erguida, depois de ameaças e
violências sofridas em função da perseguição dos militares.168
Retomando, existe uma ilustração de um figurino de Alceu Penna para o
show, com o nome Maria Odete escrito, sem sobrenome. As estampas remetem
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SOARES. Elza. Entrevista. (Telefone). Entrevistadora Gabriela Ordones Penna. 24 de
fevereiro de 2016. Belo Horizonte, BH.
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mais claramente aos cartões postais do Rio de Janeiro como o Cristo Redentor
e o Corcovado que o figurino de Elza.
A Maria Odette famosa nesse período era a Bianchi, que ficou
reconhecida, nacionalmente, após defender as músicas Boa Palavra em 1966
no II Festival da Música Popular da TV Excelsior e Um Dia no II Festival da
Música Popular Brasileira da TV Record.
No entanto, ao ser contatada, ela disse não se lembrar desse show ou
mesmo de ter participado.169 Essa informação está de acordo com a ausência
da associação da cantora ao espetáculo na imprensa e na biografia de Abelardo.
Tampouco, existe qualquer menção de uma mulher chamada Odette que tenha
participado do espetáculo. Essa Odette, provavelmente, deveria ser outra
participante ou uma que não chegou a se concretizar.
Deve-se entender, de forma geral, esses desenhos de Alceu Penna para
Brazil Export como ilustrações, tal como definido pelo trabalho ainda no segundo
capítulo. Não existe neles embutida uma obrigação de se tornarem realidade, de
serem produzidos.
É possível que muitos desenhos de figurinos encontrados em seu acervo
pessoal, nunca saíram do papel, uma vez que o croqui é importante para a
execução dos modelos, feitos por costureiras e não pelo artista. Mas se saíram,
podem ter sofrido mudanças consideráveis no momento da confecção, algo
muito comum, uma vez que a roupa pensada no papel, precisa adequar-se ao
corpo e as condições do ambiente.
Não se sabe, também, se o artista desenhava tendo em vista uma pessoa
em mente ou se isso mudava conforme o andar do processo de montagem do
espetáculo.
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BIANCHI. Maria Odette. Conversa informal. (Messenger). 15 de dezembro de 2015.
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Elke Maravilha170, também integrou o elenco. A musa de costureiros
brasileiros como Guilherme Guimarães e manequim e amiga de Zuzu Angel,
estava ampliando a sua carreira artística naquele momento. Ela havia acabado

Figura 88. Elke desfila para o costureiro Guilherme Guimarães no Copacabana
Palace. Rio de Janeiro, 1960. Acervo pessoal Elke Maravilha. Rio de Janeiro, 2010.

170Elke

Maravilha,
nome artístico de
Elke Georgievna Grunnupp (1945-), foi
uma manequim, modelo e atriz brasileira nascida na Rússia. Nos anos 1950, ainda em Minas
Gerais onde fixou residência com a família ao emigrar para o país, foi Glamour Girl, o concurso
de beleza mais tradicional do Estado, que deu a ela visibilidade para perseguir carreira no Rio
de Janeiro. Elke foi uma das manequins preferidas da costureira mineira Zuzu Angel e de
Guilherme Guimarães. Em 1972 começou na TV como jurada do programa Cassino do
Chacrinha. Atualmente, excursiona pelo país com seu espetáculo Elke canta e conta, que
comemora seus 70 anos de carreira.
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de filmar O Barão Otelo no barato dos milhões (1971), ao lado de Dina Sfat e
Grande Otelo e já compunha a bancada do júri do programa Cassino do
Chacrinha. (Fig.88)
Elke lembra que seu estilo não era nem um pouco convencional, algo que,
sem dúvida, a fez querer experimentar outras atuações para além da moda:
“(...) aos poucos fui me impondo, mesmo como manequim. No início fazia um
pouco o jogo, porque também sei ser chique: fazer um cabelo convencional,
uma maquiagem leve, etc. Mas aquilo para mim era fantasiar-me. Eu não sou
aquilo! E o legal é que os próprios costureiros começaram a entrar no meu
barato, entender o meu estilo e proposta estética e fazer roupas especiais
para eu desfilar."171

No acervo de Alceu Penna foi encontrada uma ilustração que,
provavelmente, foi desenhado para ela. Intitulado nesse trabalho como a Loiravedete, esse desenho se destaca dos demais feitos para o show, por ser uma
mulher branca de farta cabeleira loira. (Fig. 89)

Figura 89. Croqui do show Brazil Export desenhado por Alceu Penna, provavelmente,
para Elke Maravilha. Acervo pessoal Aceu Penna. Rio de Janeiro, RJ. Reprodução
Gabriela Penna, 2015.
171

Informação extraída da sua biografia disponível no website oficial de Elke Maravilha. Ver:
www.elkemaravilha.com.br. Acesso 06 de janeiro de 2016.
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Figura 90. Elke e Gracinda Freitas: Donas do Cordão. Reportagem O Cruzeiro sobre
o espetáculo O Cordão Encantado de Luiz Marinho. 26 de junho de 1974. Acervo
Jornal Estado de Minas. GEDOC. BH. Reprodução Gabriela Penna, 2015.

Além disso, é notável a semelhança com o cabelo que costumava exibir
em alguns espetáculos, tal como evidencia a reportagem da revista O Cruzeiro
sobre o espetáculo O Cordão Encantado de Luiz Marinho, com Elke e Gracinda
Freire no elenco, encenado no Teatro Dulcina no Rio de Janeiro.172 (Fig. 90)
Antes mesmo de estrear, o espetáculo já estava sendo, amplamente,
divulgado na imprensa como mostra o Correio da Manhã em 17 de novembro de
1971, que anuncia uma feijoada no Canecão para apresentar a mais nova
produção de Abelardo em que as mulatas ocupavam destaque: “Um dos grandes
detalhes do espetáculo é o time de 30 mulatas que põem aquelas do show do
Sargentelli e da Elizeth no bolso do colete”.173
A novidade em relação ao Teatro de Revista e aos shows da década de
1960, sobretudo, ficava por conta da atenção, quase absoluta, das mulatas no
palco.
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O CRUZEIRO. Reportagem. Elke e Gracinda Freitas: Donas do Cordão. 26 de junho de 1974,
p.102-103. Acervo Jornal Estado de Minas. GEDOC. BH. Fotografia Gabriela Penna, 2015.
173 CORREIO DA MANHÃ. 17 de novembro de 1971, p.05. Acervo Biblioteca Nacional Digital.
Rio de Janeiro, RJ.
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O produtor conseguiu uma façanha, reunir as mais proeminentes
dançarinas mulatas do momento. Ao lado das famosas como Marina Montini e
Salete Rebouças, a Miss Bahia e Marly Tavares. Rivalizando com seus
“concorrentes”, Abelardo chama atenção para a seleção apurada dessas
representantes da brasilidade no Correio da Manhã em 15 de janeiro de 1972:
O elenco é da pesada e tem nomes como, Elza Soares, Lennie Dale,
Jo Jo Smith, Marli Tavares, Luiza, Mimi Montez, Marina Montini, Djalma
Dias, Elke, Salete Rebouças, as Jo Jo Dancers, Os Imperiais do Ritmo,
entre outros. Produção e direção do próprio Abelardo, cenários de Cyro
Del Nero e figurinos de Alceu Penna.

Marly foi, sem dúvidas, uma das mais experientes bailarinas mulatas do
show – ela tinha formação em ballet clássico pelo Teatro Municipal, como atesta
a reportagem. Seu nome foi consolidado no show de Abelardo no início da
década de 1960, Skindô, mas ela já tinha construído experiência no Teatro de
Revista com Carlos Machado.
Nesse período, Marly estava passando uma temporada fora do país se
aperfeiçoando. No exterior, trabalhou nos shows de Sérgio Mendes (1941-),
compositor, pianista e produtor brasileiro. A revista O Cruzeiro em 26 de janeiro
de 1972 dá destaque ao seu retorno sob o título curioso: “A volta da dança das
cores”. Seria essa volta das cores, o retorno de Marly, uma veterana mulata
desde as revistas para os palcos brasileiros? As imagens da bailarina
evidenciam seus atributos físicos, as torneadas pernas e a agilidade corporal.
Seu vestido é um tom vermelho quase laranja, que compõe com a cor dourada
da sua pele, realçando-a, essa que de fato equilibra diversas ascendências
raciais em uma orquestra de cores.174 (Fig. 91 a e b)
Sergio havia começado sua carreira tocando com o Sexteto Bossa Rio
nas apresentações de Brazilian Look da Rhodia Têxtil ao redor do mundo.
(BONADIO, 2015). Dessa experiência surge o Sergio Mendes Trio e, mais tarde
em 1964, ele se muda, definitivamente, para os EUA excursionando com Sérgio
Mendes & Brasil 66.
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O CRUZEIRO. Reportagem A volta da dança das cores. 26 de janeiro de 1972. Acervo Jornal
Estado de Minas.
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Figura 91 a e b. Reportagem A volta da dança das cores, marca o retorno da bailarina Marly
Tavares ao Brasil para o show de Abelardo. O Cruzeiro. 26 de janeiro de 1972. Acervo Jornal
Estado de Minas. GEDOC. Reprodução Gabriela Penna, 2015.

Marly Tavares, ainda na sua experiência internacional, trabalhou com o
coreógrafo Jo Smith e suas Jo Jo Dancers, que integraram, também, o elenco
de Brazil Export.
Abelardo Figueiredo (2008, p. 189) relembra da importância delas em
seus espetáculos:
E as mulatas? Muitas e todas lindas. As minhas mulatas. Nunca fiz
show sem mulata! Agora está vindo forte aqui na minha lembrança uma
delas em especial, a Aizita Nascimento, que havia sido Miss
Guanabara e era uma mulher deslumbrante, maravilhosa. Fizemos
juntos grandes sucessos. E a Marina Montini? Nossa, a Marina...que
aparição que ela era! Corremos o mundo inteiro trabalhando juntos, ela
foi a minha Gabriela, linda demais.

Percebe-se na fala de Abelardo certa mitificação em relação à mulata, em
que usa tom erotizado, tratando-as como objetos de sua posse: “Minhas
mulatas”. Seu discurso indicava a visão sobre elas. Tanto que, ele faz uma
comparação clara entre a Marina Montini e a Gabriela personagem do romance
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do escritor baiano Jorge Amado – Gabriela, Cravo e Canela (1958), que é
descrita como bela, ingênua e faceira, mas sexualmente provocante. Essa
idealização, também, alcança a sua pessoa, uma vez que há uma tendência em
suas memórias de se idealizar como showman.
A “coisificação” do corpo da mulata pelos shows exportação ficou evidente
em reportagem do Correio da Manhã em 18 de novembro de 1971, sobre o show
Brazil Export, destacando o rebuliço causado por uma das mulatas chamada
Nixon “uma tremenda mulata tipo exportação” vestindo shorts e em suas pernas
e barriga exibia um carimbo com os dizeres Brazil Export.175
Elza Soares afirma que Nixon foi sua criação. Sem querer dar maiores
detalhes, Nixon chamava-se Nadir e ela impulsionou a sua carreira como modelo
na época.176 Não foi encontrado, contudo, outro registro dessa mulata nos
periódicos pesquisados, que pudessem fornecer pistas sobre sua história. É
importante ressaltar nesse ponto a escassez de informações disponíveis sobre
a identidade dessas mulheres. Cantoras e atrizes mais proeminentes como Elza
Soares e Eliana Pittman não ofereceram problemas nesse sentido, afinal não se
encaixavam no rótulo de dançarinas. À despeito da cor da pele, elas não eram
“mulatas”. Uma das exceções é Marly Tavares e a célebre Marina Montini, com
ampla informação sobre suas trajetórias na imprensa, especialmente.
Na reportagem a descrição da mulata Nixon coincide com a ilustrada no
croqui de Alceu Penna da mulata-baiana. Nele a mulata se despe,
paulatinamente, até mostrar em uma das suas nádegas o timbre com o nome do
espetáculo, o mesmo ostentado por Nixon. Essa ligação foi estabelecida através
da identidade mais contundente dessas mulheres: o seu corpo.
Observando reportagens do período, há, também, uma menção da
participação da estrela Eliana Pittman no Jornal Correio da Manhã em 02 de
dezembro de 1971 e outra em 04 de dezembro de 1971.
Eliana Leite da Silva (1945-), conhecida por Eliana Pittman, é uma cantora
e atriz brasileira.

Ela iniciou a carreira em 1961 ao lado do padrasto, o

saxofonista americano Booker Pittman. Emplacou sucessos nos anos 60 e 70,
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CORREIO DA MANHÃ. 18 de novembro de 1971, p.03. Acervo Biblioteca Nacional Digital.
Rio de Janeiro, RJ.
176 SOARES. Elza. Entrevista. (Telefone). Entrevistadora Gabriela Ordones Penna. 24 de
fevereiro de 2016. Belo Horizonte, BH.
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como Viola Enluarada e estrelou shows, muitos de exportação. Segundo a
cantora, na época as gravadoras queriam que ela gravasse Disco Music, mas
ela ficou foi no samba mesmo, sua paixão.
A imprensa anunciou uma negociação demorada entre ela e Abelardo em
função de compromissos profissionais, em que ficou acertada uma curta
temporada de três meses apenas.177
Na ilustração que está escrito Elza Soares, ao lado está, também, escrito
Pittman riscado. Eliana não se recorda exatamente do figurino, mas, vagamente,
de ter algo com estrelas, arco íris, Rio de Janeiro – referindo-se provavelmente
às estampas desenvolvidas por Alceu Penna. Sobre o figurinista não se lembra
pessoalmente, porém se recorda dele como um nome forte da moda.178
É interessante perceber nos depoimentos de Elza Soares e Eliana
Pittman, algumas coisas em comum. Ambas se recordam de Alceu como um
reconhecido figurinista e nome da moda, mas não tiveram nenhuma experiência
pessoal com ele na ocasião do show.
Essa observação vai ao encontro de um relato de Abelardo Figueiredo
sobre a costureira que fazia os figurinos dos seus shows, Dona Alda e seu
esposo Luiz.
Abelardo se recorda da importância do casal nos seus figurinos:
Embora Dona Alda tenha sido minha anja, grande mestra da costura na
confecção de todos os figurinos dos meus shows, era seu Luiz que criava as
cabeças. Os dois eram maravilhosos. Quantas vezes, na noite de estreia eu
via Dona Alda na coxia, bordando um maiô e gritava nervoso: Dona Alda, esta
roupa não é do 6º quadro? E ela, bem calma, sem tirar os olhos do que estava
fazendo, respondia, sem perder a calma, sem sair da dela: É claro, Patrão –
ela só me chamava assim – é do 6º quadro mesmo, mas pode ir para a plateia
que o show ainda está começando. (FIGUEIREDO, 2008, p.12)

Essas evidências apontam para um possível cenário: Que Alceu
elaborava a concepção dos figurinos, mas a execução, uma vez que ele não era
costureiro, ficava para outros profissionais.
É curioso perceber, que Abelardo não menciona os sobrenomes do casal
de costureiros que atuou de forma importante nos seus shows. É perceptível nas
177CORREIO

DA MANHÃ. Notas. 02 e 04 de dezembro de 1971, ambas, p.04 Acervo Biblioteca
Nacional Digital. Rio de Janeiro, RJ.
178
PITTMAN. Eliana. Conversa informal. (Messenger). 09 de fevereiro de 2016.
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memórias do produtor uma tendência em ressaltar os nomes de peso com quem
trabalhava, cantores e cantoras, bailarinas em detrimento dos profissionais que
operavam nos bastidores, tais como costureiras e figurinistas.
Apesar da ausência de fotografias dessa montagem nos arquivos e fontes
consultadas, como pode ser observado, isso pode explicar a razão, de não se
encontrar correspondentes exatos entre o figurino desenhado e o que foi para
os palcos. É bem provável que adaptações tenham sido feitas, rearranjos,
participações cortadas em cima da hora, entre outros.
Abelardo Figueiredo continuou a investir nessa linha de shows com o
apoio da EMBRATUR entre 1976 a 1979 idealizando Holiday in Brazil e Meu
Brasil Brasileiro, que teve temporadas na sua casa O Beco e fora do país,
também. Os figurinos, seguindo seu estilo, tinham baianas, cangaceiros,
mulatas, enfim, uma miscelânea de referências culturais brasileiras. O showman
posa orgulhoso no centro da fotografia com o elenco do espetáculo (Fig. 92)
Ao falar sobre os shows exportação é tendencioso que se pense como
um gênero só, sem nuances. Como visto, entre os shows do Sargentelli e Brazil
Export, coexistiram produções diversas que exploraram a propagação e venda
de um ideal de Brasil.
Pensando na produção de Abelardo, que pelo nome já abraçava a causa,
um Brasil escrito com “z” e não com “s”, visualiza-se uma estética diferente das
observadas em Sargentelli. Nesse último, a atração era exclusivamente as
mulatas. Havia pouca coisa, além delas que chamasse atenção. Na outra linha,
investia-se em um elenco diverso, compostos por atrações musicais de peso,
bailarinas e coreógrafos de renome, cenários e figurinos elaborados sob uma
temática ou um roteiro leve, sem maiores pretensões.
Mesmo com essas diferenças e particularidades, esses shows estavam,
igualmente, inseridos no propósito de mostrar um país idealizado pelo corpo da
mulher que se convencionou chamar de mulata.
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Figura 92. Alguns dos integrantes dos shows exportação Holiday in Brazil e Meu
Brasil Brasileiro, incluindo a mulata estrela Marina Montini à direita em pé, posam com
Abelardo Figueiredo ao centro. 1976-1979. Disponível na biografia Abelardo
Figueiredo O show não pode parar, 2008.

3.4. A construção do corpo da mulata: objeto de desejo nacional

Somos ainda hoje desterrados em nossa própria terra.
(HOLANDA, 1997)

Os shows exportação foram vitrines de um Brasil idealizado, desterrado.
Localizados em um país que, naquele ponto, já havia percorrido longos caminhos
para pensar a sua identidade sob diversos primas e interesses, desde os
artísticos e culturais da Semana da Arte Moderna até os políticos e econômicos
vistos nos regimes totalitários.
O próprio nome já é claro, foram pensados e produzidos para exportar. Mas
o quê? E para quê? Inseridos em sistema profissional de comercialização de
elementos ligados a cultura, não parecia importar muito de onde vinham, a
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legitimidade perante a sua história. Afinal, esses questionamentos perdiam a
importância diante da presença avassaladora da estrela maior desse período: A
mulata.
De onde, porém, surge esse corpo, que samba, que se mostra para a
plateia, sensualiza, que destila acenos e joga charme entre um passinho e outro?
Quem é essa mulher que não é branca, nem negra, nem amarela, mas de
alguma maneira é um pouco de tudo isso? Quais os caminhos que percorreu
dentro de contextos e agendas tão diversas, para ocupar lugar privilegiado no
sistema export? Certamente, não são perguntas fáceis de responder sobre um
corpo que não é mulato, mas mulata que, além de miscigenado, é feminino.
Pensar o Brasil enquanto nação, bem como sua identidade, já estava
presente desde a decadência do regime colonial, mas se fez inadiável nos anos
seguintes à independência, frente a insurreições e revoltas presenciadas,
durante o período regencial (1831-1840)179.
Na segunda metade do século XIX o Brasil Imperial se vê às voltas com
teorizações a respeito de raça180 e miscigenação, que circulavam na Europa
contaminadas pelo positivismo, evolucionismo e materialismo.
Entre os expoentes está o conde Joseph-Arthur de Gobineau (1816-1882),
filósofo, escritor, que foi designado pelo governo francês para ocupar um posto
diplomático no país. Seu pensamento, de modo geral, permeou o desejo de
entender a ascensão e decadências das nações.
Motivado pelo que encontrou no Brasil, o conde escreveu artigos, textos,
ensaios sobre raça, alertando para a falência das nações ancoradas na
miscigenação, entretanto, nada tão contundente quanto seu pontapé inicial:
Essai sur l’ inégalité des races humaines (1852), que continha o germe do

179Durante

o Primeiro Reinado, logo após a independência em 1822, o Brasil passou por diversas
instabilidades políticas. Depois de crises internacionais como a disputa da província Cisplatina e
problemas de sucessão em Portugal, D. Pedro I abdica do seu trono em favor do seu filho D.
Pedro II, que tinha apenas 05 anos. Na impossibilidade de governar pela idade, nomeiam-se
governantes regentes. Foi o período mais turbulento do Brasil Império. Eclodiram inúmeras
revoltas espalhadas de norte a sul, como a Guerra dos Farrapos (1835-1845) no Rio Grande do
Sul e a Balaiada (1838-1841) no Maranhão. Para saber mais: FAZOLI FILHO. Arnaldo. O Período
Regencial. São Paulo: Ática, 1994.
180 Diferentemente de etnia, que prevê um pertencimento grupal, portanto cultural, a raça pode
ser definida por como “populações que diferem significativamente nas frequências de seus
genes. ” In: FROTA-PESSOA, O. Raça e eugenia. In: SCHWARCZ, L.M. Raça e Diversidade.
São Paulo: Edusp/Estação Ciência, 1996, p. 29.
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racismo. Ele faz uma ousada odisseia sobre a origem das civilizações antigas
asiáticas, egípcias, assírias, chinesas e faz uma arqueologia da origem da raça
branca. Ele afirma que não existe história que não a branca, porque é nela que
repousa a civilização. (GOBINEAU, 1967)
Segundo Gobineau, uma nação vigorosa não pode ser contaminada e
enfraquecida pelo cruzamento de raças. Isso, no entanto, seria inevitável, pois à
medida que determinado povo cresce e se fortalece, tende a conquistar outros
povos. Conquistadores e conquistados fatalmente sofreriam um processo de
miscigenação, gerando uma prole que não guardaria as mesmas qualidades das
raças originais (RAEDERS,1997). Sua visão pessimista, não somente
condenava o Brasil, mas alcançava também a França e outros países europeus.
Todos estavam fadados à queda.
Localizado, porém, em outra missão - Artística Francesa, que aportou no
Brasil, estava o pintor, gravador, decorador, cenógrafo, desenhista francês Jean
Baptiste Debret (1768-1848). Ele lecionou na Academia Imperial de Belas Artes
e realizou inúmeras viagens pelo Brasil retratando paisagens, tipos, costumes.
Ao retornar para a França publica Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil (18341839) em três volumes, contendo as aquarelas que produziu nesse período. A
sua obra é considerada uma história visual do Brasil do Primeiro Reinado.181
As teorias europeias, que condenavam a miscigenação, não poderiam ser
abraçadas em sua totalidade no país, pois significaria admitir o fracasso de uma
nação que, de forma promissora, acabava de nascer. Nessa saga em formular
uma ideia de Brasil, este que havia “nascido” por meio do estrangeiro, procede
em uma produção vasta de discursos produzidos internamente, sob os
interesses de uma elite intelectual interessada no progresso.
Começa-se a construir a historiografia brasileira em 1838, em plena
Regência, quando o Estado nacional corre riscos e pode não se constituir por
causa das revoltas separatistas. Uma nação precisa de território e passado.
(NOVAES, 2000)
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A obra completa pode ser conferida na luxuosa edição do Projeto Debret: BANDEIRA. Júlio.
LAGO. Pedro Corrêa do. Debret e o Brasil: Obra completa (1816-1831). Rio de Janeiro: Edição
Capivara, 2009
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A nação, contudo, não se resume ao seu território, uma entidade política,
mas é também um sistema de representação cultural. (HALL, 2011). Os
indivíduos não são apenas cidadãos legais, mas compartilham de uma ideia de
nação ancorada em uma cultura nacional, algo ausente desde os primórdios da
América Portuguesa.
Imbuída no propósito de progresso e da formação de uma identidade, essa
elite aprendeu a observar esses discursos e teorias raciais externas, para depois
selecionar aqueles que mais se adequavam a realidade do país e seus
interesses. Longe de serem cópias das teorias raciais que circulavam pela
Europa, esses discursos tiveram suas especificidades.
Lilia Schwarcz (1993), na sua obra O espetáculo das Raças, contribuiu com
o mapeamento de centros de produção de ideias e teorias a respeito do país e
sua conformação racial pelos chamados “homens da sciencia”. Surgem os
Institutos Históricos e Geográficos em São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco,
que serão centros de pesquisa dedicados à reconstrução do passado nacional,
mapeando informações, dados, tecendo seus lugares que ainda eram dispersos.
Por sua vez, os museus etnográficos se tornam instituições para consolidar o
conhecimento científico sobre o homem brasileiro, tais como O Museu Nacional
e o Museu Paulista. No entanto, dentre essas, porém que mais produziu acerca
do tema, foram as faculdades de Direito e Medicina.
Nessa última, um pensador se destaca na Faculdade de Medicina da
Bahia: Raimundo Nina Rodrigues (1896-1906). Médico, especialista em
medicina legal e antropólogo maranhense, dedicou-se aos estudos sobre o
negro no país. Publicou obras de referência como As raças humanas e a
responsabilidade penal no Brasil (1894). Nessa obra o médico reformula o
conceito de responsabilidade penal, trabalhando as raízes étnicas da população
e a influência que o meio social e as condições psicológicas do indivíduo
exercem sobre sua conduta. Também, foi autor de O animismo fetichista dos
negros da Bahia (1900) e Os africanos no Brasil (1932).
Nessa última obra, por exemplo, seu discurso é eugênico e evidencia uma
hierarquia das raças em seus estudos, em que a negra é colocada no patamar
inferior:
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O critério científico da inferioridade da Raça Negra nada tem de comum
com a revoltante exploração que dele fizeram os interesses escravistas
dos Norte-americanos. Para a ciência não é esta inferioridade mais do
que um fenômeno de ordem perfeitamente natural, produto da marcha
desigual do desenvolvimento filogenético da humanidade nas suas
diversas divisões ou seções. (RODRIGUES, 2010, p.12)

O discurso é objetivo e procura sair das considerações sociais acerca da
exploração escrava dos negros, a compaixão abolicionista, trazendo seus
argumentos para o campo científico.
O teórico salientou que a mistura de elementos inferiores, provindo dos
negros, e dos superiores, originado dos brancos, deveria ser acompanhado com
cautela e responsabilidade penal, uma vez que poderia resultar em algo positivo,
tanto quanto poderia resultar em algo degenerado e inferior. (RODRIGUES,
2010)
Essa elite já tinha elementos necessários para forjar a sua própria ideologia
racial. E a exemplo de Nina Rodrigues, não buscavam uma igualdade nesse
sentido. Pelo contrário, a estratégia era, a partir da aceitação dessa conformação
miscigenada da nação, traçar soluções e estratégias para vencer seu
determinismo biológico.
Se o negro era a razão da inferioridade do brasileiro como um povo, o
mulato, por ter sangue preto e branco, colocava-se como superior, tal como
pensava Debret. Como a miscigenação era um processo inevitável, com o
tempo, o problema do negro seria resolvido pelas miscigenações sucessivas,
levando a um quadro racial dividido entre brancos crioulos e mestiços.
Essa corrente fez parte do que se convencionou chamar de Teoria do
Branqueamento, que conheceu seu auge de aceitação entre 1880 e 1920. Cada
vez mais aceita dentro daquele contexto, era uma maneira dos teóricos se
distanciarem de práticas bárbaras de supressão e segregação em relação ao
negro, mas, também, mantê-lo em uma escala de submissão e inferioridade
latente (SKIDMORE, 1989).
Na prática, o mulato ainda era uma conformação racial tolerada, mas não
valorizada. A sua própria designação carrega o estigma eugenista da mistura
proibida entre os brancos e negros. Porque se convencionou chamá-lo de mulato
em detrimento de mestiço?
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Nesse sentido, entendemos a própria origem do termo “mulato”. A palavra
consta desde o primeiro Dicionário Enciclopédico da Língua Portuguesa,
publicado em Coimbra no século XVIII. Segundo a obra de referência, a palavra
“mulato” é derivava de Mula, animal gerado de diferentes espécies. (HILL, 2008)
A antropóloga Mariza Corrêa (1996) acrescenta que se discutia na literatura
médica se os mulatos eram ou não estéreis como as mulas – um híbrido oriundo
do cruzamento entre éguas e jumentos. Essa discussão, claramente,
evidenciava a confusão e o preconceito que girava em torno da mistura entre
brancos e negros, colocando o mulato como fruto de uma mistura geneticamente
incompatível, um desvio da normalidade.
Se nesse período, o corpo miscigenado era algo a ser superado com o
passar dos anos, o corpo feminino resultante dessa mistura racial, em que se
inclui a mulata, era ainda mais problemático, uma vez que carregava uma dupla
marginalidade: além de miscigenado, feminino.
A Teoria do Branqueamento, especialmente, a partir da década de 1920,
toma uma nova roupagem. Um expoente conhecido foi o jurista, professor,
etnólogo, historiador e sociólogo fluminense Francisco José de Oliveira Vianna
(1853-1951), que versou sobre a questão racial no país em obras como, a
Evolução do povo brasileiro (1923) e Raça e assimilação (1932). Pelo seu
pensamento a miscigenação era a solução para o problema do peso da raça
negra na formação do povo brasileiro. Com os anos, as sucessivas misturas
gerariam indivíduos cada vez mais brancos, dada a superioridade da última
sobre a primeira.
Nesse momento, também acontece a Semana da Arte Moderna (1922),
que marca o desejo de pensar a identidade brasileira. O Brasil naquele ponto
enfrentava outros desafios, precisava se libertar do sistema latifundiário e
patriarcal, se modernizar e urbanizar.
Os modernistas se propuseram a pensar a cultura brasileira em toda a sua
complexidade e diversidade. Mario de Andrade (1893-1945) escreve o anti-herói
Macunaíma (1928). Fazia-se urgente, também, abandonar visões desgastadas
e etnocêntricas a respeito do país, que homogeneizavam a cultura. Buscar uma
identidade uma era, agora, algo utópico:

182

Aos olhos dos jovens intelectuais, a homogeneidade cultural, que seus
maiores haviam considerado de importância fundamental na definição
de uma identidade, surgia agora ou como uma ilusão ou como um falso
problema. A própria civilização ocidental, a própria civilização europeia,
constituíam aglomerados tão heterogêneos quanto a brasileira.
Diferenças étnicas e raciais, sincretismos culturais, misturas de
civilizações, eram a constante no universo social e nada tinham a ver
com atrasos em relação a progresso, ou falta de desenvolvimento, ou
propensão à barbárie. Sua ocorrência resultaria, isso sim, de fatores
históricos e econômicos. (QUEIROZ, 1989, p.05)

O Manifesto Pau-Brasil de Oswald de Andrade e Mario de Andrade
clamava de forma ufanista pelo Brasil, um território perdido, que precisava se
reinventar, voltar para suas raízes e resgatar a simplicidade e diversidade dos
seus personagens:
A poesia existe nos fatos. Os casebres de açafrão e de ocre nos verdes da
Favela, sob o azul cabralino, são fatos estéticos. O Carnaval no Rio é o
acontecimento religioso da raça. Pau-Brasil. Wagner submerge ante os
cordões de Botafogo. Bárbaro e nosso. A formação étnica rica. Riqueza
vegetal. O minério. A cozinha. O vatapá, o ouro e a dança. (ANDRADE,
1924)182

A arte precisava repensar os seus fazeres e temas em perspectiva com o
cenário mundial. Para isso, era preciso destruir e reconstruir tudo o que se
entendeu até aquele ponto como brasileiro. O Manifesto Antropofágico de
Oswald de Andrade (1890-1954), questionava “Tupi, or not tupi, that is the
question”, fazendo referência a língua dos povos Tupi, aprendida pelos
colonizadores portugueses ao chegarem no Brasil e uma das mais faladas em
todo o território entre os séculos XVI e XVII (NAVARRO, 2005).
Nessa reformulação identitária brasileira, a figura da mulata, vista como
representação da miscigenação e complexidade do Brasil, começa a sair da
margem e ocupar lugar central nas artes plásticas, evidenciado pelas mulatas de
Di Cavalcanti e as amas de leite de Tarsila do Amaral.
Embora, nesse momento, ocupando papel importante na cultura
brasileira, na prática, essa mulher de origem miscigenada, a mulata, de
antepassado
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socialmente. A presença da figura da mulata no modernismo não intencionou a
igualdade social, racial ou de gênero, afinal, não era essa a agenda.
A questão da identidade nacional, a partir do Estado Novo (1937-1945)
toma um novo propósito. O governo, ao promover o desenvolvimento social e
econômico, percebia que a falta de unidade do país era um sério obstáculo a ser
suplantado. Assim, buscou criar uma identidade cultural, manifestada pela
transformação de certos símbolos brasileiros em ícones de uma nação, entre
eles festas populares como o carnaval, o samba e o mestiço.
Encontrando um favorável passado modernista para se destacar, o
mestiço sai do seu lugar obscuro nas teorias de raça do século XIX, e é alçado
a um símbolo de brasilidade:
A ideologia da mestiçagem, que estava aprisionada nas ambiguidades
das teorias racistas ao ser reelaborada pôde difundir-se socialmente e
se tornar senso comum, ritualmente celebrado nas relações do
cotidiano, ou nos grandes eventos como o carnaval e o futebol. O que
era mestiço torna-se nacional. (ORTIZ, 1994, p. 41)

O mestiço não era mais apenas uma conformação racial presente no país,
mas antes, ele se torna um símbolo cultural. De acordo com Regina Abreu (2000)
o mestiço se torna mais uma categoria cultural que uma racial, uma vez que
servirá mais ao propósito unificador do governo do que à retratação de uma
complexa formação do povo brasileiro. Como esperado, na prática, nada
modificou perante a situação marginal da população negra e mestiça.
O problema da identidade brasileira, longe de ser resolvido, volta a estar
em pauta, mais tarde, na ditatura, com novas agendas e roupagens. Os militares,
tanto quanto os governos anteriores, continuaram a buscar o “Santo Graal” dos
países subdesenvolvidos: ser internacionalmente uma potência. O mestiço, o
samba e o carnaval já não serviam mais isoladamente para construir uma
imagem brasileira consistente, estavam desgastados.
Diferentemente do período varguista, no entanto, quem encarnou a
ideologia do progresso foi uma outra figura que já circulava pelo imaginário
brasileiro: a mulata. O Brasil precisava não apenas ser um país moderno, mas
precisava parecer um. Se a propaganda é realmente a alma do negócio, nesse
caso, a mulata foi a alma do negócio do regime militar.
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A sua representação no período, não encontrou paralelo com as do
modernismo. O propósito era outro. Seu corpo foi vendido como símbolo de uma
terra abundante e receptiva, seus atributos corporais deveriam seduzir o
estrangeiro, atraí-lo e convencê-lo da pujança nacional. Se o mestiço fora
anteriormente um agente nacional, nesse momento a mulata passa a ser um
objeto da nação (CORREA, 1996).
Essa construção de imaginário brasileiro no exterior, amplamente
difundido no país, encontra eco em arraigadas noções coloniais de identidade
feminina mestiça. Segundo Eduardo Paiva (2011) a mestiçagem desde o
descobrimento esteve associada à sensualidade e sexualidade, fruto de uma
ocupação eminentemente masculina.
Esse imaginário será retratado por Gilberto Freyre (2006), que retoma um
ditado popular “Branca para casar, mulata para f., negra para trabalhar” (pp.910), revelando a preferência sexual dos senhores do Brasil colônia pelas mulatas
em relação às negras, por exemplo, em consonância com as teorias raciais
vigentes. A mulata é o objeto de desejo em oposição às negras, que serviam ao
trabalho. A sua função social era servir à luxúria e aos prazeres dos seus
senhores.
A mulata foi, assim, uma figura que se marginalizou duplamente, porque
era mestiça, mas também mulher. A beleza feminina, não apenas da mulata,
tendeu, ao longo da história de sua representação servir ao desejo. Simone de
Beauvoir lembra que a beleza da mulher variou bastante ao longo do tempo, mas
se uma coisa permaneceu constante foi a exigência que seu corpo fosse um
objeto passivo e inerte, pois a mulher destina-se à possessão e ao desejo
(BEAUVOIR, 1980).
Enclausurada entre representações culturais e históricas, papeis sociais,
ao longo do tempo, elas deveriam se servir do que lhe era dado valor: seu corpo.
Em oposição encontra-se o mulato que fora dada, mesmo que, ilusoriamente, a
promessa de melhoria de vida pelo trabalho pós-escravidão, algo tão bem
retratado pelo romance O Mulato (1881) de Aluísio Azevedo. Por essa razão, é
impossível falar de raça, sem também falar de sexualidade (CORREA, 1996)
Nesse contexto, a sensualidade e erotização desse corpo se tornam
concretas e explícitas, ancoradas em dispositivos chamados shows tipo
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exportação. Eles eram construídos com um aparato de cenário, música e elenco
de belas mulatas em roupas diminutas, seminuas, objetos de desejo masculino,
expostas como objetos.
A sexualização do corpo da mulata era tão incisiva, que as mais famosas
como as do Sargentelli costumavam estampar revistas masculinas, a exemplo
da edição da revista Homem de Agosto de 1976183.
Segundo Sargentelli, não bastava ser mulata, tinha que saber sambar.
Essa máxima do mutadólogo, ou seja, do especialista, indicava que havia uma
distinção interna entre essas mulheres. A mulata exportação era uma categoria
diferente, à parte das outras existentes no amplo hall da miscigenação. Havia
um padrão a ser seguido, com exigências específicas.
Para ser mulata a pele deveria ser marrom - nem muito escura nem clara
demais - os traços tinham que afastar a lembrança negra, os narizes chatos, os
lábios grossos, o cabelo frisado, ou seja, indicativos de negritude (DÍAZBENÍTEZ, 2010).
Além disso, essa mulher tinha que ter ginga, samba no pé, simpatia,
quadris generosos, coxas grossas e torneadas, seios empinados, firmes. Assim,
o tipo ideal da mulata atendia a uma combinação “confortável” entre as
características físicas negras e brancas, onde a negra deveria receber menor
acento.
Além de respeitar um modelo de beleza específico, a mulata profissional
deve antes de tudo encarnar toda a aura de desejo em torno dela. Ora, a mulata
profissional deve, antes de mais nada, ser portadora desses atributos e
corresponder a esse modelo. Deve não apenas ter o tipo físico, mas portar-se
de modo a evocar essas imagens. Isso se dá, em particular, numa forma de
interação com o público: ela tem de seduzir seu público. Sua capacidade de
sedução, em última instância, constitui a prova de sua efetiva capacitação
profissional (GIACOMINI, 2006). Ser uma mulata, portanto, não significava
apenas o pertencimento a uma conformação racial miscigenada, mas a uma
profissão, uma carreira. No final dos anos 1980, o SENAC no Rio de Janeiro
chegou a ministrar um inédito Curso de Formação Profissional de Mulatas. Sim,
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HOMEM. Revista. Agosto de 1976. Recortes do acervo particular de Anibal Christiano Gontijo
Penna. Belo Horizonte, BH.
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no Rio de janeiro, lócus da mulata por excelência, cartão postal do Brasil no
exterior, sede das principais casas noturnas do gênero e berço das escolas de
samba do país.
A mulata bonita, de corpo violão, boa sambista, sedutora é produzida
segundo um determinado modelo. Segundo Sonia Giacomini (2006) o segredo
reside na seleção das mulheres, um processo meticuloso e a produção – que é
a mulata profissional. Dessa forma, o show de mulata é como que uma prova de
que a mulata brasileira é tudo o que dela se diz e imagina: a mulata brasileira é
tudo o que dela se diz e imagina: encontram-se aí, no palco, para quem quiser
ver, para quem quiser ver, as mulatas brasileiras autênticas.
Sob essa mulher regem pré-conceitos, pré-julgamentos, que balizam seu
lugar de importância nas narrativas históricas. As recorrências de certo padrão
de beleza, atributos e comportamento, limitam o pensamento, o interceptam no
caminho à consciência. Esse é o processo de estereotipia, que antecede à
reflexão (BOSI, 1992).
Aprisionamos esse corpo, antes mesmo de chegar a conhecê-lo. Mais
promessa do que realidade, figura da mulata dos shows exportação não se
esgota isoladamente enquanto corpo mestiço ou, tampouco como feminino.
Tentar encaixá-la como uma categoria de raça ou de gênero é
problemático. Até mesmo porque, o próprio conceito de gênero como diferença
sexual já não se sustenta mais. Entre o negro e o branco existe um abismo de
existências. Da mesma forma, entre o masculino e feminino há uma gama
diversa de associações. Se deve pensar no sujeito social, nos códigos
linguísticos e representações culturais, um sujeito engendrado não apenas pelas
relações de sexo, mas de raça e classe: um sujeito múltiplo (LAURENTIS, 1994).
Nesse corpo convergem representações que não encontram eco nenhum
outro. A imagem e os sentidos atribuídos aos corpos não são dados reais, fatos,
mas são articuladores de papeis sociais (SWAIN, 2000).
Essa imagem da mulher de pele marrom, nem preta nem branca, que se
mexe com incrível desenvoltura, que tem malícia no olhar, que seduz os homens
com seu jeitinho é, sem dúvida, uma invenção.
Assim como a história da mulher não é a mesma das mulheres, a mulata
profissional não resume uma população inteira de mulheres mestiças, como se
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pode pensar desavisadamente. Mesmo entre as mulatas profissionais existem
inúmeras existências. Mas como um estereótipo, ela é simplificada, ou seja,
apagam-se as contradições, ignoram as exceções e essa mulher permanece
imune à experiência (BOSI, 1992).
Estudar os desenhos de Alceu Penna em Brazil Export é olhar para uma
história de representações e mitificações em torno desse corpo. Este que está
inserido na teia histórica de uma nação chamada Brasil, mas que tece um
caminho próprio, não apenas miscigenado, mas, também, feminino, e, por isso,
absolutamente singular.
Esse corpo, que começa a aparecer de forma mais consistente a partir da
década de 1960 na obra do artista, localiza-se em uma linha não apenas
cronológica, mas visual da sua produção. Para entender a mulata de Alceu,
precisamos retroceder um pouco ao momento exportação.
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4.1. Das deusas féericas às mulatas exportação

O desenho te liberta, ele te faz dono, senão da
história inteira, mas do ponto de partida. (Ronaldo
Fraga184)

Roland Barthes, na sua obra A Câmara Clara (2012), chama a atenção
para uma verdade inexorável: para serem conhecidos, os artistas têm de passar
por um pequeno purgatório mitológico, uma vez que precisamos associá-los à
um objeto, a uma escola, a uma moda, a uma época de que são fundadores,
referência, testemunhas ou símbolos. Junto deles, há uma necessidade de
classifica-los, de associá-los como uma espécie a seu gênero.
Não há como não pensar em Alceu Penna ao ler esses escritos. Um artista
que recusou pela sua própria trajetória atrelar-se a uma profissão, um oficio, um
propósito. Pela sua notória paixão pelo desenho, haja vista o volume de sua
produção, Alceu Penna “deu vida” a incontáveis figuras - algumas, porém, mais
do que outras.
Para se chegar até as mulatas desenhadas pelo artista, em especial,
aquelas do show Brazil Export, é preciso fazer uma pausa, de forma a entender
o caminho visual que as precederam, seu lugar de pertencimento na obra. Esse
percurso, já se adianta, que não é cronológico, uma vez que tempos diversos se
entrecruzam nas percepções do seu traço.
Alceu começa a sua carreira assinando figurinos de shows dos cassinos
do Rio de Janeiro e espetáculos do Teatro de Revista, onde as belas vedetes
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encantavam o público com números bem coreografados e vestidas com figurinos
que faziam jus aos seus invejáveis atributos físicos.
Na sua carreira na imprensa, que manteve de forma paralela, encontrou
sucesso e reconhecimento do público feminino – mas não somente, nos
editoriais de moda e na coluna As Garotas. Essa última inspirou uma geração
inteira de jovens brasileiras com uma moda ousada na medida e uma língua
afiada que desafiava os papeis femininos tradicionais em vigência no período
(PENNA, 2010).
Por conta da repercussão do seu trabalho em Cruzeiro, Alceu foi alçado
a expert em moda e comportamento pelas jovens de meados do século XX,
especialmente da classe média, que “devoravam” as páginas com suas
sugestões de moda e corriam para as bancas em busca do penteado ou da roupa
vestida pela Garota da semana.
O curioso é que mesmo com o furor em torno de seu trabalho e a sua
popularidade, Alceu raramente aparecia. Parecia ser suficiente a projeção das
suas figuras em território nacional. O registro fotográfico encontrado em seu
acervo pessoal em que ele é cercado pelas universitárias de Niterói com papel
e pincel nas mãos é uma exceção. Essa imagem corporiza a influência que ele
exerceu junto ao público feminino e mais, aponta para a latente escassez de
referências de moda no Brasil. (Fig.93)
As informações sobre a moda internacional ainda chegavam no país com
certo atraso e, sem qualquer adaptação. O bom gosto era francês, naturalmente,
e as roupas de qualquer elegante que se prezava, deveria ser pautada pela Alta
Costura.
Mas, como usar os finos casacos de pele tão presentes nas coleções
internacionais e vendidos pela Casa Canadá em pelo calor carioca? Havia até
mesmo, um serviço de armazenamento em câmaras frigoríficas das belas e
caras peles das clientes da Canadá, que, normalmente, tinham sua vida útil
reduzida pelas altas temperaturas da cidade, especialmente no verão.185
185 A Casa Canadá foi fundada por Jacob Peliks na década de 1930 como a primeira peleteria
do país no Rio de Janeiro. Contratou as irmãs Mena Fiala e Cândida Gluzman para gerirem a
loja, que comercializava tecidos, roupas importadas, palhas, feltros entre outros. Com o passar
do tempo, a procura por produtos cada vez mais especializados, a dificuldade da importação e a
ideia de conceber uma confecção própria de roupas de luxo fez com que, em 1944, a Casa
inaugurasse a linha “Canadá de Luxe”. Foi concebida por Cândida em tecidos e moldes
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Figura 93. Alceu Penna entre universitárias de Niterói apresentando novidades da moda
e desenhando modelos. 1940-1950 circa. Acervo pessoal Alceu Penna. Rio de Janeiro.
Reprodução Gabriela Penna, 2013.

Em vista desse cenário, rapidamente, Alceu se tornou um mediador e
conselheiro, daqueles que toda mulher gostaria te ter, como um livro à sua
cabeceira. Suas ilustrações eram guia de bom gosto para as elegantes. Antes
do artista na revista O Cruzeiro, a estrangeira Therésè de Clemenceau escrevia
as colunas de moda. Posteriormente, as contribuições nesse sentido eram
esparsas, muitas vezes anônimas. Ainda, na revista era incomum as ilustrações
de moda assinadas (LIMA, 2009).
importados para atender aos desejos de alta costura da elite brasileira. O tratamento dado às
clientes era, tal como em uma maison internacional, passadoria e armazenamento de peles em
câmaras climatizadas estavam incluídos. Como o país não tinha tradição da Alta Costura, as
coleções francesas eram adquiridas pela Canadá, depois desconstruídas e reproduzidas pelas
costureiras, que estudavam as técnicas empregadas, o que contribuiu largamente para o
aperfeiçoamento do fazer moda no país, ainda que pela cópia. Para saber mais: SEIXAS. Cristina
Araújo. A Questão da Cópia e da Interpretação no Contexto da Produção de Moda da Casa
Canadá, no Rio de Janeiro da Década de 50. Dissertação de Mestrado. Programa de PósGraduação em Design. Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2002.
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Ele ensinou a mulher brasileira a se vestir bem, sem gastar muito, pois
suas soluções eram criativas. No editorial Retalhos, de 10 de julho de 1943, em
tempos de conflito, ensinava-se às leitoras como aproveitar restos de tecidos
para renovar uma roupa já desgastada186. Ao mesmo tempo, convidou à uma
reflexão sobre os usos da moda no país, propondo algo que privilegiasse os
costumes da terra.
Se ele emprestou a elas sua sensibilidade e elegância no vestir,
certamente, elas lhe deram mais: a sua carreira. Não há como não notar que a
mulher ocupa um lugar de destaque na sua trajetória profissional e,
naturalmente, em seus desenhos. Se o purgatório de Erté (1892-1990) é a
mulher, ou melhor, as mulheres, pode-se pensar que o “purgatório” de Alceu
Penna o é (BARTHES, 2009).
Não que o artista não tenha desenhado homens. Pela observação do seu
arquivo pessoal eles estão presentes, sobretudo, nos trabalhos de figurinos, mas
em escala menor.
O artista desenhou uma série para a escola de samba Canários das
Laranjeiras em 1970. Em certo croqui, um homem está fantasiado de diabo, com
macacão e capa em cores rajadas de vermelho, laranja e amarelo, estampado
um tridente no torso e uma gola alta e rajada, em uma alusão, provável, às
labaredas do fogo do inferno.
Já para o programa Paz e Humor na TV Tupi, Alceu Penna desenhou para
o quadro 1001 noites um homem, que parece um sultão, vestido com uma
espécie de túnica bufante rosa com detalhes dourados, turbante imponente e
uma espada árabe à frente. (Fig.94 e 95)
As figuras masculinas de Alceu são mais altivas, com expressões faciais
contidas, por vezes, austera, como se pode observar nas duas ilustrações
supracitadas. O corpo é estático e, normalmente, disposto frontalmente,
encarando o observador diretamente. Em geral, a presença social masculina é
associada a poder, ou seja, sugere o que ele é capaz de fazer – com você ou
com outros (BERGER, 2010).

186

O CRUZEIRO. Editorial de moda Retalhos. Alceu Penna,10 de julho de 1943, p.59. Acervo
Jornal Estado de Minas. GEDOC. Belo Horizonte, MG.
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Figura 94. Uma aparição masculina. Croqui do diabo para a Escola de Samba Canários
das Laranjeiras. 1970. Acervo pessoal Alceu Penna. Reprodução Gabriela Penna, 2006.
Figura 95. Croqui para o programa de TV Paz e Humor da TV Tupi, inspirado nas 1001
noites. 1972 Acervo pessoal Alceu Penna. Reprodução Gabriela Penna, 2006.

Diferentemente, a mulher atravessa a suas produções. Antes de se
encontrar como um profissional, ele já brincava com suas formas.
Gonçalo Junior (2004, p. 20) relata certo episódio ocorrido na época do
colégio interno em São João Del Rey interior de Minas Gerais, em que Alceu
desenhava uma mulher nua, afirmando sua fama de desenhista fora dos
padrões:
Embora faça charminho a cada encomenda, adora a reputação que
conquista cada vez mais como desenhista. Antes de tudo considera-se
um artista (...) certo dia um colega esbaforido chega às pressas para
alertá-lo do risco de expulsão do colégio, caso seja pego pelo padre
que faz ronda no colégio. Sem se incomodar, responde de bate e
pronto: Não se preocupe, quando ele chegar aqui a garota já estará
vestida.

Tal manobra de despir e vestir a garota retratada em alguns minutos,
ainda ironizando tal feito, já dava pistas do seu modo de desenhar a figura
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feminina, tão bem corporizado pelas apimentadas e, por vezes, desnudas
Garotas da coluna ilustrada de O Cruzeiro, que viria a criar em 1938, o seu mais
emblemático cartão de visita como ilustrador.
Lêda Guimarães (1995) chama atenção para dois aspectos do ato de
desenhar: um que se liga a cotidianidade, como arrumar uma mesa de jantar ou
um arranjo de flores e outro que está relacionado a fazeres especiais, ou seja
quando se exercita o senso estético de composições e combinações.
Se na infância e adolescência o desenho para Alceu era algo ligado ao
seu cotidiano, sem a obediência a técnicas e padrões, feito intuitivamente, para
se divertir e socializar, ao entrar na Escola de Belas Artes seu traço ganha outros
acentos.
Alceu Penna já demonstrava habilidade com o desenho, mas a sua
incursão durante os anos que frequenta a faculdade, certamente, acrescentaram
técnica ao seu desenho. À grade de disciplinas da arquitetura, soma-se à
algumas que ele frequenta como ouvinte no curso de Artes Plásticas, que muito
mais o interessavam (JUNIOR, 2004)
No início de sua carreira, na década de 1930, por exemplo, os desenhos
possuem menor detalhamento facial e, muitas vezes, no lugar dos olhos existe
um asterisco. Não é de se surpreender que ele tenha dado, até então, pouca
atenção a detalhes do corpo como pés e rosto, pois esses exigem do desenhista
mais prática. (Fig. 96)
Nesse período, reinava nas artes gráficas J Carlos (1884-1950). (Fig. 97).
Seus desenhos foram altamente influenciados pelo modernismo brasileiro e a
Art Déco. Desde a década de 1920 vai consagra-se nas revistas O Malho e
Illustração Brasileira e Para Todos. Nessa última vai redefinir a linguagem
editorial feita nas revistas até então, com apelo visual contundente, recheado de
ilustrações que recebiam quase tratamento de reportagens. As suas melindrosas
eram um capítulo, à parte, sensuais, ingênuas, e simpáticas, arrebatavam os
leitores. (MELO & COIMBRA, 2011)
J Carlos foi o primeiro ídolo de Alceu. Ele chega a procura-lo para mostrar
seus desenhos, ainda recém-chegado no Rio de Janeiro. Apesar de não
conseguir um emprego de imediato, recebe incentivo para persistir na carreira
(JUNIOR, 2010). Nesse momento, a mulher que aparece nos desenhos de Alceu
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não era muito longilínea, as coxas eram mais torneadas e quadris arredondados,
um padrão semelhante ao das famosas melindrosas. Dentro de um cenário em
que a beleza deveria ser prática e funcional, as figuras femininas da Art Déco
nos anos 1920 e 1930 encarnam a “mulher crise” ágil, esbelta (ECO, 2004).

Figura 96. Ilustração Revista Praia. Alceu Penna. 1935-1936. Acervo pessoal Alceu
Penna. Rio de Janeiro, RJ.
Figura 97. Capa da revista Para Todos estampando a personagem mais famosa de J
Carlos – a melindrosa. Década de 1920. Fonte. http://www.jotacarlos.org
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No seu arquivo pessoal, existe uma série de ilustrações intitulada
Mulheres Célebres187 feitas, aproximadamente, na década de 1940, depois que
Alceu Penna já havia abandonado a faculdade. (Figs. 98 e 99)
Esses desenhos mostram releituras de grandes personagens femininas.
Madame Pompadour (1721-1764), uma das figuras mais influentes do século
XVIII, carrega um inusitado pombo correio na enorme peruca – em alusão a sua
posição de amante e de governante não oficial, mas influente no reinado de Luís
XV. Eva, a figura bíblica do livro Gênesis, é retratada em um vestido em forma

Figura 98. Croqui de Alceu Penna de Madame Pompadour deixa seu corpo falar sobre
sua altivez e sensualidade. Mulheres Célebres. 1940 circa. Acervo pessoal Alceu
Penna, Rio de Janeiro. Reprodução Gabriela Penna, 2006.
Figura 99 Croqui de Alceu Penna de Eva, a primeira mulher, figura bíblica do pecado
original com uma serpente enrolada em seu corpo como um vestido. Mulheres
Célebres. 1940 circa. Acervo pessoal Alceu Penna, Rio de Janeiro. Reprodução
Gabriela Penna, 2006.

187

Após uma pesquisa nos arquivos e fontes listados no trabalho sobre os principais espetáculos
encenados no Brasil de 1930 a 1970, suspeita-se que essa série tenha sido produzida para o
show “Um milhão de mulheres” (1947) de Chianca de Garcia, dadas às incríveis semelhanças
na temática, estrutura dos personagens e título.

196

de serpente, que contorna seu corpo, sendo que a famosa maçã se transforma
em um chapéu.
Madame Pompadour está de perfil, assim como Eva, uma característica
frequentemente observada nos seus desenhos de figurinos. É perceptível como
o rosto ganha contornos mais delicados. A expressão corporal se alinha
perfeitamente com as figuras retratadas. Eva, a encarnação do pecado tem seus
braços e torso apoiados na parede, enfatizando os quadris. Madame Pompadour
aponta para algo, altiva, exercendo seu poder.
Alceu parece que, nesse momento, começa a ganhar mais domínio da
técnica do desenho do corpo feminino, que fica mais detalhado.
O artista era um estudioso do seu oficio. O seu acervo pessoal reuniu uma
biblioteca com títulos importantes e raros no Brasil, como já visto, entre eles
Sketching the Ballet de Francis Marshall (1950). Essa publicação é dedicada ao
estudo de poses do ballet, com técnicas de desenho do corpo em movimento.
Observa-se um desenho de figurino do seu arquivo pessoal, elaborado
em 1938, em que a mulher está vestida com top com estampas de pequenas
bolas coloridas. Há um boá volumoso, que contorna seu corpo até se fundir com
a cauda de uma microssaia. Um dos seus braços está esticado e o outro
levemente contraído, tal como se apresenta um corpo que dança. Apesar da
ausência de um cenário a postura corporal de tão crível, que transporta o
espectador para os holofotes. (Fig. 100)
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Em outro croqui, feito, provavelmente entre as décadas de 1960 e 1970,
a mulher levanta uma das pernas ao alto e esticada, com a cabeça e tronco
levemente curvado e a perna de apoio fletida para que a outra alcançasse altura
máxima. É quase como se o espectador estivesse assistindo a mulher se mover
de fato. (Fig. 101)
Observa-se que o artista consegue suavizar o movimento um pouco mais,
torna-lo mais verossímil, explorando posições ainda mais elaboradas.
O corpo que parece se mover é uma característica que permeia seus
desenhos do começo ao fim. O artista traz um repertório considerável de poses,
gestos, expressões que enfatizam a dinamicidade.
Alceu Penna estudou e aprendeu a criar uma roupa para o corpo feminino
em movimento. No seu arquivo existem muitos exemplares que atestam não

Figura 100. Croqui de figurino provavelmente desenhado para shows dos cassinos
mostra como Alceu Penna construía o corpo que ilusoriamente se movimentava.
1938. Acervo pessoal Alceu Penna, Rio de Janeiro. Reprodução Gabriela Penna,
2006
Figura101. Croqui de figurino de Alceu Penna mostra a elaboração na técnica de
representação do corpo feminino. 1960-1970 circa. Acervo pessoal Alceu Penna.
Rio de Janeiro. Reprodução Gabriela Penna, 2006.
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apenas a técnica, mas a capacidade de emprega-la, que vai se aprimorando com
o tempo e com sua carreira como figurinista.
O designer e ilustrador Ronaldo Fraga ao observar alguns dos seus
croquis de figurinos afirma que, ao contrário dele próprio, Alceu não parecia fazer
um desenho de primeira, mas de segunda, terceira... Ele parecia cuidar bastante
do acabamento, até nos esboços. Algo que mostra metodismo188.
Em seu arquivo pessoal existem muitos deles. Eles pareciam funcionar
como “mapas mentais” de um processo criativo. É notável como o artista
estudava, cuidadosamente, as posições antes de materializá-las definitivamente.
(Fig. 102)
Eles colaboravam para o encontro de uma curvatura perfeita do tronco do
corpo, a posição das pernas e dos braços. São como rabiscagens, que ajudam
a perceber intenções, onde se quer chegar, os porquês escondidos e a testar
ideias que parecem mentalmente boas à princípio, mas se mostram inviáveis na
prática (GUIMARÃES, 1995).
Alceu elabora bem o corpo que desenha. Ele estuda movimentos, poses
e até cenário, mesmo quando não existe um. Parece importante que seu

Figura 102. Esboço de Alceu Penna evidencia estudo de poses e composições, que se
faziam necessárias em seu processo criativo. Sem data. Acervo pessoal Alceu Penna.
Reprodução Gabriela Penna, 2006.

188

FRAGA. Ronaldo. Entrevista. Entrevistadora: Gabriela Ordones Penna. 08 de junho de 2015,
Belo Horizonte, MG
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desenho traga consigo não apenas uma roupa, um figurino, mas uma atmosfera.
Nesse sentido, percebe-se uma qualidade que se sobressairá nos trabalhos de
Alceu: a sensualidade.
É claro que o aprimoramento gráfico do seu traço auxilia nessa tarefa. Os
corpos desenhados por Alceu ganham alguns códigos de sedução, que vão se
tornando recorrentes.
É bastante frequente designers e ilustradores de moda usarem uma
mesma forma de posicionar o corpo no papel, que, muitas vezes, se torna uma
assinatura

reconhecível.

Bethan Morris (2007) salienta
que o ilustrador de moda deve
observar a postura de sua
figura, porque esta revela muito
do perfil comportamental que
se deseja comunicar. Mãos nas
costas podem ser interpretadas
como timidez, recato, ao passo
que mãos no quadril evoca
sensualidade.
Pela observação do seu
trabalho, o artista não tem uma
assinatura nesse sentido, mas
se vale de alguns códigos que
reforçam o apelo sedutor dos
seus

desenhos:

quadris

levemente tombados, pernas
levemente cruzadas à frente,
mãos na cintura e braços
Figura 103. Croqui de figurino The Golden Fish
a figura tomba os quadris e ousa na combinação
de cores amarela e preta. O contraste sensualiza
as formas da figura. 1940-1950 circa. Acervo
pessoal Alceu Penna. Reprodução Gabriela
Penna, 2006.

fletidos, como evidenciado pela
ilustração The Golden Fish.
(Fig. 103)
O

peixe

amarelo

é

transformado em uma mulher de maiô assimétrico em preto e amarelo, que
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mostra com abundância longas pernas tombadas pelo quadril – uma à frente da
outra, adornadas por uma longa cauda e adereço de cabeça imitando
barbatanas.
Algumas dessas expressões corporais, inclusive, longe de serem criação
de Alceu Penna, foram longamente exploradas em ilustrações e fotografias de
meados do século XX, por exemplo. Se o homem age a mulher aparece. A sua
presença se manifesta em gestos, voz, expressões, opiniões, roupas, gosto. Ela
sua aparição revela uma atitude para consigo, ela tem consciência que é
observada, ela se torna um objeto de visão, uma visão. (BERGER, 2010)
Juntamente com a expressão dos seus corpos, as cores se tornaram para
o artista um componente importante na construção de suas mulheres. Em uma
fotografia de Alceu desenhando, avista-se um pote de vidro em cima da sua
mesa de trabalho – recheado de pinceis. Ela vai ao encontro de um estojo de
pasteis holandeses e potes de tinta já ressecados presentes no seu acervo. (Fig.
104 e 105)
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Figura 104. Caixa de pasteis holandeses que eram materiais de trabalho encontradas no
acervo pessoal de Alceu Penna. Sem data. Acervo pessoal Alceu Penna. Fotografia
Gabriela Penna, 2015.
Figura 105. Detalhe de fotografia de Alceu desenhando, que mostra seus pinceis em um
pote de vidro. Suas aquarelas eram etiquetadas por causa do datonismo. 1950 circa.
Acervo pessoal Alceu Penna. Reprodução Gabriela Penna, 2006.

Alceu Penna era daltônico. A maioria dos portadores desse distúrbio tem
problemas para distinguir a cor verde e a vermelha. Em alguns casos mais raros
a cor azul e a amarela.189 Não se sabe o grau de daltonismo que ele tinha, nem
mesmo Thereza se recordava disso, mas ela o ajudava a etiquetar as tintas para
evitar confusões (Informação oral, 2006).190

189

Informações coletadas no site do Dr. Dráuzio Varella. Disponível
http://drauziovarella.com.br/letras/d/daltonismo/
190 GUATIMOZIN. Thereza de Paula Penna. Conversa informal, junho de 2006.

em:
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Isso é uma rotina plausível de ser feita em aquarelas. Mas ele não
trabalhou apenas com esse material. Ele usou hidrocor, nankin, lápis de cor e os
pasteis, tal como visto no seu acervo – ainda que hidrocor e nankin estejam
presentes em desenhos, a partir da década de 1960, sobretudo. E esses são
difíceis de serem etiquetados um a um, até porque em um estojo existem
numerosas variações de uma mesma cor. Seria um trabalho “hercúleo”, o que o
torna improvável.
Como combinar cores sem enxerga-las como a maioria dos indivíduos?
Os seus desenhos tendem a algumas características mais ou menos constantes
nesse sentido. As imagens produzidas pelo artista predominam contrastes, cores
fortes, tal como visto no figurino de Golden Fish. A cor preta e um forte tom de
amarelo criam uma figura feminina marcante e sensual.
Nota-se, também, que a cor vermelha e suas variadas tonalidades, estão
quase sempre presentes, tanto nos seus trabalhos para As Garotas quanto para
os figurinos.191
Ela vem de forma predominante, como no croqui de uma mulher com um
macacão inteiramente vermelho, que marca perfeitamente suas curvas ou às
vezes não. (Fig. 106). Em certo figurino, um vestido assimétrico preto com
recortes laterais, deixa à mostra a parte interna na cor vermelha. Ela aparece
como um detalhe diante da cor preta que predomina. (Fig. 107)
Michel Pastoureau (2008) assinala para o fato de as cores nunca
acontecem sozinhas, ou seja, elas sempre respondem às outras diante na
composição. O preto coloca o vermelho no pódio na figura 107, ele faz com que
o olhar seja direcionado para o interior do vestido. Um olhar voyeur, sem dúvida.

191

Essa característica da coluna foi levantada, também, na minha dissertação de mestrado
Vamos Garotas! Alceu Penna, moda, corpo e emancipação feminina (1938-1957). Programa de
Pós-graduação em Moda, Cultura e Arte. Centro Universitário Senac. São Paulo, 2007.
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Fig. 106. Figurino Alceu Penna para show mostra um macacão justo e um adereço
de cabeça totalmente fúscia. O vermelho e seus tons quase sempre presentes.
1960- 1970 circa. Acervo pessoal Alceu Penna, RJ Reprodução Gabriela Ordones
Penna, 2013.
Fig.107. Figurino Alceu Penna para show revela um tom de vermelho sob roupa
preta em pleno movimento. A cor é um importante elemento visual na sua
produção. 1960-1970 circa. Acervo pessoal Alceu Penna, Rio de Janeiro, RJ.
Reprodução Gabriela Penna, 2006.

É intrigante pensar que, provavelmente, o artista não enxergava essa cor
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tão presente em seus croquis. Isso significa que a escolha das cores deveria ser
algo delicado de ser feito, e, provavelmente, não era um processo intuitivo.
Na sua biblioteca, inclusive, havia livros de estudos das cores, que
provavelmente o auxiliavam nessa tarefa.192
Se as cores não acontecem sozinhas é, também porque possuem uma
dimensão não apenas artística, mas simbólica e social. E o vermelho é uma cor
que, tradicionalmente, vem sido usada associada ao perigo, a sedução, ao sexo
e o proibido. (MODESTO, 1986).
As cores e suas composições, nesse sentido, pareciam auxiliar Alceu a
transmitir algo que, lhe parecia caro no corpo da mulher: o poder de corrupção
dos mais incautos homens. Se o traço de Alceu salta aos olhos, não há como
refutar, que as cores se tornaram sua impressão digital.
A partir da década de 1940, entra em cena uma influência que marcará
não apenas seu desenho, mas, também, a sua mulher.
O Brasil nesse momento se torna alvo de um imperialismo norteamericano mascarado, que se aproveitando da Europa arrasada pela Segunda
Guerra, se esforça para garantir presença na América Latina vizinha. Ficou
conhecida pela “política da boa vizinhança”, que calcada no cinema, moda,
imprensa difundiu ideais do American Way of Life.
Nesse

período, Alceu passa uma temporada nos EUA como

correspondente de O Cruzeiro na Feira Mundial de New York e suas Garotas se
“americanizam”. Trocam os banhos de Copacabana por lutas de boxe no
Madison Square Garden.193
Mesmo de portas abertas às trocas culturais, notadamente desiguais,
Alceu não perdeu de vista seu país. Maria Claudia Bonadio salienta como o
Brasil e a sua cultura estão presentes nos desenhos de Alceu de forma geral.194

192

KING, John L. The Art of Using Colors. New York: Ilustrations Editions Company,
Garotas e a luta de Box. Coluna As Garotas do Alceu. O Cruzeiro. 27 de julho de 1940.
Acervo Jornal Estado de Minas. GEDOC, BH.
194 BONADIO. Maria Claudia. Entrevista. Via Skype. Entrevistadora Gabriela Ordones Penna. 08
de fevereiro de 2016. Belo Horizonte, MG.
193

205

Esse foco é percebido no olhar crítico que Alceu tinha para com a moda
internacional, como falado no início, mas, também, na presença constante das
aguardadas fantasias de festas juninas e de carnaval, onde as baianas
ocupavam lugar de destaque.
As suas baianas obedeciam a um padrão visual: arranjo de cabeça,
normalmente, compostas de frutas ou um elaborado turbante, também. A saia
quando não muito volumosa, é invariavelmente rodada. As cores da bandeira
brasileira

permeiam

os

detalhes, repleto de brincos e
pulseiras. (Fig. 108)
Assim, pelo menos nas
baianas, o artista não inventou
uma estética para representar
o Brasil em seus desenhos,
claramente

inspiradas

na

baiana mais internacional do
seu tempo: Carmen Miranda,
de quem, como já falado no
início do trabalho, foi amigo e
consultor informal.
Elas se tornaram quase
uma alegoria no seu trabalho
no período de aproximação
entre

os

EUA

e

Brasil

(BONADIO, 2008).
Seu
recebe
Figura 108. Croqui de figurino de uma baiana ainda
próxima à representação da baiana estilizada de
Carmen Miranda. 1940-1950 circa. Acervo pessoal
Alceu Penna, Rio de Janeiro. Reprodução Gabriela
Penna, 2006.

traço,

também,

influências

norte-

americanas claras e, também,
comprovadas por documentos
fotográficos de seu arquivo
pessoal,

como

a,

mencionada, fotografia de Penna com Jim Bodrero dos Estudios Disney.

já
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As Garotas, se alinham a estética pinup, reforçada pela nudez coberta
apenas por um estratégico chapéu, que atua como negociador da aparição da
carne (Fig. 109 e 110). Mulheres em poses sensuais e pouca roupa estamparam
pôsters e calendários. O termo –pinup, significa para colar na parede. Elas se
tornaram populares entre os soldados americanos durante a Segunda Guerra
Mundial. Atrizes, cantoras e dançarinas foram imortalizadas pelo gênero como
Betty Grable, Lauren Bacall, Marilyn Monroe, Kim Novak, entre outras. (PIPER,
1976).

Figura 109.Garotas de Outubro. Coluna As Garotas do Alceu.10 de outubro de
1942. Acervo Jornal Estado de Minas. GEDOC. Reprodução Gabriela Ordones
Penna, 2006.

Essas figuras cunharam a imagem da american girl, também, em revistas
especializadas, como Beauty Parade e Eyeful, conhecidas como girlie
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Figura 110. Fotografia do desfile Charme, que apresentava As Garotas do Alceu reais
no evento beneficente Providencia dos Desamparados no Copacabana Palace.
Outubro de 1948. Acervo Jornal Estado de Minas. GEDOC. BH. Reprodução Gabriela
Ordones Penna, 2015.

magazines, que apesar de não mostrarem nudez explicita eram mais
provocantes, que a maioria que circulava na imprensa da época.195
As Garotas vão ganhando contornos mais detalhados: a boca e os olhos
crescem e o corpo tem mais destaque nas páginas. Essa estética, contudo, faz
parte da sua genética. As Garotas são inspiradas nas The Gibson Girls do norteamericano Charles Dana Gibson, das quais herdaram o comportamento ousado
e o gosto pela moda. (PENNA, 2010). (Fig.109 e 110)
As Gibsons retratavam uma condição moderna da mulher no final do
século XIX, que começava a ganhar os espaços públicos e se exteriorizar. Suas
roupas e estilo de vida apontavam para uma mulher trabalhadora e
independente.
195

Rapidamente

tornavam-se

Ver: 1000 Pinups Girls. Germany: Tashen, 2008

disponíveis

nas

lojas

de
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departamento, pelos catálogos, refletindo mudanças na indústria da moda.
(CRAICK, 1997)
Percebe-se nos seus desenhos um alongamento da silhueta, mas com a
presença das curvas, que se tornam ainda mais sinuosas, ressaltando a
feminilidade tão requisitada nesse período: “As Garotas do Alceu exibiam um
formato de corpo condizente com o padrão estabelecido na época. Eram magras
e longilíneas, mas possuíam curvas, ostentando uma cinturinha minúscula”
(PENNA, 2007, p.97).
Rudolph Piper (1976) enfatiza as características sedutoras dessas
figuras:

Ela possui olhos grandes, uma boca larga que ri, mostrando os dentes
muito brancos, um busto que poderia servir de cabide, nádegas que
fariam com que um atirador revirasse os olhos, coxas acolchoadas e
tornozelos decentes. Seios nádegas, sorriso: eis de que é composta a
pin-up (...). (p.88)

Na década de 1950, especialmente, Alceu Penna criou uma série de
calendários para a revista O Cruzeiro tendo como tema As Garotas, um formato
reconhecidamente dedicado à veiculação das pinups. A revista não se contentou
no ano de 1952 em apenas publicar os desenhos, mas inovou ao fotografar os
bastidores da confecção dos desenhos. Convocaram a bailarina Irene Hozlo196.

196

O CRUZEIRO. Reportagem. Reportagem Calendário Garotas, em O Cruzeiro, sobre os
bastidores da produção do calendário. 06 de dezembro de 1952.
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As fotografias mostram o artista estudando as poses que vai desenhar,
tendo como modelo vivo a bailarina. (Fig. 111)

Figura 111. Alceu Penna estuda o corpo e as poses de Irene Hozlo para os
calendários das Garotas como um aluno de curso de Belas Artes. 1952. Acervo
Jornal Estado de Minas. GEDOC. Reprodução Gabriela Penna, 2006.

Irene, ao que indica as fotografias, era uma pinup de carne e osso. Rosto
delicado, magra, mas com contornos, pernas torneadas, braços longos e finos e
abdômen que chega a exibir um pouco de pele a mais, tudo parte do charme.
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Seu semblante é calmo, esperando os pinceis de Alceu Penna terminarem seus
trabalhos. Ela chega a ficar até mesmo de costas em uma pose complicada,
como uma bailarina saberia fazer. Seu corpo é milimetricamente examinado.

Figura 112. Irene Hozlo uma bailarina experiente se contorce para Alceu Penna para
confecção dos calendários das Garotas. 1952 em O cruzeiro. Acervo Jornal Estado
de Minas. GEDOC. Reprodução Gabriela Penna, 2006.
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(Fig. 112). Não se sabe se o artista teve uma musa, como Di Cavalcanti teve
Marina Montini, mas ele parece se comportar nas fotografias como um aluno de
um curso de Belas Artes, tal como já o fora, que cuidadosamente, explora o
corpo “ao vivo” de forma a retratá-lo da forma mais verossímil possível. Ele havia
passado, provavelmente, por aulas com uso de modelos vivos durante o curso
na antiga Escola Nacional de Belas Artes – E.N.B.A no Rio de Janeiro.
O estudo de anatomia afigurara-se, desde o Renascimento, como um dos
três princípios fundamentais para o estudante de arte. Estes estudos anatômicos
compreendiam, o estudo da figura humana ensinado nas academias
renascentistas. Contudo, assistir a lições de anatomia em escolas e academias
de artes foi, e ainda o é, privilégio de muitos poucos. Desta feita, tais
ensinamentos, desde o século XVII, passaram a configurar e a serem
disseminados ainda pelos livros de desenho impressos, os grandes manuais de
ensino de arte (QUEIROZ, 2014, p.228).
Pela observação do conjunto de sua obra, nota-se a ausência de
mulheres maduras. A juventude permeou os contornos de suas figuras, desde
As Garotas até as mulheres de seus figurinos.
As Garotas eram, contudo, a mais jovem de todas as suas
representações. Elas se autodenominavam “brotos”, uma gíria comum na época
para designar uma jovem, especialmente bonita. Esse termo parecia remeter ao
ideal da mulher que está desabrochando, começando a experimentar a vida e
seus desafios (PENNA, 2007, p.47).
Após a Segunda Guerra Mundial, o conceito de juventude se firma.
Organizam-se uma série de hábitos, comportamentos, vocabulário, moda
associados à uma faixa etária particular, entre a infância e a fase adulta.
Joaquim Ferreira do Santos (1997, p.49), em sua crônica do ano 1958 no
Rio de Janeiro, evidencia a complexidade de ser jovem, uma fase repleta de
contradições. Para ser brotinho, não bastava sair do cinema São Luiz e achar
que iria incorporar o jogo de cintura, quem sabe com os lábios molhados, de
Brigitte Bardot em E Deus criou a mulher logo na primeira festa junina do Clube
Piraquê, mas é ficar dividida entre o erotismo soft de BB, as freiras do Colégio
Imaculada Conceição em Botafogo ou ser comportadamente “atrevidinha”, como
As Garotas do Alceu de O Cruzeiro.
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As pinups foram, naturalmente, exemplos de como uma garota poderia
ser. E a mensagem era: para ser bonita é preciso ser jovem. Uma variedade de
indústrias de músicas, poemas, livros e ilustrações populares que exaltavam a
beleza, a virtude e a vitalidade da garota americana.
Desenhos de Gibson, Howard Chandler Christy and Harrison Fisher,
todos contribuíram para fazer da garota adolescente um ícone do
excepcionalismo e progresso material americano. (BRUMBERG, 1997, p.21).
Da mesma forma que a juventude é presente nas suas mulheres, há uma
ausência de corpos flácidos ou gordos. O corpo que Alceu desenhou e propagou
era o ideal daquele momento, magro, sem exageros, porque as curvas deveriam
existir, marcando a cintura e pernas torneadas tão bem encarnadas pelas pinups.
Ele compartilhou desse padrão de feminilidade. 197
Esse corpo deveria servir ao olhar dos milhares de homens que
retornavam retornam para casa dos fronts de batalha. Nesse momento os
cuidados corporais e o cuidado com a aparência aumentam. A mulher precisa
estar impecavelmente apresentada, criar a beleza, mesmo quando ela não existe
e deve, sobretudo, fingir para o homem amado que tem a pele aveludada, o porte
de rainha e a cinturinha fina (SANT´ANNA, 1995).
A beleza é jovem, mas a juventude pode estar ao alcance de todas nas
prateleiras do comércio especializado. Desde a Era Vitoriana o ato de embelezar
está inserido em uma dimensão prática, ou seja, o belo se transforma em
exibição de seu valor comercial distanciando-se do seu estigma de supérfluo.
Não há mais constrangimento entre parecer e ser, entre luxo e função, espírito
e matéria (ECO, 2004).
Em meados do século XX, há um resgate da silhueta do século anterior,
onde as cinturas minúsculas eram, arduamente, sob pena de desmaios,
moldadas em espartilhos. No lugar deles, um pouco mais democráticos, estão
as cintas elásticas, que faziam o corpo dos sonhos aparecer como um passe de
mágica.

197

É interessante acrescentar como a ausência de uma pluralidade de tipos físicos na obra do
artista vem suscitando pesquisas acadêmicas, como a releitura gráfica de algumas Garotas feitas
fora dos padrões de beleza. Ver: ALMEIDA. Isadora Marilia Moreira. Garotas do Brasil: Uma
releitura contemporânea das “Garotas” de Alceu Penna. Trabalho de conclusão de curso.
Bacharelado de Moda. Instituto de Artes e Design. Universidade Federal de Juiz de Fora, JF.
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O mais famoso presente nos anúncios da imprensa da época era a Vespa
– em clara alusão ao inseto, que possui um estreitamento considerável no tronco.
Esse era também, o corpo das vedetes, que Alceu Penna tanto vestiu ao
longo de sua carreira como figurinista dos cassinos e das revistas. (Fig. 113)
Neyde Veneziano (2011) descreve os pré-requisitos de uma vedete:

Boas cantoras, com requebrados e gingado, a fim de valorizar nossa
música e ritmos, maior comunicação com a plateia devido ao formato
passarela, corpos que valorizassem figurinos bem cuidados, decotes
generosos e, ainda, pernas bem torneadas à mostra eram exigências
para qualquer candidata ao posto privilegiado. (p.65)

A exigência das pernas
de fora não parecia ser apenas
dos produtores do Teatro de
Revista, mas também de Alceu.
Sua mulher, ao que tudo indica,
precisava de algumas boas
doses de exposição da pele,
para levar a sua assinatura no
canto direito do papel.
Os corpos desnudos ou
quase, estão presentes na obra
de Penna como um todo. Desde
as vedetes e estrelas das
revistas

até

as

atrevidas

Garotas. Na história da pintura
europeia, por exemplo, a mulher
foi principal e recorrente objeto
de uma categoria específica: o
nu (BERGER, 2007).
O

nu

sempre

esteve

presente nas artes figurativas,
Figura 113. Fotografia de uma vedete. Acervo
pessoal
Alceu
Penna.
1940-1950
circa.
Reprodução Gabriela Penna, 2013.

com grande destaque para a
arte grega. Na idade média essa
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categoria some e é retomada no durante o Renascimento, privilegiado pela
ruptura dogmática com a religião, lançando o homem ao centro do universo. O
antropocentrismo impulsiona artista, cientistas e pensadores a se debruçarem
sobre a matéria humana, os corpos, à exemplo do Homem Vitruviano de
Leonardo da Vinci (1492-1519). Desde a virada do século XX, contudo, há uma
separação entre o corpo e espírito, o corpo ganha uma existência à parte e voltase para o que lhe é próprio – a sua carne, sua animação (COURTINE, 2006).
O corpo é um elemento importante no desenho do artista, como se pode
observar, desde o esmero às técnicas de representação ao emprego das cores.
E ele parece se importar que assim o seja, pelo contrário, o esforço é de ressaltálo. Ele é a expressão primeira de onde parte a mulher que desenha.
Pela observação dos documentos dos seus arquivos, entende-se que nas
Garotas a nudez era mais controlada. Por exemplo, no croqui Quem acaricia as
Garotas? (1950), as figurinhas de Penna se apresentavam na praia em
justíssimos maiôs, que marcavam a cintura. Pernas e braços longos estão

Figura 114. Croqui de Alceu Penna Quem acaricia as Garotas? 1950 circa. Acervo
Jornal Estado de Minas. GEDOC. Reprodução Gabriela Penna, 2006.
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desnudos. Uma delas, inclusive, está com maiô em cor muito clara, quase da cor
da pele. De relance, quase dá a impressão que está completamente sem roupa.
Seria essa a intenção de Alceu, que manobrava a impossibilidade de realmente
mostrar mais pele em uma revista de circulação nacional? (Fig. 114)
Na coluna há mais sugestão que propriamente a exposição do corpo total.
Nas Garotas, contudo, a presença do nu tende a se concentrar nas décadas de
1940 e 1950, uma vez que nos anos 1960 a coluna torna-se muito conservadora
por influência da redatora Maria Luiza Castelo Branco (PENNA, 2010).
A coluna Três Garotas e Páris na sinuca em 24 de julho de 1943, por
exemplo é uma delas198. A cena retratada faz referência a uma passagem da
mitologia grega em que o deus Páris escolhe entre três deusas – Vênus, Minerva
e Juno. Enquanto Minerva e Juno são rejeitadas por Páris por possuírem mais

Figura 115. Coluna As Garotas do Alceu. “Três Garotas e Páris na sinuca” em 24 de
julho de 1943. O Cruzeiro. Acervo Jornal Estado de Minas. GEDOC. BH. Reprodução
Gabriela Ordones Penna, 2006.

198

Essa seção foi analisada na minha dissertação de mestrado sobre a coluna As Garotas do
Alceu. Aqui retomo a imagem inserida em uma outra discussão e análise. PENNA. Gabriela
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atributos intelectuais, Vênus, por sua vez é a eleita por sua beleza
incontestável.199 (Fig. 115)
Nessa seção, fica evidente a importância do corpo em relação ao espírito.
No julgamento de Páris. Vênus, a mais bela está completamente nua, apenas
com os seios cobertos. Nos desenhos de Penna ao que parece, a beleza estava
intimamente ligada ao corpo desnudo. A deusa mais bonita, é, também que está
mais exposta.
Nos figurinos, por outro lado, existem ainda mais ocorrências de mulheres
nuas, seminuas, repletas de transparências e decotes vertiginosos. Não
surpreende tal disposição, uma vez que o meio dos espetáculos não se
equiparava ao decoro exigido em uma revista da família brasileira e de circulação
nacional, como O Cruzeiro.
O teatro de revista, do qual o artista foi grande colaborador, por exemplo,
foi um dos primeiros palcos que negociaram a nudez do corpo feminino no Brasil.
Contudo, é preciso lembrar, ela não foi sempre um conceito único, uma vez
influenciado pelos códigos de conduta e apresentação, reguladores dos pudores,
que variaram ao longo do tempo.
As primeiras coristas e vedetes não mostravam as pernas, pelo contrário,
usavam meias grossas que as cobriam sem qualquer chance de indiscrição.
Quando a companhia francesa Ba-Ta-Clan aportou na década de 1920 com toda
sofisticação e produção, causou um impacto, assim como suas girls. Estar nua
em um palco bastava mostrar as pernas. Esse constituiu o primeiro nu artístico
do teatro brasileiro (VENEZIANO, 2011).
Observando as ilustrações de figurinos de Penna existe uma variação
considerável de exposição corporal, desde um corpo totalmente vestido, outro
mostrando partes isoladas até o completamente nu. Apesar de concentrados em
número a partir da década de 1960, o corpo nu é presente em seu trabalho desde
o início. (Fig. 116 e 117)

199

O CRUZEIRO. Coluna As Garotas do Alceu. “Três Garotas e Páris na sinuca” em 24 de julho
de 1943. Acervo Jornal Estado de Minas. GEDOC. BH. A seção foi empregada na minha
dissertação sobre as Garotas e é retomada aqui em um outro foco de análise. PENNA. Gabriela
Ordones. Vamos Garotas! Alceu Penna, moda, corpo e emancipação feminina 1938-1957.
Gabriela Ordones Penna, Centro Universitário Senac São Paulo, 2007.
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Figura 116 Ilustração de figurino mostra um dos seios parcialmente encobertos pela
mão da mulher. 1970 circa. Alceu Penna. Acervo pessoal Alceu Penna, RJ. Reprodução
Gabriela Penna, 2013

Figura 117. Croqui de uma vedete seminua. Alceu Penna. Acervo pessoal Alceu Penna.
1940-1950 circa. Reprodução Gabriela Penna, 2013.

Essas nuances foram amplamente negociadas em seus respectivos
contextos. Se na época das Garotas era um escândalo mostrar as pernas em
shorts curtíssimos, nos seus figurinos dos anos 1970, por exemplo, a ousadia
era, talvez, uma nudez mais explicita, como seios e nádegas à mostra.
Desde a década de 1950, vale lembrar, que o corpo começa a ser alvo de
intenso debate e ressignificações frente a instituições e poderes. Em 1975,
Michel Foucault, publica a obra Vigiar e Punir que expõe práticas disciplinares
que se consolidaram a partir do século XVIII, que governaram os corpos, que o
moldaram a um tipo específico, dócil.
A Primeira Ministra Margareth Thatcher expressou a ideia de uma época
ao sentenciar “Não existe sociedade, apenas indivíduos. ” É o momento da
revolução

feminista,

da

disseminação

do

uso

do

anticoncepcional.

(HOBSBAWM, 1994). Os anos 1960 e 1970 marcam o anseio pela a autonomia
sobre os corpos e isso eclode na ponta das aquarelas de Alceu Penna.
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Em um croqui feito entre as décadas de 1960 e 1970, por exemplo, uma
mulher está vestida com um macacão longo amplo. Seus braços estão esticados
para o alto, seus quadris tombados, como se estivesse dançando. Percebe-se
que a mulher não usa blusa e seus seios são parcialmente cobertos pelas alças
da roupa, praticamente apenas os mamilos. (Fig. 118)
Kenneth Clark (1956) faz uma interessante distinção entre o nu (nude) e
sem roupas (naked). Estar nu não é a mesma coisa de estar sem roupas. Nesse
último, existe o embaraço, a consciência que algo falta e, por isso, a presença
do pudor. É um estado. O nu se tornou uma categoria dentro da história da arte.
Ele é estudado e desejado.
Não existe constrangimento nas suas imagens, pelo contrário, quando o
corpo

desnudo

aparece

existe

um

orquestramento.

Alceu

cuidadosamente,

escolhe,
a

porção

exata de pele que deseja
evidenciar, e a roupa regula
essa

aparição.

Mesmo

quando a nudez é inevitável,
ele mais sugere que explicita.
(Fig. 119)
Observando

seus

croquis, tanto da imprensa
quanto

dos

figurinos,

a

ausência de roupas não era
um fim em si mesma.

Sozinho
não

interessa

esse

corpo

a

Alceu.

Alexandre Bergamo (2004)
lembra que o discurso de um
Figura 118. Ilustração de figurino mostra quase um
topless, se não fossem as finas alças do macacão.
1970 circa. Alceu Penna. Acervo pessoal Alceu
Penna, RJ. Reprodução Gabriela Penna, 2013

indivíduo

traduz

uma

remissão a uma ordem social
e é ela que orienta não
apenas o seu modo de pensar
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o mundo, mas a si mesmo
dentro dele. Na sua larga
trajetória como ilustrador de
moda, naturalmente, a moda foi
componente fundamental das
suas imagens. No entanto, ela
precisava vir negociada com o
corpo de modo a criar uma
atmosfera, uma visão.
A

roupa

e

o

corpo

orquestram um jogo de mostrar
e esconder. Ela se distancia da
sua corporeidade e passa para
uma outra existência. Não é
uma mulher, mas uma imagem
e uma visão.
Daniela Queiroz (2014)
Figura 119. Ilustração de figurino mostra seios
parcialmente encobertos. 1970 circa. Alceu
Penna. Acervo pessoal Alceu Penna, RJ.
Reprodução Gabriela Penna, 2013

analisa que essas imagens
femininas do artista para O
Cruzeiro, fazem alusão não

apenas a um enorme repertório imagético de outras tantas mulheres traçadas,
pintadas, esculpidas pela arte, como também fazem referência à imagem de um
nu feminino latente.
Pela observação dos documentos do seu arquivo pessoal, no entanto, é
preciso inserir as mulheres de seus figurinos ao lado das referidas Garotas, que,
guardadas as devidas especificidades, partilharam dessa mesma multiplicidade,
tal como mostrou a série Mulheres célebres em que Alceu dá vida a inúmeras
figuras desde a bíblica Eva, passando por Pocahontas e até a célebre rainha do
Egito, Cleópatra.
Se a mulher de Alceu é múltipla, ela o é porque o corpo é múltiplo e
diverso, é presente, mas distante, concreto e ilusório (TURNER, 1989). Mesmo
assim, elas mantiveram uma constante: Elas tenderam à uma fidelidade ao
padrão de beleza partilhado pelo contexto em que se inseriam.

220

Mesmo diante de aproximadamente quatro décadas de produções de
imagens femininas, percebe-se alguns acentos, como o padrão da beleza
americana em seus desenhos, na presença do corpo esbelto e da nudez. Na
saga de buscar a sua mulher, ou melhor, mulheres, a presença de um padrão
indica, por sua vez, ausências, interrupções, desvios.

4.2. A ausência presente: Negras e mulatas nos desenhos de Alceu Penna

Examinando os rastros de documentos deixados pelo seu arquivo
pessoal, notam-se, algumas ilustrações e croquis de mulheres negras. São
poucas e formam um conjunto, que ao que parece para um espetáculo. Não é
possível precisar o período, uma vez que o seu traço não partilha de elementos
em comum a outros vistos. (Fig. 120)

Figura 120. Croquis raros de figurinos de negras e negros. Alceu Penna. Acervo
pessoal Alceu Penna, RJ. Reprodução Gabriela Penna, 2013
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Seus corpos são indistintos, ou seja, não existem detalhes visíveis no
rosto, tais como boca, olhos. Os corpos são pequenos, mostrados em conjunto

Figura 121. Croqui raros de figurinos de negras e negros. Alceu Penna. Acervo
pessoal Alceu Penna, RJ. Reprodução Gabriela Penna, 2013
Figura 122. Aquarela de Jean Baptiste Debret publicada no seu livro Viagem Pitoresca
no Brasil. Fonte Debret e o Brasil. Obra Completa. 2009. Digitalização.
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com outros, em perspectiva, em um cenário. Lembram as aquarelas idílicas de
Debret sobre o Brasil. Ao contrário das Garotas e das deusas feéricas dos seus
figurinos, essas imagens mal aparentavam um corpo, soterrados em volumosas
saias. (Fig. 121 e 122)
Essas séries, encontradas em seu acervo, intitulei como “africanas”. Não
apenas pela presença da mulher negra, mas pelas saias rodadas, panos da
costa, turbantes e assessórios grandes que remetem a figura das baianas
inspiradas nas vestimentas tradicionais africanas.
As baianas dessas séries não se assemelham as que ele desenhou ao
longo de sua carreira, pois eram mais detalhadas, tanto na roupa quanto no
corpo. Rosto de pinup, corpo esbelto e esguio como as atrizes e manequins e,
se não fossem brancas, no máximo eram mulatas de traços muito delicados.
(Figs.123 e 124)

Figura 123. Croqui de figurino de uma baiana mulata “branqueada”. 1940-1950 circa.
Alceu Penna. Acervo pessoal Alceu Penna, RJ. Reprodução Gabriela Penna, 2013
Figura 124. Croqui de figurino de uma baiana branca esguia e de traços delicados.
1970 circa. Alceu Penna. Acervo pessoal Alceu Penna, RJ. Reprodução Gabriela
Penna, 2013
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Aliás, as mulatas compõem um conjunto ao lado das representações
negras, um pouco mais numeroso, mas ainda escassa frente as outras
representações de mulheres brancas já vistas. Das 490 ilustrações de figurinos
dispostas no seu acervo pessoal, pesquisadas em abril de 2015, apenas 17
apresentam mulheres mulatas – mesmo que não em trajes típicos de mulatas
dançarinas.200
Observa-se que, antes da década de 1960, as mulatas são ainda mais
raras. Não existem séries dedicadas a ela, espetáculos inteiros em que a sua
predominância chame a atenção na obra de Alceu Penna. Essa escassez possa
ser explicada pelo momento em que elas foram criadas, assim como pelo meio
que Alceu Penna trabalha: a moda.
O Brasil dos anos 1960 vive o que Marcelo Ridenti (2005) chamou de
romantismo revolucionário, ou seja, as bases para construir o futuro de uma
revolução nacional modernizante, não significava criar utopias anticapitalistas
passadistas, mas progressistas; implicava o paradoxo de buscar no passado as
raízes populares nacionais. Vislumbrava-se uma alternativa de modernização
que não implicasse a submissão ao fetichismo da mercadoria e do dinheiro,
gerador da desumanização. Era preciso, se rebelar contra velhos paradigmas e
políticas.
Esse processo de repensar a sociedade faz eclodir muitos movimentos de
direitos civis e igualdade como o movimento negro. Esse foi emblemático e
violento nos EUA. Surgem líderes como Martin Luther King e Malcom X, que
travam batalhas contra a segregação racial.
O Brasil absorve os ecos dessas lutas. Especialmente, a partir da década
de 1970 é perceptível o crescimento de uma militância negra. Inspirados pelos
movimentos blackpower e, também, pelas lutas de independência das colônias
portuguesas na África que vê surgir um orgulho da raça negra. Em 1978 eclode
o Movimento Negro Unificado (STAM, 1997).

200

Esse número não é absoluto, uma vez que não é simples identificar um figurino de uma roupa
de moda, apenas visualmente, por exemplo. Podem haver enganos, especialmente, se o
espetáculo não for de época. Esse número derivou de um critério visual particular, onde
contabilizei como ilustrações de figurino aqueles que não pareciam ser roupas do cotidiano ou
para à noite.
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A popularidade musical soul norte americana inspirou o festival Black Rio
e Tony Tornado estoura as paradas de sucesso com sua música Black Esperto
(1977). Na Bahia surgem os grupos Ilê Aiyê (1974) e o Olodum (1979) que
organizam o movimento culturalmente pelo resgate da cultura e ritmos africanos.
A reportagem da revista O Cruzeiro anunciava Negro é a cor! em 03 de
novembro de 1970201. (Fig. 125). Chamava-se a atenção para a invasão de
produtos cosméticos, roupas e assessórios para as mulheres negras, desejosas
do african look que estava na moda. Em todas as partes do mundo o negro
chama a atenção nas ruas pelo seu exotismo: Londres, New York, Caribe. Ainda,
destacam-se mulheres em evidência, como Marina Montini e a atriz Neuza Maria
da Silva Borges (1941-). A primeira era mulata e Neuza negra. Mas isso parecia
importar pouco, afinal eram todas miscigenadas, representações de um passado

Figura 125. Reportagem de O Cruzeiro Negro é a cor exaltava o orgulho e beleza de
ser negro. 03 de novembro de 1970. Acervo Arquivo Público Mineiro, Belo Horizonte,
MG. Reprodução Gabriela Ordones Penna, 2015.

201

O CRUZEIRO. Reportagem. Negro é a Cor. 03 de novembro de 1970, p.66-70
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colonial distante, mas estranhamente valorizado naquele momento. Elas eram
exóticas.
Sob esse signo de exotismo, inclusive, que mulatas e negras, assim como
outras etnias seriam levadas para a moda.
Até meados do século XX, as negras e mulatas não tinham destaque em
concursos de beleza, era no mínimo incomum alguma candidata que o padrão
de beleza fugisse dos europeus e norte-americanos. As primeiras modelos falam
por si só: Ilka Soares (1932-), uma moça de pele alva e olhos verdes, Elke
(Maravilha), uma imigrante russa, alta e magra de longos cabelos loiros.
Mulheres mulatas começam a figurar nos concursos de misses, a partir
da década de 1960. A revista Manchete em 18 de junho de 1960 destaca a Miss

Figura 126. Dirce Machado uma das primeiras mulatas de destaque em concursos de
beleza. Nessa foto no Miss Guanabara. Revista Manchete. 18 de junho de 1960. Arquivo
Público Mineiro. BH. Reprodução Gabriela Ordones Penna, 2016.
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Renascença Dirce Machado202 no Rio de Janeiro como a grande sensação do
Miss Guanabara. Segundo a matéria Dirce era recepcionista de cabelereiro na
Tijuca, carioca, de 1,65 m distribuídos em 58kg e manequim 44. Um corpo, sem
dúvida, curvilíneo. A revista O Cruzeiro, da mesma data, cobriu o mesmo
concurso e referiu-se às candidatas mulatas como semi-coloreds e produto
genuinamente brasileiro. Detalhe, produto e não mulher. (Fig. 126)
Em 5 de junho de 1970, a reportagem Mulatas na passarela! dedicou-se
a mostrar o número impressionante de mulatas em concursos de beleza. A
responsável por introduzir a mulata nesse circuito, segundo consta na
reportagem, foi uma cabelereira chamada Diná, que resolveu fazer um desfile só
com elas no clube Regatas do Flamengo em 1959. Devido ao sucesso, lançou
Dirce Machado a Miss Guanabara em 1960 e não parou mais. O clube que mais
lançava misses mulatas era o Renascença no Méier, uma região menos
abastada economicamente.
Segundo o colunista Stanislaw Ponte Preta na reportagem O Carnaval
das Mulatas em tom malicioso, afirmava que o clube era a melhor e maior fábrica
de chocolates do Brasil.203 Apesar do entusiasmo percebido nas matérias da
imprensa, a presença é ainda tímida. E mais, o tom das reportagens e dos
colunistas sobre elas, já per-formatizavam um discurso do corpo dessas
mulheres como lócus do desejo nacional.

202

Não foi encontrada data de nascimento e morte de Dirce Machado.
O CRUZEIRO. Reportagem. O carnaval das mulatas. Acervo Hemeroteca Biblioteca Nacional
Digital. Rio de Janeiro, RJ.
203
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Não seria exagero, observando seus arquivos, afirmar que Alceu Penna
nunca desenhou uma miss negra ou mulata sequer. E esses concursos eram
populares nas páginas das Garotas. (Fig. 127)
As misses, contudo, não eram modelos. Apesar de o país assistir a
desfiles de moda desde o início do século XX nas principais lojas de
departamento como o Mappin, essa profissionalização acontece mesmo depois
que a Rhodia Têxtil passa a usar um grupo seleto de modelos em seus editorias
e desfiles entre os anos 1960 e 1970. Até então as modelos eram moças da
sociedade, dançarinas e atrizes que modelavam, como a Ilka Soares.
(BONADIO, 2015).
Se ser manequim era algo difícil, o que dirá o ser para uma negra ou
mulata. O mundo da moda, no qual Alceu Penna construiu a sua carreira, era
dominado pela supremacia dos padrões de beleza europeus e norte-americanos.
Ao longo de mais de quatro décadas, ele dedicou-se ao desenho de inúmeros

Figura 127. A coluna Garotas anunciava o Reinado das Garotas nos concursos de
beleza. 07 de setembro de 1957. Belo Horizonte, MG. Acervo Jornal Estado de Minas.
GEDOC. Reprodução Gabriela Ordones Penna, 2006.

figurinos e modas, que marcaram o imaginário de gerações de mulheres no
Brasil. Mas, suas criações, não eram para todas.
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Em relação aos trabalhos como ilustrador de moda na imprensa, o artista
dá pouca ou nenhuma atenção à diversidade racial até meados do século XX.
Negras e mulatas não figuram suas tão aguardadas páginas de sugestões de
moda. (Fig. 128)
No arquivo pessoal do artista encontram-se dois cadernos de croquis de
modelos de costureiros, produzidos durante as suas viagens internacionais,

Figura 128. A coluna de moda Paris assinada por Alceu Penna. 26 de julho de 1947.
Acervo Jornal Estado de Minas. GEDOC. Reprodução Gabriela Ordones Penna, 2006.

onde frequentava apresentações e desfiles entre as décadas de 1940 e 1950.
Todas as mulheres são brancas. Esses cadernos funcionavam como um registro
cuidadoso das roupas, que seriam reproduzidas ou sugeridas nos seus
editoriais. Além de ser indicativo do seu padrão feminino, era, também do padrão
de modelos internacionais, uma vez que esses desenhos eram reproduções de
desfiles para a imprensa. (Fig. 129 e 130)
A ausência de negras e mulatas na profissão de modelo internacional só
começa a dar sinais de mudança, a partir de um marco na fotografia de moda:
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Figura 129. Caderno de croquis de estilistas internacionais. Balenciaga. 1940-1950
circa. Alceu Penna. Acervo pessoal Alceu Penna. RJ. Reprodução Gabriela Ordones
Penna e Maria Claudia Bonadio, 2006.
Figura 130. Caderno de croquis de estilistas internacionais. Carven. 1940-1950 circa.
Alceu Penna. Acervo pessoal Alceu Penna. RJ. Reprodução Gabriela Ordones Penna
e Maria Claudia Bonadio, 2006.

Em 1965, Richard Avedon fotografa a modelo Donayle Luna para uma das mais
emblemáticas revistas de moda Harper´s Baazar. (BONADIO, 2010)
No Brasil, por sua vez, a Rhodia Têxtil começa a empregar modelos
inspiradas

nos

padrões

internacionais

ascendentes.

Suas

manequins

mostravam imagens de diversidade racial e étnica, como Luana, uma negra e
Mailú, oriental, condizentes com a noção de brasilidade que a empresa se
esforçava para atrelar aos seus produtos (BONADIO, 2015).
As modelos da Rhodia tinham apelidos/codinomes. Luana, na verdade se
chamava Simone Raimunda. Segundo Bonadio (2015) é possível fazer uma
associação do seu nome profissional e ao da modelo negra mais famosa do
mundo naquele momento a Donayle Luna, pela sonoridade e grafia.
A modelo era uma baiana do Curuzu, Simone Raimunda Nonata do
Sacramento fez uma carreira na Rhodia até os 18 anos, quando se mudou para
Paris, já no fim dos anos 1960, onde fez seu primeiro desfile internacional nada
glamouroso, com o corpo pintado e enfeitada como pavão. Mas seu certo,
porque consegui atrair olhares de pessoas influentes no meio. Luana acabou
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caindo nas graças de dois dos maiores estilistas daquele tempo, André
Courrèges e Paco Rabanne.204
A revista O cruzeiro dava atenção especial a Luana na reportagem Luana
estou muito na minha. A matéria evidenciava o trânsito internacional da modelo,
que já estava alavancando carreira internacional. (Fig. 131)
Observando os seus editoriais de moda ilustrados na imprensa, a
supremacia da mulher branca permanece mesmo após meados do século. Os
documentos do seu arquivo fornecem pistas nesse sentido. Nas ilustrações de
moda mais recentes não foram encontradas mulatas ou negras. Seus trabalhos
para O Cruzeiro, por exemplo, são descontinuados após a segunda metade da
década de 1960.

Figura 131. Reportagem. Luana. Estou muito na minha. O Cruzeiro. 19 de janeiro de
1960. Reprodução Gabriela Ordones Penna, 2006.

204

VOGUE BRASIL. Perfil nostalgia. Memórias do futuro. Fevereiro de 2016.
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Isso não acontece em seus trabalhos de figurinos. Certamente, a maior
concentração de diversidade nesse sentido está nessas produções. No entanto,
deve-se ressaltar que, mesmo neles, até a década de 1960, os registros
permanecem inexistentes, salvo as séries africanas já mencionadas, que não se

Figura 132. Croqui de uma negra caracterizada no frevo. Quase não se vê o rosto e as
formas do corpo. Alceu Penna. Acervo pessoal Alceu Penna. Reprodução Gabriela
Ordones Penna, 2013.
Figura 133. Croqui de uma negra de pernas longuíssimas e microvestido de retalhos e
cabeleira blackpower. Alceu Penna. Acervo pessoal Alceu Penna. Reprodução Gabriela
Ordones Penna, 2006.

pode afirmar, com certeza, a qual período pertencem.
Foram identificados dois croquis de mulheres negras, com um tom de pele
muito escuro – diferindo-se das mulatas de cor marrom (a tonalidade tende a
variar). Suas feições pouco são perceptíveis. A cabeleira está de acordo com o
estilo em voga nos anos 1970, o blackpower. Em uma delas, a cabeleira cheia é
adornada com pequenos laços coloridos. Na outra, a mulher segura uma série
de guarda-chuvas e fitas remetendo ao frevo, as curvas são menos evidentes e
o volume da cabeleira é mais comedido. É possível que nem sejam ilustrações

232

de negras, mas de fantasias de “nêga maluca” ou blackface muito comum no
carnaval. O tom da pele é um tom negro muito escuro, quase caricato, e na figura
133 a mão da mulher está bem mais clara que o restante do corpo, o que sugere
uma possível pintura corporal. (Figs.132 e 133)
As mulatas, por sua vez, aparecem, normalmente, caracterizadas como
dançarinas: passistas de escola de samba, vedetes de shows e baianas.
No geral são as mais desnudas. As roupas mostram o abdômen, pernas
e, às vezes, seios ficam parcialmente encobertos. Normalmente, Alceu dá
destaque em brilhos, plumas e transparências. (Fig.134 e 135)

Figura 134 Croqui de uma mulata dançarina com colo, abdômen e pernas desnudas, que
lembra uma passista de escola de samba. 1970 circa. Alceu Penna. Acervo pessoal Alceu
Penna. RJ. Reprodução Gabriela Ordones Penna, 2013.
Figura 135. Croqui de uma mulata baiana, com saia estilizada e um top que parece
pedraria. Uma releitura mais contemporânea da tradicional baiana do início do século XX.
1970 circa. Alceu Penna. Acervo pessoal Alceu Penna. RJ. Reprodução Gabriela Ordones
Penna, 2013.
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As baianas, no entanto, se diferenciam pelo período. Aquelas produzidas
entre 1940 e 1950 são muito próximas do modelo da baiana estilizada de
Carmen Miranda – turbantes elaborados, podendo haver frutas na composição,
panos da costa, balagandãs, brincos enormes e tamancos. São mais brancas,
também. (Fig. 136 e 137)
Já as da década 1960 em diante tendem a ser releituras mais modernas.
A figura 135, mostra uma mulata baiana com saia estilizada assimétrica de
amarração lateral, com um top que aparenta ser de pedrarias, que sobe até o
pescoço. Seu turbante é discreto, quase inexistente.
Além dessas, existem as grandes estrelas mulatas imortalizadas pelo seu
pincel. Alceu desenhou Josephine Baker (1906-1975), a cantora de jazz que
encantou o mundo com a sua beleza negra e voz poderosa, com um vestido

Figura 136. Alceu Penna na Feira Mundial de New York ao lado de uma baiana com a
sua assinatura. O estilo ainda é mais próximo do figurino de Carmen Miranda. 1940.
Acervo Jornal Estado de Minas. GEDOC. Reprodução Gabriela Ordones Penna, 2015.
Belo Horizonte, BH.
Figura 137. Fotografia Carmen Miranda. 1940 circa. Acervo Museu Carmen Miranda.
Rio de Janeiro, RJ.
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longo

amarelo

dourado,

de

franjas

e

decote

profundo,

que

deixa

translucidamente o contorno do corpo à mostra. (Fig.138)
Observando essas imagens nota-se que à despeito das diferenças da cor
da pele e dos figurinos, os
traços das negras e mulatas
são, incrivelmente, parecidos
com

as

mulheres

retratadas

por

brancas

Alceu.

Não

apenas o rosto, mas o corpo é
mais

próximo

de

manequim

uma

internacional

europeia do que de uma mulher
de

ascendência

miscigenada.

negra

Esguias,

ou
seios

pequenos, curvas controladas.
A nudez, por outro lado,
deve-se dizer, após percorrido
todo esse caminho visual, que
não
Figura 138 No hall de mulatas, havia as estrelas
como Josephine Baker retratada pelo ilustrador.
1960-1970. Acervo pessoal Alceu Penna.
Reprodução Gabriela Ordones Penna, 2013.

tendeu

nenhuma
negras,

a

privilegiar

raça.

Brancas,

mulatas

todas

têm

registros de nudez ou quase
nudez. Ela é um pouco mais

evidente nas brancas e mulatas, como nota-se nas figuras negras, trazidas
anteriormente, mas atravessa como um todo a sua obra.
Alceu Penna desenhou, com fôlego, uma quantidade considerável de
mulheres, que, sem medo do exagero, poderiam popular estados e cidades
inteiras. Nessa história visual que compõem não apenas suas figuras, mas suas
escolhas e trajetos, ele privilegiou um modelo de beleza adotado em seu tempo.
Portanto, seus trabalhos não espelham a diversidade racial ou mesmo corporal
em seus desenhos. Não é difícil de entender uma produção que assim se
comporte, uma vez inserida na teia histórica de um país que marginalizou, ainda
que disfarçadamente, o negro e mestiço.
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Como observado, o artista se valeu de algumas características físicas
que, à despeito das variações estilísticas do seu traço, aprimoramento técnico,
se mantinham mais ou menos constantes. Dessa repetição, que se deu ao longo
da sua carreira é construída a mulher de Alceu, renovada a cada novo croqui.

4.3. Imagens da mulata no show Brazil Export

Poder da imagem que se constitui ela própria como lugar
do arquivo, atualizando sempre no presente seu passado,
uma vez registrado e arquivado, através de nosso olhar.
(JESUS, 2015, p. 263)

Entre as digressões ao padrão de beleza reforçado pelo artista ao longo
de décadas desenhando, a mulata vai ocupar um tímido lugar nos seus traços.
É somente em 1972, que Alceu vai criar figurinos para um show, em que a mulata
é, não apenas presente, mas tema absoluto: Brazil Export.
Em meio a uma história turbulenta de discursos e construções em torno
do corpo miscigenado da mulata, como ela se comporta nas ilustrações de Alceu
Penna? Que visualidade emerge no traçado dessa série?
Retomando, a série é composta por cinco imagens, todas previamente
apresentadas nesse trabalho: A mulata-baiana, Elza Soares, Odette, a Loiravedete e a mulata rosa shock.
Pensar na imagem da mulata que emerge desse show pelas mãos de
Penna é entende-las como visualidade, onde referências, associações,
exclusões, ausências e presenças são negociadas constantemente. Elas são um
mundo em si mesmas, o mistério da visibilidade, tal como dizia Merleau-Ponty
(2004) sobre a pintura. Não se esgotam, nem se encerram, suas vidas são
múltiplas e infinitas.
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Aby Warburg (1866-1929)205 construiu o monumento dessa ideia, uma
atípica biblioteca, que materializasse a interconexão dos saberes. Ela era
chamada de Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg - KBW206. Na entrada
está escrito Mnemosyne personificação na mitologia grega da memória.
O seu projeto com a biblioteca era materializar uma ciência universal da
cultura, sem as rígidas divisões disciplinares. Sua arquitetura elíptica, já
evidenciava esse propósito de interconectar os mais de 65 mil volumes. Era uma
biblioteca em constante movimento e mudança. Os livros deveriam se relacionar
uns com os outros e, sobretudo, despertar perspectivas, cumplicidades,
correspondências. Para o estudioso, não importava rotular o conhecimento de
cada livro nas prateleiras, muito menos organizá-los cronologicamente ou por
autoria (SAMAIN, 2011).

Figura 139. Fotografia da Biblioteca elíptica KBW onde se encontravam dispostas as
pranchas do Atlas Mnemosyne. Fonte http://warburg.sas.ac.uk/home/

205 Warburg foi um historiador das artes e antropólogo, pertencente a uma familia abastada de
banqueiros em Hamburgo. À despeito de uma confortável vida de luxos, ele abdicou para ser um
estudioso. Seu pensamento influenciou todo um campo dentro da Antropologia, que convenciouse chamar de Antropologia Visual, na qual alguns teóricos como Didi-Huberman, Etienne
Samain, Hans Belting, Ulpiano Meneses, para citar alguns, fizeram escola.
206 Em uma tradução livre: “Biblioteca Warburg da Ciência da Cultura”
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Essa biblioteca, contudo, não resume a obra de Warburg. Nela abrigou
ainda outra grande obra: O Atlas Mnemosyne (Der Bilderatlas). Ele é formado
por setenta e nove painéis de fundo preto, onde ele distribuiu aproximadamente
novecentas imagens, em sua maioria fotografias em preto e branco. O trabalho
começou em 1924 e foi interrompido com a sua morte em 1929. (SAMAIN, 2012)
Esse Atlas é uma espécie de enciclopédia visual, organizada em uma
constelação de imagens carregadas de poder simbólico. O papel de cada uma é
ativar a memória e a imaginação. Uma vivência depois das suas vidas. Sua
complexidade é grande e sua motivação muito contemporânea. Atualmente a
London University (UK) abriga o Warburg Institute, o primeiro a se dedicar
inteiramente no estudo da História Cultural e o papel das imagens na cultura.207
A série Brazil Export não existe sozinha, ou seja, ela corresponde a uma
visualidade, que é histórica e, por isso discursiva, também, mas não
necessariamente linear, em que figura um imaginário de uma sociedade. Ela
precisa de outras imagens, para a sua completude.
Assim como passar pelas imagens do show sem, contudo, problematizar,
configurar em excesso? Tomando como ponto de partida a obra de Warburg, o
Atlas, propõe-se a montagem de uma prancha. Didi-Huberman (2002) explica
que o Atlas é antes de tudo uma reconfiguração espacial, composta por imagens
de naturezas diversas que ocupam um mesmo plano.
Assim, tal como Etienne Samain (2011) fez com a prancha 79 do Atlas
proponho fazer isso com a série: uma experiência de leitura.
Tal como feito nas pranchas Mnemosyne, será atribuído o título: Imagens
da mulata Brazil Export. A prancha é composta por doze imagens: Além das
cinco ilustrações de Alceu Penna da série Brazil Export: uma fotografia da
modelo negra Luana208, uma mulata desenhada pelo cartunista Lan209, uma capa
do álbum Maravilhosa da cantora Wanderleia210, uma fotografia de uma negra

207

Ver: http://warburg.sas.ac.uk/home/
O CRUZEIRO. Reportagem. Luana estou muito na minha.
209 Ilustração de uma mulata. Lan. 1970-1980
210 Álbum Wanderleia Maravilhosa, da cantora Wanderleia. Polydor, 1972. Fonte internet.
208
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comerciante211, uma capa do álbum Elza pede passagem212, um croqui do show
Frenesi213 e uma fotografia de concurso de Miss.214
Essas imagens são de naturezas, tempos e propósitos diferentes: Uma
ilustração de um artista gráfico, supostamente dotado de uma aura de
singularidade convive e se relaciona com um produto de massa, um LP. Uma
fotografia de uma negra comerciante do século XIX pode flertar com uma outra
de misses veiculadas na imprensa. No atlas não importa as diferenças entre
croquis, LP, cartuns, fotografias, não existe hierarquia. O que interessa é a
imagem em si, os sentidos que se podem tecer ao seu redor.
A dinâmica da prancha faz referência a um entendimento nas práticas
pós-modernas da ampliação e destituição de gêneros e purezas na arte,
ampliando os cruzamentos e mestiçagens diante de um cenário de avanços
tecnológicos vorazes e um capitalismo cultural que se apodera do mundo como
mercadoria (FARINA, 2011, p.11).
Assim a prancha é tanto feita de múltiplas imagens, quanto é
paradoxalmente uma. Elas são dispostas em uma superfície, em um mesmo
espaço, para que se relacionem umas com as outras. É uma montagem. Colocar
imagens de proveniências e naturezas tão distintas em um mesmo espaço é
visualmente questionar o sentido de sua unicidade, singularidade, para que
dessa dinâmica resulte uma experiência do olhar, na acepção mais simples da
palavra.
O olhar para as imagens da série passa pela lógica do sensível, do
sensorial e do imaginário, em adição (e sem se opor) à lógica da razão.
(BAGGIO, 2013). Os sentidos atribuídos a esses desenhos atravessam saberes,
técnicas, práticas, vestígios documentais. E esse foi um dos critérios da entrada
de cada uma delas. O outro reside na inquietação, no não dito, naquilo que fibrila
na dinâmica entre o olho e a imagem, nas palavras de Didi Huberman (1998)
naquilo que vemos e que nos olha de volta.
Quando colocamos diferentes imagens – ou diferentes objetos, como as
cartas de um baralho, por exemplo – numa mesa, temos uma constante
211

FERREZ. Marc. Negra. Século XIX. Fonte: Instituto Moreira Salles - IMS
Álbum Elza Pede Passagem 1972. Fonte internet.
213 Show Frenesi. Alceu Penna. 1966. Acervo pessoal Alceu Penna, Rio de Janeiro RJ
214 Concurso Mulata IV Centenário. Revista Manchete. 18 de junho de 1960
212
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liberdade para modificar a sua configuração: podemos fazer constelações.
Podemos descobrir novas analogias, novos trajetos de pensamento (HUAPAYA,
2016).
Nesse momento, observações acerca do estado de conservação, suporte
não serão levadas para análise, especialmente no que concerne os croquis de
Alceu Penna. Algumas dessas imagens, inclusive não puderam receber a minha
observação sobre seu estado físico, porque são reproduções de reproduções,
como a mulata do Lan.
A prancha é construída em um fundo de cor preta, tal como no Atlas
Mnemosyne. Certamente, essa escolha não é meramente estética. É também,
mas não somente. A cor melhora a visualização de cada uma e cria o contraste,
algo importante, porque a prancha é composta por muitas imagens que,
necessariamente, não partilham de uma unidade visual: cores, tamanhos,
composições. Poderia se incorrer no erro da poluição visual, da sobreposição
excessiva imagética.
Coloca-se o desafio de, momentaneamente, esquecer qualquer
conhecimento sobre a série Brazil Export em um exercício perceptivo. Começa
a desmontagem da prancha.

A observando com olhar panorâmico, uma

pergunta surge à mente: Quem são essas imagens?
Avistam-se mulheres, são imagens femininas. Parecem diferentes entre
si, mas, incrivelmente, relacionadas. Ousa-se pensar o que teriam em comum
baianas de vários tipos, mulatas dançarinas, com cabelo liso, blackpower –
escuro e rosa shock, uma loura dourada blackpower, uma negra comerciante e
duas misses - uma mulata e uma loura?
À primeira ideia que vem à mente é cada uma remete à um imaginário
brasileiro. Esse ímpeto é satisfeito rapidamente pelas imagens das baianas,
negras e mulatas. Nota-se, também, estampas nos croquis de Alceu Penna, que
remetem aos cartões postais mais famosos do Rio de Janeiro – este que
continuava sendo o centro cultural do país, mesmo perdendo o posto de capital.
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Figura 140. A prancha Imagens da mulata Brazil Export
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Não é por acaso. Essas imagens se inserem em uma longa teia de
discursos sobre a identidade brasileira. Foram amplamente difundidas em
pinturas, livros, propaganda, televisão, cinema, espetáculos de entretenimento.
São imagens pré-moldadas, pré-formadas. Elas encarnam o estereótipo, ou
seja, foram pensadas para que a identificação seja rápida, quase imediata. É daí
que vem a sua eficácia em disseminar ideias, modos, visões. O olhar segue.
Observando a prancha como um todo, nota-se que é uma imagem
predominantemente colorida. O olho capta as cores amarela, tons de vermelho
e marrom. Mas a marrom é ainda se sobressai. Onde essa cor se encontra na
prancha? Como ela aparece? É assim que os corpos são notados. Avista-se
esse corpo marrom – em várias tonalidades, escuras e claras. Diferentes, mas
também iguais. Novamente existe algo que as conecta visualmente.
Percebe-se, em sua maioria, uma ausência de gordura, de excesso de
pele, mas também de velhice. Os corpos das imagens tendem a ser longilíneos,
com pernas e braços muito compridos e curvas moderadas. Os traços são
delicados na maior parte delas.
Mas o olhar caminha e não se detém no que predomina, mas começa a
captar o que escapa, os desvios. Nota-se em particular uma fotografia de duas
misses na parte inferior da prancha – uma mulata e uma branca. A branca está
de perfil e a outra está olhando para frente, com semblante altivo e sério. Ela é
a foto, ou seja, a sua protagonista. Ela é a miss, coroada com a faixa e não a
outra.
Pensando na prancha como uma única imagem, esses desvios podem ser
pensados como punctum a que Roland Barthes (2009) se refere. São detalhes,
objetos parciais, que “pungem”. E aquilo que perturba, entrega a identidade de
quem observa, pois advém de uma relação invisível entre o olho e a imagem. O
punctum não é universal, ele está fora das convenções culturais do studium.
São vários. Imagens que perturbam, que desfocam. A imagem da miss
mulata com a branca perturba, primeiro porque não é o padrão de concursos de
beleza, segundo, porque nota-se a incrível semelhança de traços entre as duas.
A mulata é tão branca quanto a outra. O que isso entrega?
Isso se repete nas outras imagens. A fotografia de Luana, a modelo negra
da Rhodia de traços delicados, vestida elegantemente de vermelho, como uma
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autêntica manequim. Sua roupa cobre bastante seu corpo, não há pele à mostra.
A gola do vestido é volumosa e alta. Não é sensual, não foi feita para esse
propósito. Primeiro, porque Luana é uma figura da moda internacional e é negra,
ou seja, ao contrário das mulatas seu corpo não é objeto de desejo. Sua imagem
é no máximo exótica. Seu olhar é longe, como se estivesse ausente de seu
próprio corpo, de sua imagem. Essa é Luana, um corpo vigiado, onde a sua
porção feminina contrasta com um vigilante masculino que a observa (BERGER,
1972). Não porque é negra, mas porque é mulher.
O olho capta a mulata do croqui de Alceu Penna para o show Frenesi. Um
corpo marrom vivo contrasta com as cores claras e apagadas das mulheres ao
fundo. Ela está com pouquíssima roupa, enquanto as outras estão vestidas em
trajes elaborados, casacos, vestidos. Seu semblante de olhos fechados parece
se curvar a imagem do homem ao seu lado – tão branco quanto apagado. Ela é
o centro, mas, não está no comando, pois é também o objeto.
Objeto, essa palavra reverbera. Encontra eco em outra imagem da mulata
baiana de Alceu Penna. Ao contrário das outras imagens da série Brazil Export
que possuem nomes atrelados, como Elza Soares e Maria Odette, essa mulher
não tem nome. Sua única designação está marcada no seu corpo, na sua
nádega com os dizeres Brazil Export. Esse parece ser o punctum da imagem: o
timbre indica a sua procedência e confirma seu status de objeto. O olhar é
drenado por esse detalhe, que transforma a maneira como se olha a imagem,
como ela é lida.
Tão magra e longilínea quanto a do croqui de Frenesi, traços tão delicados
quanto a miss branca, quanto do croqui da Loira Vedete de Brazil Export. Essa
mulata-baiana lembra as vestimentas usadas pela negra comerciante em
fotografia do século XIX. A mesma saia, a cor branca das roupas, roubam a cena
em contraste com a cor escura da pele.
A saia volumosa da baiana vai caindo por terra, aos poucos, mostrando
de forma crescente seu corpo em um jogo fetichista de um quase strip-tease
perante o olhar do expectador. Um jogo entre relevar e esconder é posto em
ação, onde sugerir é muito mais poderoso que mostrar, afinal ela está de costas.
A atenção se volta, novamente, para as nádegas. É como se o strip-tease fosse
o enredo e as nádegas, finalmente, o desfecho. A imagem parece existir por

243

causa dessa parte do corpo tão popularmente valorizada no Brasil e difundida
largamente nos shows exportação.
Se, contudo, essa imagem lembra os shows exportação nesse sentido,
também destoa, uma vez que esse glúteo é “branqueado”, pequeno, tal como já
falado, como de uma manequim europeia e não de uma dançarina voluptuosa
como a do cartunista Lan.
A mulata-baiana não é real, não é uma mulher, mas uma promessa de
uma. Ela se torna um fetiche. A palavra deriva do francês fétiche, que por sua
vez

é

um

empréstimo

do português feitiço cuja

origem

é

o latim facticius "artificial, fictício". Ela imita seus gestos, ela finge e esconde
seus conflitos e contradições em uma imagem de ampla abrangência.
A mulher mulata é para exportação, em contraste com a negra de vestido
branco volumoso, turbante, que calmamente senta atrás de uma banca de
alimentos, pitoresca, quase idílica. Lembranças de raízes africanas que se
encontram fragmentadas na imagem da mulata-baiana de Alceu Penna. Suas
roupas nem sequer lembram da existência do seu corpo. Ela não é mulata, afinal.
O seu corpo tinha um lugar específico no Brasil colonial: o trabalho. A mulata por
sua vez, servia, pois, seu lugar era do prazer.
A mulata mais destoante da prancha é a do cartunista Lan.
Exageradamente curvilínea, seios, nádegas, coxas abundantes, ela está
sentada em uma bandeja repleta de frutas tropicais com os braços abertos. Ela
é o prato principal, a mulata, produto nacional, tal como foi uma certa baiana,
que mesmo branca, levou a tropicalidade para as terras norte-americanas:
Carmen Miranda. A mulata recepciona, está de braços abertos para uma terra
que é feita a sua imagem e semelhança. Receptiva e prazerosa, ela encarna a
imagem do país, tal como o Regime Militar desejou propagar.
Se suas formas se distanciam das mulatas manequins de Alceu, se
aproxima de outra, a da pintura de Di Cavalcanti. Igualmente voluptuosa, coxas
grossas, braços fortes, formas arredondadas. Seu semblante é, contudo, sério,
ela abraça uma das pernas e esconde seus seios. É mais exótica do que
sensual. Ela é uma curiosa manifestação de brasilidade. O olhar modernista não
comercializa como o de Lan.
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A ilustração do figurino de Elza Soares mostra uma figura de cabelos lisos,
que se não fosse pela cor morena da pele, jamais se faria entender por uma
representação de uma mulata. É ainda mais surpreendente ao comparar a
ilustração de Alceu à aparência de Elza Soares na época. A cantora estava
lançando seu LP Elza Pede Passagem (1972) e seu visual na capa não poderia
estar mais em consonância com o movimento blackpower: uma cabeleira alta e
firme. O penteado blackpower é de orgulho negro, símbolo da raça na luta pela
igualdade racial.
Nessa linha o olhar pousa novamente. Uma mulher branca com o
penteado do orgulho negro. É Wanderléa Charlup Boere Salim (1945-) a rainha
da Jovem Guarda215. Ela se esforça para parecer o que não é. Ela é
“Maravilhosa”, tal como o nome do disco indica. Sua pele é dourada, mas não é
real, lembra uma maquiagem, no máximo um bronzeado, que esconde a sua cor
verdadeira. Um orgulho de ser o que ela não é, que corporiza o olhar exótico que
as negras e mulatas provocavam em um cenário conflituoso em que o orgulho
negro e shows sensuais de mulatas conviviam lado a lado.
A ilustração da mulata – baiana e a mulata rosa shock de microvestido,
por sua vez, também exibem uma cabeleira igual, só que na última é rosa. Uma
cor um tanto inesperada, mas que perfazia a ideia, novamente, do exótico.
Roland Barthes (2012) fala que o penteado é o assessório maior, pelo qual o
artista experimenta no corpo feminino as transformações que precisa elaborar,
como um alquimista, um objeto novo – o penteado não é corpo nem assessório,
mas partilha dos dois. A alquimia de Alceu Penna, talvez, foi a de empregar um
símbolo de orgulho racial em imagens de mulatas branqueadas.
Cinco imagens femininas acompanham quatro formas de negociação da
nudez ou a quase nudez em Brazil Export. A mulher estampada nas ilustrações
do figurino Elza Soares e da mulata-baiana estão muito mais despidas, se
comparadas à ilustração do figurino de Maria Odette. Seu figurino é um caftan –
215A

Jovem Guarda foi um movimento surgido em meados da década de 1960, que ditou moda e
comportamento através da música. Surgiu a partir do programa de TV de mesmo nome em 1965 na Rede
Record em São Paulo. Foi apresentado pelo cantor Roberto Carlos, Erasmo Carlos e a cantora Wanderléa.
A principal influência foi o rock and roll das décadas de 1950 e 1960 e o ritmo soul propagado pela gravadora
Motown. As letras eram açucaradas e com temáticas comuns ao universo jovem, como namoros,
rivalidades. Para saber mais: ZIMMERMANN. Maíra. Jovem Guarda: Moda, música e juventude. São
Paulo: Estação das Letras e Cores, 2013.
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vestimenta em voga nos anos 1970 pela influência oriental na moda, que cobre
o corpo por inteiro. Essa mulher é branca. Em contrapartida, o vestido frente
única desenhado para Elza Soares, por exemplo, recebe um decote comportado
na frente e costas, afinal ela era uma cantora de destaque internacional. A nudez
da Loira -Vedete, que é incrivelmente sensual, também parece controlada, uma
pequena porção de pernas aparentes, que uma meia esconde. O ápice da nudez
se consagra na ilustração da mulata – baiana, em que se mostra uma sequência
em que ela é despida por completo.
Esse parece ser o seu maior desígnio na prancha: ser objeto do olhar,
uma miragem. Michel Foucault (1988) na obra Isto não é um cachimbo, coloca
em análise pela obra de René Magritte Ceci n´est pas une pipe (1926) a questão
da função clássica da representação plástica, ou seja, ser fiel a “realidade”. A
forma entrega o seu conteúdo, em uma correspondência direta. A imagem de
um cachimbo, que não é um, inquieta. Ele é “desmedido, flutuante e ideal – um
simples sonho ou ideia de um”. Existe um texto que rotula a imagem, uma
legenda, mas ele é incapaz de mostrar o cachimbo.
A imagem da mulata em Brazil Export é como o cachimbo e o timbre no
seu glúteo a sua legenda. Seria essa marca suficiente para compreendê-la? A
mulata que não é uma, um corpo que não é seu, uma história inventada. Ela é
uma promessa, sem dúvida, inserida em um discurso, mas como tal ele é
incapaz de dar conta de toda a sua complexidade.
Não há possibilidade real de se entender a imagem como algo finito e
exato. É a sua imprecisão é que move, que dá vidas, que empresta sentidos.
Alfred Gell (1998) falou sobre a característica coletiva das obras, uma vez
que pertencem a famílias, linhagens, tribos e povos, elas carregam o marco dos
seus ancestrais. Alceu Penna criou para si um mundo povoado por mulheres,
das jovens, espertas e atrevidas Garotas às figuras sublimes e enigmáticas dos
espetáculos. Não apenas criou um mundo feminino, mas um mundo seu,
particular, que refletiu a sua sensibilidade em desenhar, que por tantas vezes
revelaram uma negociação sem fim entre os seus anseios e os da sociedade em
que se inseria.
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Quando ficamos diante do espelho nossa imagem é refletida sobre sua
superfície. O nitrato de prata que o cobre reflete o que está em sua frente e
impede que o olhar o atravesse. O desafio dessa tese foi atravessar essa
barreira, para além de tudo que entendia como certo sobre Alceu Penna e sua
obra. Na verdade, os anos de pesquisa tanto ajudam, quanto atrapalham nesse
sentido. O olhar acomoda e a imaginação descansa, uma vez habituados a olhar,
olhar e olhar de novo.
É preciso exercer a dúvida cartesiana. A metáfora do espelho descrita por
Vilém Flusser na sua obra a História do Diabo (1998), se encaixa perfeitamente
às angústias de uma pesquisadora tão próxima ao seu objeto, primeiro pelo
tempo, segundo pela família. O nosso conhecimento é construído por meio de
ficções reguladoras, que nos permitem agir como se soubéssemos de algo. E a
primeira lição aprendida foi essa, apesar de estudar o trabalho de Alceu Penna,
sabia pouco sobre quem foi o homem por trás do artista. Esqueci-me do que
Andre Maurois (1995) salientou sobre Marcel Proust: que o homem e a obra são
elementos, embora ligados, essencialmente singulares.
Mergulhar nos arquivos de Alceu Penna, entendê-los em suas
especificidades, me abriu portas para uma visão diferente e ampliada sobre a
sua trajetória. Afinal um mapa das suas produções foi traçado. As singularidades
entre os arquivos e as formas de arquivar, as relações entre esse processo e os
documentos - de naturezas distintas, como reportagens, ilustrações, fotografias,
objetos. Cada um deles traz uma possibilidade de um olhar, um sentido, que se
complementam em uma poderosa mestiçagem.
Eu só vislumbro a imagem da mulata em Brazil Export porque eu percorri
outras imagens de seu acervo e além. Elas só “acontecem” em relação às outras.
E chegamos ao seu arquivo pessoal, cercado de uma aura mítica, uma
espécie de chave para os seus segredos, obras desconhecidas, fotografias
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inéditas. Rastros de uma vida íntima misturados aos da sua vida profissional,
lado a lado. De certa forma, essa pesquisa refletiu, em parte a busca pelo arkhê
de Penna, do seu começo. (DERRIDA, (2001). Um homem falado e esquecido,
tão contraditório quanto coerente, pulverizado e reunido em domicílios diversos.
Se faz a volta para o início, de onde partiu a jornada de estudos sobre o artista:
No seu arquivo.
Em certa entrevista dada à revista Chuvisco, na década de 1970, ao ser
perguntado se era possível criar uma moda essencialmente brasileira – em um
momento em que toda a indústria da moda se voltava para esse propósito –,
Alceu responde que sim, mas que não acredita que a moda precise ser regional,
muito pelo contrário, sua tendência é ser internacional. De certa forma, não
apenas a sua moda, mas a sua mulher.
Um dos presentes de lidar com fontes primárias como os documentos do
seu arquivo foi entender como esse artista construiu seu olhar ao longo dos anos,
as suas preferências, seus gostos e estilo sem um entreposto, que fizesse uma
leitura prévia. Era preciso silenciar-me diante de uma enormidade de objetos, e
deixá-los aos poucos mostrarem o caminho. E eles o fizeram. Esse mineiro, com
espirito carioca, construiu para si um milhão de mulheres. Todas alvas, belas e
magras.
Diante desse exército da ditadura da beleza, algo surge no meio, como
um puctum na fotografia em Barthes (2009). Um desvio que punge, a mulata.
Esmagada pela história brasileira como o corpo da satisfação, sem desígnio
próprio, um objeto. E o que essa mulata faz na obra de Alceu? Ela faz tudo,
dança e seduz nosso olhar, mas inquieta e rasga um silencio enorme na teia
discursiva sobre a sua obra.
As mulatas de Alceu, como visto, pertencem a um momento histórico.
Foram tecidas nesse imaginário das “mulatas exportação”, da venda desse
produto nacional da abundância. Ele partilhou disso, assim como do padrão de
beleza do statement europeu e norte-americano. Elas eram lindas, brejeiras,
pareciam sambar muito bem na ponta dos seus pinceis, mas eram,
paradoxalmente, brancas.
Mas se o ditado popular está correto, se o fruto não cai longe da árvore,
decerto a complexidade dessas mulheres se estendem ao seu autor. Um artista
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múltiplo, que se recusou a descansar em um oficio. Quis conhecer o mundo,
quando saiu da sua cidade Curvelo e o mundo o conheceu. E nunca mais
nenhum foi o mesmo. Nem a moda, nem as mulheres.
Encerro, momentaneamente, essa jornada, com uma sensação de que
não estou nem na metade do caminho. Ainda falta. E sempre faltará. Seus
arquivos sempre serão fontes inesgotáveis de conhecimento. Onde o invisível se
faz visível pelos seus documentos. De uma vida, partilhada com Thereza, uma
profissão. Mas, se por um lado é angustiante, também é libertador. Uma obra
nasce, vive e sobrevive para o mundo. Nesses três anos eu a tomei emprestada,
para então, devolvê-la a ele. Mas aviso, não sem dúvidas e assombramentos,
pelo contrário, ciente da minha ignorância perpétua diante dela. Lembro-me de
uma frase que Vilém Flusser costumava bradar para seus pupilos: “Meu bem,
você não entendeu nada.” 216
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