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CAPÍTULO 3 

A fábrica de ilusões hollywoodiana: desejos e aparências a serviço 
do consumo de massa e da construção de novas feminilidades

“(...)  o  star  system  é  uma  instituição  característica  da  
civilização capitalista: as normas industriais de racionalização e  
de  estandartização  impregnam  a  estrela  com  as  virtudes  do  
produto  em  série  destinado  ao  consumo  das  massas,  com  a  
vantagem  de  que  ‘a  estrela  mercadoria  não  se  gasta  nem  se  
estraga no acto de consumo. A multiplicação das suas imagens,  
longe  de  a  alterar,  aumenta  o  seu  valor,  torna-a  mais  
desejável’.”376

3.1. Nascem várias estrelas no firmamento hollywoodiano: novos 
tipos a serviço da indústria cultural 

Nos anos de 1920 a inserção do cinema hollywoodiano em São 

Paulo contribuiu para incrementar o expressivo quadro de mudanças 

vivenciado pelos habitantes da cidade,  provocado pelos processos de 

industrialização  e  urbanização.  Entre  os  novos  ritmos,  os  novos 

hábitos  de  consumo,  as  novas  sociabilidades  e  sensibilidades,  os 

espectadores do cinematographo paulistano familiarizavam-se com os 

temas,  os  gêneros;  os  ‘tipos’  dos  astros  e  estrelas  das  películas 

hollywoodianas.

No  star  system, com  algumas  exceções  como  Adolph  Zukor, 

Samuel  Goldwyn,  Louis  B.  Mayer  e  Carl  Laemmle377,  os  produtores 

376 MORIN, Edgard. As estrelas do cinema. Lisboa: Horizonte, 1980, p. 81.
377 Como abordado no Capítulo 2, subitem 1, na indústria cinematográfica, a presença 

judaica foi expressiva nas primeiras décadas do cinema estadunidense. 

Dentre tantas influências trazidas pelos judeus, sua experiência em atividades comerciais 
contribuiu para o sucesso de suas investidas naquele setor de entretenimento. Historicamente 
marginalizados, os judeus comerciantes aprenderam a visualizar novas oportunidades comerciais 
que ainda não estivessem monopolizadas por membros das culturas dominantes que costumavam 
discriminá-los. 

288



raramente tinham seus nomes expostos378. Entretanto, controlavam as 

vutuosas somas geradas na indústria cinematográfica, empregavam e 

pagavam  semanalmente  diretores,  cinegrafistas,  maquinadores, 

eletricistas  e  atores.  Estes  últimos  formavam  a  base  que  garantia  o 

domínio e lucro da ‘fábrica de sonhos’ do cinema hollywoodiano. 

Segundo Cordova, o star system “existe como uma ferramenta de 

marketing para vender  o  filme e  também como uma instituição que 

mobiliza  mecanismos  psíquicos  de  identificação  com  o  público”. 

Assim,  de  diferentes  modos,  e  especialmente  por  meio  da 

“dramatização  do  campo  privado  das  estrelas”,  com  ênfase, 

principalmente,  na  “demonstração  do  consumo”,  dá-se  o 

funcionamento daquela instituição.379

Podemos  datar  o  início  do  funcionamento  do  star  system  por 

volta do começo da Primeira Grande Guerra. Em 1914, os produtores 

iniciaram  uma  vasta  campanha  publicitária  para  promover  seus 

principais atores contratados, fornecendo fotografias deles para serem 

expostas  nos saguões  dos  cinemas,  vendendo cartões-postais  com as 

Durante  diferentes  períodos  da  história  contemporânea,  comunidades  judaicas  em 
diferentes  partes  da  Europa  foram forçadas  a  abandonar  seus  lares  apressadamente.  Em tal 
contexto muitos passaram a exercer ocupações desvinculadas da terra ou de bens  imóveis  e 
dedicaram-se às atividades comerciais. No continente europeu muitos se tornaram comerciantes 
habilidosos,  descobrindo  os  desejos  secundários  de  consumo  dos  grupos  que  os  cercavam, 
encontrando, assim, oportunidades nas margens da sociedade. Na economia estadunidense em 
expansão, principalmente nas cidades do leste como Nova York, muitos imigrantes de origem 
judaica usaram suas habilidades historicamente construídas para atingir o sucesso no comércio 
de  roupas  prontas,  diversões  e  outras  atividades  empreendedoras  pioneiras.  Por  isso,  como 
destaca  Larry  May:  não  é  de  se  surpreender  que  produtores  magnatas  da  indústria 
cinematográfica  de  origem judaica  freqüentemente  comparassem a  venda  de  filmes  às  suas 
experiências anteriores, como Adolph Zukor que começou vendendo peles; Samuel Goldwyn 
confeccionando luvas, Louis B. Mayer com um teatro de revista e Carl Laemmle, que iniciou a 
carreira vendendo roupas. MAY, Lary. Screening Out the Past: the Birth of Mass Culture and 
the  Motion  Picture  Industry. The University  of  Chicago Press.  1980,  p.69.  (Tradução Carla 
Miucci Ferraresi).

378 Em nossa pesquisa, dentre tantos artigos sobre a vida dos astros e estrelas do écran, 
encontramos apenas um sobre como Herbert Brenon se tornou produtor de cinema. Interessante 
notar como o percurso desses produtores guarda semelhanças entre si. No caso de Brenon ele 
tinha uma sala de cinema, atividade de entretenimento próxima ao teatro de revista de Mayer, 
como nos  relata  Lary  May em destaque  na  nota  anterior  deste  Capítulo.  Consulte:  “Como 
Herbert Brenon veio a ser produtor de filmes”, Seção: Scena muda in: Cigarra- Ano XII n.232 
SP 05/1924.

379CORDOVA, Richard. “The Emergence of the Star System and the Bourgeoisification 
of the American Cinemas” in: Star Signs (British Film Institute., 1979) 
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fotos  dos  astros  assinadas  e  promovendo bailes  com a presença  dos 

artistas. 

Para se ter idéia da mudança operada pelo star system, em 1910, 

os  atores,  a  maioria  proveniente  do  teatro,  não  desejavam  ver  seus 

nomes nos créditos das películas e recebiam de 5 a 15 dólares por dia. 

Com  a  deflagração  da  Primeira  Guerra  e  a  ascensão  dos  estúdios 

hollywoodianos, que passaram a dominar a produção e a distribuição 

dos filmes não apenas nos EUA, mas também no mercado europeu e 

americano, o público passou a exigir informações sobre os atores que 

viam  nas  telas  e  estes  com  a  popularidade  adquirida,  passaram  a 

receber de 250 a 2 mil dólares por semana.380

As  revistas  especializadas381 surgiram  naquele  contexto  e, 

corroborando a política do  star system, tornaram a vida privada dos 

astros  e  estrelas  mais  significativas  que  as  personagens  que  eles 

interpretavam nas telas. 

Nesses  periódicos,  o  discurso  sobre  as  estrelas  ultrapassa  as 

considerações profissionais sobre competência artística, carreira etc. A 

vida privada delas é o tema mais importante para ser discutido. Quem 

a estrela realmente é como uma “pessoa comum” tem um grande papel 

nos  textos  relacionados  com  o  circuito  do  cinema:  revistas  de  fãs, 

colunas de fofocas, artigos nas revistas mais importantes e influentes e 

a nova “sessão” dos jornais sobre a temática que traziam biografia das 

estrelas e livros em geral sobre Hollywood.382

Ao  assistir  ao  filme  e  ver  a  sua  estrela  favorita  na  tela  o(a) 

espectador(a)  mobiliza  uma  série  de  significados  que  ultrapassa  o 

papel  que  o(a)  ator  (atriz)  desempenha  na  película.  Os  significados 

acumulados sobre o que o(a) espectador(a) sabe sobre a estrela e sua 

380 MATTOS,  A.  C.  Gomes.  Do cinetoscópio  ao  cinema  digital.  Breve  história  do  
cinema americano. Rio de Janeiro: Artemidia Rocco, 2006, p. 27.

381 Antecipando o  star system, a primeira revista especializada sobre astros do cinema 
surgia nos EUA em 1911, Motion Picture Story. Em 1915 era fundada a Motion Picture Classic 
e a partir daí vários estúdios criaram suas próprias revistas.

382 LAPLACE, Maria “Producing and consuming the woman´s film. Discursive struggle 
in Now, Voyager” in LAPLACE, M. Home is where the heart is.  Edited by Christine Gledhill, 
British Film Institute, London, 1987, p.11. (Tradução Carla Miucci Ferraresi).
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vida privada, esse “conhecimento do eu das estrelas”383, são elementos 

fundamentais  de  identificação  do(a)  espectador(a)  com  o(a)  ator 

(atriz),  mesmo  que  o  estilo  de  vida  e  personalidade  das  estrelas  se 

distanciem do mundo real do(a) espectador(a).

Por  meio  de  fotografias  autografadas  e  com  dedicatórias 

distribuídas  em  massa  das  colunas  especializadas  e  revistas 

amplamente ilustradas — que tinham edições nos mais diversos países 

e  divulgavam a vida dos  atores  dentro e  fora  das telas— os astros  e 

estrelas da ‘cena muda’ alimentavam o entusiasmo dos admiradores de 

várias partes do globo.

Foi  desse  modo  que  o  star  system,  ligado  à  consolidação  do 

sistema  de  estúdio  nos  EUA,  de  onde  vinha  a  maioria  dos  filmes 

veiculados na cidade de São Paulo na década de 1920, possibilitou a 

ascensão de atrizes ao patamar de celebridade. Assim, tanto nos EUA 

como em outras partes do mundo, incluindo o Brasil e, no caso deste 

trabalho, a cidade de São Paulo, as ‘estrelas’ além de potencializarem o 

consumo  de  diferentes  tipos  de  mercadorias,  tornaram-se  também 

produtos de consumo:

 “Mae Murray384 inspira lindos trechos musicaes

Antigamente,  os  admiradores  de  uma  actriz 

(grifos  nossos)385 davam-lhe  um  appelido  poetico 

383 LAPLACE, Maria. Opus cit.., 7.
384 Mae Murray, atriz e dançarina estadunidense, ficou conhecida como “The girl with 

the bee stung lips” e “The Gardênia of the screen”.

Nasceu em Portsmouth, Virginia, começou sua carreira na Broadway em 1906 como 
dançarina do Vernon Castle. Em 1908, juntou-se a outro grupo de dança também da Broadway 
para fazer Ziegfield Follies onde participou até 1915. Sua estréia no cinema foi em To Have and 
to Hold (1916). Murray tornou-se uma estrela do circuito estadunidense e europeu. 

Entre os seus muitos parceiros de dança estavam Clifton Webb, John Gilbert e na Metro-
Goldwyn-Mayer Rudolph Valentino com quem contracenou nas películas Delicious Little Devil 
e  Big Little Person, ambas produzidas em 1919. No auge de sua popularidade, Mae criou sua 
própria companhia com o diretor John Stahl. Os críticos muitas vezes falavam dos excessos de 
Mae – seus trajes exagerados e emoção excessiva—, mas as películas nas quais a atriz atuou 
sempre foram bem-sucedidas financeiramente.

385 Como veremos no decorrer deste subitem, os termos atriz e ator eram usados de modo 
qualitativo  e  empregados,  especialmente  no  início  da  década  de  1920,  para  ser  referir  aos 
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chamando-lhe  Estrella  do  Norte  ou  Estrella  do  Sul386.  

Depois  veiu a mania dos perfumes e  as actrizes  eram 

conhecidas entre os seus admiradores pelos odoriferos 

nomes de “Jasminet”  e “Rosa”,  “Musgo”,  “Violeta”  e ...  

Patchouly”. Actualmente, os admiradores de uma actriz 

dedicam-lhe poemas musicaes.

A  actriz  Mae  Murray  tem  sido  especialmente 

distinguida  com  esta  nova  especie  de  homenagem. 

Quando  a  fita  Peacock  Alley  fazia  as  delicias  dos 

grandes cinemas de Nova York, um fox-trot do mesmo 

nome foi dedicado á actriz Mae Murray.

Com o film Forget me not aconteceu o mesmo. Os 

versos foram escriptos por A.  Francis e  S.  Green e  as 

melodias foram compostas por Louse Silvera. A edição 

foi feita pela Richmond Robbins Company. Espera-se o 

apparecimento de outra composição musical em honra 

da fita Broadway Rose (A Rosa de New York), na qual a 

actriz Mae Murray foi recentemente filmado e que será 

apresentada  no  Brasil  pela  Companhia  Pelliculas  de 

Luxo da America do Sul.387

Perfumes, estilos musicais, moda de vestuário, de cortes e cores 

de  cabelos e  outros elementos  associavam-se às  imagens e  tipos  das 

‘estrellas’ e potencializavam o consumo dos mesmos.388

profissionais de atuação no teatro (cena falada na expressão de época em contraponto ao cinema 
mudo).  Assim, ser  denominado de ‘actriz’  e ‘actor’,  quando se pertencia  ao  staf do cinema 
significava  ser  reconhecido  como alguém bastante  talentoso,  com expressividade  dramática, 
cultura letrada, dentre outros parâmetros. Na documentação consultada Glória Swanson, Hobart 
Bosworth, May Murray, Norma Talmadge e Rudolph Valentino (quando morreu) receberam tal 
tratamento na grande imprensa brasileira.

386 Estrela do norte era um apelido dado às atrizes européias que iam para Hollywood,  as 
vamps dinamarquesas foram assim denominadas. Estrelas do sul era a denominação das atrizes 
americanas, especialmente as estadunidenses.

387 “Mae Murray inspira lindos trechos musicaes” in: A Cigarra Ano X n.205 SP 04/1923
388 Voltaremos  a  discutir  de  forma mais  abrangente  a  relação  entre  consumo e  star 

system no próximo item deste Capítulo.
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Geada argumenta que:

“Exactamente porque a proliferação da imagem, 

da  palavra  e  do  nome  da  estrela  garante  a  sua 

popularidade e,  conseqüentemente,  o  alargamento e a 

estabilidade  do  mercado,  os  produtos  depressa  a 

aceitaram e lançaram como o principal investimento da 

sua  actividade.  O  corpo  da  estrela  tornou-se  o  foco 

central da publicidade dos filmes e o estereótipo da sua 

personalidade  no  écran,  estilizado  em  cartazes  de 

grafismo  engenhoso,  informava  imediatamente  o 

público  acerca  da  natureza  do  espetáculo  proposto 

(...).389

As  vidas  pessoais  espetacularizadas  dos  stars eram  alvo  da 

curiosidade do público que consumia os diferentes produtos gerados 

no  ciclo  da  indústria  cinematográfica.  Toda  informação  de  cunho 

pessoal  virava notícia  e  matéria  de consumo do grande público:  dos 

amores  aos  divórcios,  dos  trajes  às  residências,  dos  animais  de 

estimação  ao  que  cada  um  fazia  em  seus  momentos  de  descanso, 

enfim,  o  mais  simples  ato  do  cotidiano  realizado  pelos  atores  do 

cinema era sacralizado, comercializado e consumido.

Atrizes  do  cinema  mudo  como  Ethel  Clayton,  Ruth  Roland, 

Gloria  Swanson,  Agnes  Ayres,  Clara  Bow,  Pola  Negri,  Theda  Bara, 

Mary Pickford, Mae Murray, Norma Talmadge, Constance Talmadge, 

389 GEADA, Eduardo. O Cinema espetáculo. Lisboa: Edições 70, 1987, p. 62
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Pauline  Garon,  Joan  Crawford390,  Greta  Garbo391 e  astros  como 

Rudolph Valentino, Douglas Fairbanks, Walace Reid392 e John Gilbert 

dentre tantos da constelação hollywoodiana393, estimulavam a venda de 

inúmeros  produtos  além  dos  filmes  divulgados  pelos  cartazes,  dos 

álbuns de figurinhas e das revistas especializadas para os ‘fans’ da cena 

muda. 

390 Joan Crawford (Texas, 23 de março de 1908 - Nova Iorque, 10 de maio de 1977). 
Iniciou  sua  carreira  como  corista  numa  companhia  teatral  em  Missouri,  quando  ainda  era 
adolescente.

Sua  primeira  aparição  na  Broadway  foi  em 1924  no  show  Innocent  Eyes.  Assinou 
contrato com a Metro Goldwyn Mayer em 1925 e fez sua estréia no cinema hollywoodiano em 
Pretty Ladies ainda na era do cinema mudo. Três anos depois ela começou a ganhar papéis de 
destaque e tornou-se uma das principais atrizes da companhia.

Foi indicada três vezes ao Oscar de melhor atriz: em 1945 por  Alma em Suplício; em 
1947 por  Fogueira de Paixões e,  em 1952,  por  Precipícios D'Alma.  Ela venceu em 1945 e 
participou de outros filmes importantes como  Johnny Guitar, O que terá acontecido a Baby 
Jane? e Almas nas Trevas.

Foi  casada quatro vezes,  sendo que os  três  primeiros  maridos  eram atores:  Douglas 
Fairbanks Junior; Franchot Tone e o terceiro o ator Philip Terry. Seu quarto casamento foi com o 
empresário Alfred Steele, acionista da Companhia Pepsi Cola e de quem ela ficou viúva em 
1959. Não teve filhos mas adotou quatro crianças.

391 Greta Louisa Gustaffson, imortalizada pelo nome artístico de Greta Garbo, nasceu em 
Estocolmo, Suécia, em 18 de Setembro de 1905 e morreu em Nova Iorque, Nova Iorque, EUA 
em15 de Abril de 1990.

Descoberta pelo diretor finlandês Mauritz Stiller, chamou a atenção do expressionista 
alemão G. W. Pabst, que a levou para filmar na Alemanha.Garbo e Stiller foram juntos para 
Hollywood em 1925, contratados por Louis B. Mayer, da MGM. 

Nos Estados Unidos, a atriz não alcançou o sucesso imediato, mas ao longo do tempo foi 
colecionando indicações ao Oscar de Melhor Atriz com grandes sucessos como  A Dama das 
Camélias e Ninotchka, porém jamais conquistou o prêmio da Academia, a não ser por um prêmio 
honorário que recebeu quando já tinha abandonado as telas. 

Estrela  fulgurante  do  cinema mudo,  através  de  filmes como  A Tentadora em 1926, 
iniciado por Stiller  e  concluído por Fred Niblo,  ou  O Demónio e  a  Carne,  em 1927 e  Ana 
Cristina em 1930, de Clarence Brown, Garbo protagonizou uma década de apoteose artística e 
comercial.  Abandonou repentinamente o cinema aos 36 anos, depois de filmar  A Mulher de 
Duas Caras em 1941, sob a direcção de George Cukor.

392 William Wallace Reid nasceu em St. Louis, Missouri, EUA em 15 de abril de 1891 
em uma família que pertencia ao show business. Sua mãe, Bertha Westbrook, foi atriz e seu pai, 
Hal Reid, trabalhava no ramo do teatro de variedades e viajava por todo país. 

Estimulado pelo pai desde a infância a seguir a carreira artística, Reid além de dominar 
três instrumentos musicais (piano, banjo e violino) foi ator de teatro e cinema, diretor, escritor e 
operador de câmera. Em 1910, com 19 anos Wallace Reid estreou com Phoenix, uma adaptação 
de Milton Nobles, da Selig Polyscope Studios em Chicago. Muitas vezes, ele usava os scripts de 
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Na  cidade  de  São  Paulo  dos  anos  de  1920,  as  revistas  de 

variedades  e  os  jornais  da  grande  imprensa  passaram  a  adquirir 

matérias e imagens sobre astros e estrelas holywoodianos produzidos 

pela  imprensa  internacional  especializada394.  Dentre  os  temas 

veiculados,  aqueles  que  tratavam  da  vida  privada  dos  atores 

destacavam-se.  Ao lê-los podemos entrever como os mínimos gestos 

seu pai para escrever, isso contribuiu para seu sucesso nos estúdios Vitagraph, permitindo que 
mais tarde se tornasse diretor de cinema.

Atleta  versátil  que  praticava  inúmeros  esportes  tornou-se  um  dos  mais  importantes 
“símbolos sexuais” de sua época.. Em 1913, na Universal Pictures, Reid conheceu e casou-se 
com a atriz Dorothy Davenport (1895-1977). 

Seus  principais  filmes  foram:  The  Picture  of  Dorian  Gray (1913);  The  Deerslayer 
(1913);  Carmen (1915);  The Student Prince in Old Heidelberg (1915) os clássicos do diretor 
D.W. Griffith The Birth of a Nation (1915), e Intolerance (1917); Hawthorne of the USA (1919), 
Peter Ibbetson (1921), e The Affairs Of Anatol (1921), onde interpreta um bom homem que tenta 
salvar uma mulher má de sua própria autodestruição. Seus filmes mais populares foram os de 
ação, especialmente os de corrida de carros:The Roaring Road (1919), Double Speed (1920), ), 
Excuse  My Dust (1920)  ,  Too  Much  Speed  (1921)  e  Across  the  continent,  (1922),  que  foi 
escolhido como filme de abertura do Theatro Castro em São Francisco. 

Em sua carreira  atuou com as  atrizes  Ann Little,  Florence Turner,  Gloria  Swanson, 
Lillian Gish, Elsie Ferguson e Geraldine Farrar. Envolvido na produção de mais de cem filmes, 
Reid trabalhou com o produtor Jesse L. Lasky e estrelou em outras sessenta películas para a 
companhia de filmes Lasky´s Famous Players.. Em 1919, durante as filmagens de The Valley of 
the  Giants,  em Oregon,  Reid  feriu-se em um acidente de  trem. Para  manter-se  no trabalho, 
passou a tomar morfina freqüentemente e tornou-se dependente. Em 1922 sua saúde piorou e ele 
entrou em coma, vindo a falecer em 18 de janeiro de 1923 aos trinta e um anos de idade.

393 Além das biografias já destacadas em notas anteriores, ao longo do texto, aparecerão 
pequenas biografias dos atores já mencionados e de outros astros ou diretores do cinema mudo. 
O  critério  de  escolha  para  a  produção  das  biografias  e  sua  introdução  nas  notas  deu-se 
principalmente pela  referência  aos astros  e  estrelas na  documentação consultada e analisada 
neste trabalho. Para compor as minibiografias utilizamos como fontes parcela da biografia citada 
ao  longo  do  texto  e  dois  sites  de  referência:  The  Internet  Movie  Database  (IMDb)- 
http://imdb.com/ e Goldensilents- http://www.goldensilents.com/

394 Importante  ressaltar  algumas  diferenças  entre  o  staf de  jornalistas  e  editores  das 
revistas voltadas para os admiradores do cinema na cidade de São Paulo e em Hollywood. Aqui, 
o número de mulheres envolvidas com a produção desses periódicos não era significativo, mas 
em Hollywood, segundo Laplace, além de ser expressivo era um campo de discurso claramente 
feminino:  “O que  é  particularmente  interessante  neste  material  é  que  este  não  é  somente  
direcionado para as mulheres, mas foi escrito por elas: a maioria dos artigos das revistas de fãs  
que  eu  vi  tem  mulheres  como editoras,  e  as  três  colunistas  de  fofocas  de  Hollywood  são  
mulheres:  Hedda Hopper,  Louella  Parsons e  Sheilah Graham.  As revistas  para fãs  sempre  
tiveram artigos sobre estrelas (mulheres), dando descrições dos interiores de suas casas, suas 
vidas no lar, suas roupas, seus entretenimentos e suas relações amorosas. Adicionando a isto,  
conselhos de beleza, dicas para decorar suas casas difundem moda, dicas para namorar (muitas 
vezes escrito por uma estrela) e até mesmo receitas. Este é um campo de discurso claramente  
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cotidianos  poderiam  ser  ‘glamorizados’  ou,  na  maioria  das  vezes, 

cuidadosamente roteirizados para se tornar notícia.

Ao explicar como as estrelas cinematográficas transformaram-se 

em matrizes do ‘pseudo-acontecimento’ Geada explica:

Dentro  e  fora  dos  estúdios,  impulsionada  pelo 

discurso dos meios de comunicação social, a estrela de 

cinema  configurou-se  por  excelência  como  matriz  

contemporânea  do pseudo–acontecimento. Tudo que a 

estrela  faz  em  público  e  privado  é  susceptível  de  ser 

publicitado,  não  porque  seja  importante  mas,  pelo 

contrário,  porque  na  total  irrelevância  da  sua 

existência  a  estrela  é  famosa.  Uma vez  que  o  pseudo 

acontecimento  é  organizado  em  função  dos  meios  de 

comunicação com o único  objectivo de ser  registrado, 

reproduzido,  repetido  e  comentado,  a   medida do  seu 

sucesso  será  directamente  proporcional  à  medida  da 

sua difusão.395

Nos anos de 1920, Gloria Swanson396 que estreou como figurante 

no cinema em 1914  no  filme  The  Song of  Soul e  atuou em diversas 

comédias  de  Mack  Sennett,  já  havia  se  transformado  em  uma  das 

feminino,  mesmo  quando  se  discute  sobre  as  estrelas  masculinas  (astros),  seus  temas  e  
preocupações são muito semelhantes aos contidos nos filmes de mulher e da mulher ficção”, 
LAPLACE, M. Opus cit. p.11. 

395 Geada, E. Opus cit. p. 62.
396 A atriz estadunidense Gloria May Josephine Swanson nasceu em Chicago em 27 de 

março de 1897. Estreou no  cinema, como figurante, no filme  The Song of Soul em  1914. Em 
1922, atuou no filme mudo Beyond the Rocks, com Rudolph Valentino. Como estrela importante 
de Hollywood, Glória conseguiu manter a popularidade com o advento do cinema sonoro, com 
filmes como  The Trespasser (1929) e  What a Widow! (1930).Em 1950, atuou em Crepúsculo 
dos deuses, dirigida por  Billy Wilder, onde interpretou uma atriz do cinema mudo incapaz de 
aceitar o esquecimento. Após alguns projetos no teatro e no rádio, Gloria Swanson interpretou a 
si mesma em seu último filme,  Aeroporto 75 (1975). Tem duas estrelas na  Calçada da Fama, 
uma  em  6748  Hollywood  Boulevard,  por  causa  da  carreira  no  cinema  e  outra  em  6301 
Hollywood Boulevard em virtude da atuação na televisão. Morreu em Nova Iorque em 4 de abril 
de 1983.
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estrelas  mais  badaladas  de  Hollywood,  contracenando  com  outro 

superastro do cinema mudo Rudolph Valentino.397 

A vida de Glória estava sempre em evidência. Entrevistas sobre o 

que  faria  se  não  fosse  uma  star do  cinema  mudo,  matérias  que 

noticiavam o cotidiano da estrela fora das telas  ou de um hipotético 

esquecimento de uma agenda com os supostos horários da atriz em um 

dia de trabalho em Hollywood aguçavam o interesse dos espectadores e 

povoavam as páginas da mídia impressa: 

“O caminho de Gloria Swanson

Gloria Swanson, a  interessante actriz (grifos 

nossos) do cine, perdeu, em um dos salões de baile da 

grande metropole americana, o seu pequenino caderno 

contendo  notas  interessantissimas,  que  damos  abaixo 

para regalo de nossos leitores: Quinta-feira, 8 horas – 

Li o jornal e depois fui a pé para o studio, não obstante 

estar chovendo.

9 horas – Passei  uma hora no “atelier,  da Ethel 

Chaffin, modista do studio Laby. Provei alguns vestidos 

que são realmente “chics ... 

10  horas  – Hattie,  a  cabeleireira,  penteou-me e 

contou-me  uma  historia  muito  “caprichada”  e  pouco 

397 Rodolfo  Guglielmi (Castellaneta,  1895 -  Nova  Iorque,  1926),  ator  italiano 
naturalizado norte-americano, mundialmente conhecido como Rudolph Valentino, foi o primeiro 
símbolo sexual do cinema e protótipo do "amante latino", fabricado por Hollywood. Em 1913, 
imigrou da Itália para os Estados Unidos, tendo trabalhado como jardineiro e lavador de pratos. 
Em 1918, fez pequenos papéis em Hollywood. 

Sua fotogenia e habilidade como dançarino garantiram-lhe um lugar no elenco de  The 
Four Horsemen of the Apocalypse (que no Brasil foi traduzido por:  Os Quatro Cavaleiros do 
Apocalipse),  em  1921.  Imediatamente transformou-se  em astro.  Em 1921,  fez  The Sheik (O 
sheik), seu maior sucesso, seguido de outros dramas românticos, como Blood and Sand ("Sangue 
e areia") e Beyond the rocks (Esposa e Mártir) (1922), The Eagle (A águia) (1925). Em 1926, fez 
The Son of the Sheik (O filho do sheik) que seria seu último filme.

Valentino morreu em conseqüência de uma úlcera perfurada, com 31 anos de idade. Seu 
funeral foi acompanhado por mais de cem mil pessoas. A morte prematura contribuiu ainda mais 
para reforçar o mito de símbolo sexual de Valentino, construído pelos papéis representados na 
tela: o do amante romântico, de olhar magnético, admirado pelas mulheres.
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comprehensível.  Tinha,  porém,  o  seu  lado  moral,  e,  

quando  concluiu  o  conto,  disse  espalhafatosamente: 

“Ninguem quer ser imperador.”

11  horas  –  Fui  cinematographada  em  uma  das 

scenas  do  meu  novo  “film”  “Beyond  the  rocks”398,  da 

escriptora  Elinor  Glyn399.  O  papel  de  galan  é 

representado  por  Rudolph  Valentino.  Tyroleses 

“authenticos”  tomam  parte  neste  “film”,  dançando 

admiravelmente.

12  horas  –  Depois  do  almoço  li  minha 

correspondencia,  que  constava  de  cartas  de  varios 

paizes do mundo. É para mim um prazer essa leitura.

13 horas – De volta ao studio, dediquei-me com 

ardor ao trabalho. As minhas “toilettes” neste “film” são 

elegantissimas. É para mim outro prazer ... vestil-as.

17 horas – Terminei o dia,  isto é,  o trabalho no 

studio. Elinor Glyn foi para o hotel onde reside, no meu 

automovel. Mais outro prazer ... ser util aos outros. 

Depois do jantar – Voltei ao Studio, em cuja sala 

de  projecção  ia  ser  exhibidio  “Her  husband’s 

trademan”,  da  Paramount,  e  da  qual  sou  a  principal  

398 Beyond the Rocks (No Brasil traduzido por Esposa e Mártir), 1922, 6.740 pés, 8 atos, 
Famous Players-Lascy Corp.,  EUA; distribuição Paramount Pictures,  roteiro de Elinor Glyn, 
cenário  Jack  Cunningham,  fotografia  Alfred  Gilks,  produtor  e  diretor  Sam  Wood.  Atores: 
Rudolph Valentino, Gloria Swanson, Edythe Chapman, Alec B. Francis, Gertrude Astor, Mabel 
Van Buren, Helen Dunbar, June Elvidge (Cine Moderno: 8.12.26). 

399 Os  romances  e  novelas  de  Elinor  Glyn  retratavam  a  mulher  como  personagem 
principal. Livros como Three weeks (1907) e  This passion called love tratam do mesmo tema, 
com uma boa dose de  ousadia e  muita sensualidade sugerida,  pois,  segundo a escritora:  “A 
mulher deve manter-se misteriosa para manter vivos os instintos de caçador do homem". Em sua 
juventude Elinor esteve exposta ao preconceito comum do período que associava a cor do cabelo 
ruivo ao comportamento das mulheres, estereotipando-as, denominando-as de vulgares. Parcela 
dessa vivência influenciou a construção de suas personagens femininas: suas heroínas eram todas 
ruivas e sexualmente instigantes. No ano de 1923, Elinor publicou na revista Cosmopolitan uma 
novela chamada  It.  O romance falava sobre o estranho magnetismo entre duas pessoas, uma 
atração  que  não  precisa  de  beleza  necessariamente,  mas  sim  de  atração  física,  o  que  foi 
denominado por ela de "it", que era uma constatação de que sex appeal é algo existente e merece 
ter um nome. Também em 1923, a MGM comprou os direitos do romance e a escritora opinava 
sobre o cast e testava os atores para saber qual se adequaria mais ao papel. O método da escritora 
consistia em colocar os concorrentes com o corpo todo tapado, apenas os olhos de fora. Através 
dos olhos, os atores deviam expressar a emoção pedida, pois ela achava o olhar essencial.
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interprete  feminina.  O  sr.  Lasky  e  o  director  Sam 

Woodn400 fecilitaram-me pelo meu trabalho, o que para 

mim foi outro ... prazer.401

Atos cotidianos comuns a homens e mulheres letrados em várias 

partes do mundo como ler jornal, ir a pé para o trabalho, alimentar-se 

e ler a correspondência ganham um brilho especial ao serem realizados 

pelas  ‘stars’ e,  desse  modo,  eram  anunciados  pela  revista  como  um 

‘regalo’ aos leitores. Como argumenta Geada:

“Ser  estrela  implica  em  ser  mais.  Mais  falada,  

mais vista, mais talentosa, mais cara, mais rica, mais  

elegante,  mais  bonita,  mais  amorosa,  mais  poderosa, 

mais  sedutora.  A  existência  desse  factor  mais  não  é 

possível  sem  a criação de  um  hábil  equilíbrio  entre  a 

distância  social  que  separa  a  estrela  do  público  e  a 

manutenção  das  determinantes  espectaculares  que 

impelem esse mesmo público a unir-se pelo imaginário 

na identificação com a estrela.”402

Assim,  por  meio  de  notícias  como  essas,  criava-se  uma 

identificação entre os leitores e seus ídolos, aumentando, dessa forma, 

a empatia dos primeiros em relação aos segundos.

400 Diretor  americano,  nascido  na  Filadélfia,  em  1883.  Iniciou  sua  carreira  como 
assistente de Cecil B. de Mille, em 1915. A partir de 1919, desenvolve carreira própria, como um 
dos mais bem-sucedidos cineastas da Paramount.  Mudou-se para o estúdio MGM, em 1927. 
Dirigiu dois dos maiores sucessos dos irmãos Marx, Uma Noite na Ópera (1935) e Um Dia nas 
Corridas (1937). Seus filmes mais célebres são Adeus Mr. Chips, Kitty Foyle, Em Cada Coração 
Um Pecado,  Por Quem os Sinos Dobram, recebendo três indicações ao Oscar de diretor. Sua 
reputação sofreu um abalo quando colaborou com a Comissão de Atividades Anti-Americanas, 
sob  o  macarthismo.  Morreu  em  1949. 
(http://www2.uol.com.br/mostra/29/p_exib_diretor_818.shtml).

401 “O caminho de Glória Swanson”, Seção ‘Atravez da Tela’ in: Revista A Cigarra, ano 
X nº 190 São Paulo 08/1922.

402 Geada, E. Opus cit.. p. 63
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Na suposta agenda, ‘esquecida’ em um lugar público, a descrição 

minuciosa de atividades rigorosamente cronometradas de uma estrela 

hollywoodiana tornava acessível aos curiosos olhos dos ‘fans’ a vida da 

estrela por trás das telas: as gravações de seu último filme, o encontro 

com a modista no ateliê e a prova de vestidos "realmente chics", assim 

como a  opinião  da  estrela  sobre  seu figurino  nas  filmagens,  a  ida  à 

cabeleireira  e  a  atitude  ‘condescendente’  da  atriz  ao  ouvir  histórias 

‘sem sentido’ da profissional que lidava com suas madeixas: 

“Ser estrela implica viver  como uma estrela,  ou 

seja, transformar a vida em espetáculo de acordo com a 

imagem  verdadeiramente  fabulosa  que  o  mundo  do 

cinema propõe para além do écran403.”

Para além das atividades de sua dona, a agenda fornecia dados 

sobre  outras  personagens  envolvidas  na  indústria  cinematográfica 

hollywoodiana.  Informava  aos  leitores  sobre  quem  era  o  ‘galã’—

Rudolph Valentino -  com quem Glória contracenava na época,  sobre 

quem era a roteirista - a escritora Elinor Glyn- da película em que a 

estrela  filmava,  sobre  figurantes,  como  os  tiroleses  “autênticos” que 

sabiam dançar “admiravelmente”, sobre a admiração dos fãs expressas 

nas  cartas  que  ela  recebia  “do  mundo  todo”,  sobre  o  diretor  que  a 

dirigiu e que, segundo ela, admirava o seu trabalho.

Os fãs, assim como os leitores menos aficionados poderiam ainda 

saber que Glória era uma mulher moderna, sem contudo perder seus 

‘encantos  femininos404’.  Sua  agenda  revela  que  no  ‘studio’ a  atriz 

dedica-se ‘com ardor ao trabalho’,  informação que sugere o  afinco e 

compromisso  de  Glória  com a  sua  carreira.  Descobrimos que Glória 

sabe  dirigir  automóvel,  que  admira  a  elegância,  pois  além  de 

freqüentar a modista, sente prazer em vestir as refinadas ‘toilettes’ da 

403 Idem, ibidem, p. 70.
404 No próximo subitem deste Capítulo, voltaremos a discutir os estereótipos femininos 

dominantes no período em questão e constantemente reafirmados na imprensa da época.
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película e ainda é bastante solícita e generosa, porque sente prazer em 

ser “útil” ao dar carona até o hotel a uma companheira de trabalho.

As  “notícias  interessantíssimas”  veiculadas  pela  Revista  A 

Cigarra e  provocadas  pelo  encontro  da  agenda  da  estrela  do  écran 

revelam-nos ainda que o atarefado dia de Glória não se findava com o 

cair da tarde; a star com todo seu ‘brilho’ e disposição volta ao estúdio 

para se ver e receber os elogios do diretor sobre sua performance como 

principal protagonista feminina da película em cartaz. Glória Swanson 

é uma estrela que atua dentro dos estúdios e fora dele.

A  natureza  mítica  da  estrela  cria  sua  distinção  social,  ela  é  o 

centro do espetáculo dentro e fora das telas. Para que alcance o plano 

mítico, ator e personagens precisam se amalgamar e, segundo Morin, é 

nessa ‘simbiose’ que ela alcança o plano mítico: “A personalidade da 

estrela prolonga-se nas personagens que interpreta do mesmo modo 

que estas se refletem na identidade da estrela”405. 

Goffman argumenta  que quanto  maior  for  a  distância,  real  ou 

simbólica, entre a estrela e o público, maior será a deferência deste em 

relação àquela, maior será a magia e o poder do espetáculo406. Mas, a 

eficácia  dessa  distinção  reside  na  mediatização  pelas  imagens  e 

representações  do  cinema  e  dos  meios  de  comunicação  social, 

especialmente as  revistas especializadas e  os cartazes de publicidade 

dos filmes. 

Assim,  no  funcionamento  do  star  system existe  uma  aparente 

ambigüidade entre a empatia criada pela exposição da vida cotidiana 

pública  e  privada  da  estrela  e  a  glamorização  e  mitificação  de  sua 

atuação dentro e fora das telas.

Outra notícia, dessa vez veicula pela Revista Feminina, em 1925, 

revela-nos  como  essa  estratégia  do  star  system para  aproximar  as 

estrelas inatingíveis dos mortais espectadores era recorrente: 

405 MORIN, Edgar. As estrelas do cinema. Lisboa: Horizonte, 1980. p. 34.
406 GOFFMAN, Erving. The Presentation of Self in Everyday life, Peguin, London, 1982, 

pp. 74-76.APUD: GEADA, E. Opus cit., p. 63.
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“Heroinas da tela — Agnies (sic) Ayres407 

Eil-a  aqui  com  o  pequeno  cuniculus 

domesticos que serve de mascotte á gentill  estrella 

da  scena  muda.  Com  seu  ar  ingenuo  de  mocinha 

meticulosa e tímida, Agnes Ayres é uma das  stars  do 

screen em que se dá com maior intensidade o contraste 

entre a heroina da téla e a mulher que é na vida real. 

Protagonista  audaz  dessas  super  produções  em que  a 

força  e  a  velocidade,  combinadas,  alcançam  limites  

phreneticos: logo, amante da vida sedentaria e pacifica 

da  mulher  caseira.  A  mesma  deliciosa  boneca  que 

empunha o volante do auto em vertiginosas carreiras e 

salta  sobre  poros  indomitos  nas  violentas  cavalgadas 

dos  Pampas,  é  depois  a  romântica  enamorada  da 

eglogica  existencia  burgueza.  E  em  sua  quinta  de 

recreio, entre os animãezinhos domesticos que povoam 

seus  viveiros,  brinca  e  folga  como  uma  collegial  em 

férias.  E  esta  predileção  leva-a  ella  até  sua  vida 

explendorosa  de  artista,  sendo  vista  pelos  estúdios 

trazendo uma original mascotte, um coelhinho branco e  

amestrado  que  contrasta  singularmente  com  suas 

robes magnífica elegância.408 

407 Agnes Ayres (4/04/1898 – 25/12/1940) nasceu em Hinkle, Carbondale, Illinois e, em 
1815, aos 17 anos estreou nos estúdios de Essanay em Chicago, em 1919, foi contratada pela 
Fox Estúdio.  Em 1917 mudou-se para Nova Iorque e atuou na película  Richard the Brazen 
alcançando grande popularidade. No ano de 1920 assinou contrato com a Paramount. Durante a 
Primeira Guerra, casou-se com o capitão Frank P. Schuker, divorciando-se no verão de 1921. 
Trabalhou  com Rudolph  Valentino  em  Sheik (1921).  Agnes  despertava  interesse  de  muitas 
mulheres  por  ter  feito  papéis  de  romance  com esse  ídolo  do  universo  feminino.  Na  época 
cogitava-se a idéia de que sua presença no filme influenciava mais a venda de ingressos no 
cinema do que a de Valentino. Em outubro 1924, casou-se com o diplomata mexicano S. Manuel 
Reachi. Em 1927 separam-se e ela não voltaria a se casar, morrendo em 1940, aos 42 anos de 
idade.

408 “Heroinas da tela — Agnies (sic) Ayres” in  Revista Feminina Ano XII n.134 SP 
07/1925 .
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A  notícia  sobre  a  star ocupava  a  página  inteira  da  revista.  A 

programação  visual,  somada  às  mensagens  das  fotos,  legendas  e  ao 

artigo  transforma-se  em  um  discurso  pedagógico  bastante  explícito 

para o público leitor consumidor: mulheres, o tipo feminino vivido nas 

telas é um, fora delas a ‘heroina’ é “mocinha meticulosa e tímida (...) 

amante da vida sedentaria e pacifica da mulher caseira”. 

Sobre  o  artigo,  uma  grande  foto  de  Agnes  brincando com  seu 

“pequeno cuniculus” reforçava a mensagem expressa no texto de que 

“a  deliciosa boneca que empunha o  volante do auto em vertiginosas 

carreiras e  salta  sobre poros  indomitos nas violentas  cavalgadas  dos 

Pampas”  é,  em  sua  vida  privada,  uma  “romântica  enamorada  da 

eglogica  existencia  burgueza”.  Ladeando  o  texto  há  mais  duas 

fotografias de corpo inteiro da atriz; as representações e os textos das 

legendas  reforçam  a  oposição  entre  o  tipo  ‘audaz’  da  estrela, 

representado  nas  películas  hollywodianas,  e  a  moça  recatada  e 

burguesa  da  vida  real  -  do  lado esquerdo  a  atriz  deixa-se  fotografar 

como uma distinta e elegante senhora em “traje de passeio” e do lado 

direito,  a  “célebre  star ostenta  a  frágil  maravilha  desta  sumptuosa 

‘toilette de noite’”.409

A  vida  pessoal  das  estrelas  e  seu  cotidiano  fora  das  telas  - 

cuidadosamente  construídos  e  veiculados  nas  revistas  especializadas 

hollywodianas - tornaram-se a principal característica do trabalho do 

star-system.

Em  1920,  por  exemplo,  ocorreu  um duplo  casamento  de  stars 

hollywodianas  que  foi  festejado  em  uma  única  cerimônia.  Tal 

cerimônia  era  um  evento  hollywoodiano  por  excelência:  a  atriz 

409 Idem ibidem.
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Dorothy  Gish410,  irmã  da  atriz  e  diretora  Lillian  Gish411 e  amiga  de 

infância da também atriz Mary Pickford412,  casa-se com o ator James 

Rennie.  James contracenava com Dorothy,  no filme dirigido por sua 

irmã  Líllian,  intitulado  Remodeling  Her  Husband.  Na  mesma 

cerimônia  casava-se  a atriz  Constance  Talmadge413,  irmã  das  atrizes 

Norma Talmadge414 e Natalie Talmadge, com um homem de negócios 

John Piagoglou.

410 Dorothy Gish,  nome artístico de  Dorothy Elizabeth de  Guiche,  nasceu em 11 de 
março de 1898 em Dayton, Ohio, EUA. Era irmã mais nova da atriz Lillian Gish. Em 1912, sua 
amiga de infância e também atriz, Mary Pickford, apresentou Dora e Lillian ao diretor D. W. 
Griffith, e as irmãs começaram a trabalhar para o Biograph Studios. O filme de estréia de ambas 
sob a direção de D. W. Griffith foi In the Unseen Enemy.

Dorothy trabalhou em mais de 100 filmes e produções, muitos deles com Lillian. Casou-
se em 1920 com James Rennie (1890-1965), um ator canadense que contracenou com ela no 
filme  Remodeling Her Husband (1920), dirigido por sua irmã Lílian Gish. Dorothy e Rennie 
divorciaram em 1935. Obscurecida pela popularidade de sua irmã e com a inserção dos filmes 
falados, Dorothy diminuiu seu ritmo como atriz de cinema.

De 1930 até sua morte, apareceu em cerca de cinco películas. Na década de 1950, fez 
algumas aparições em seriados para a televisão. Em 1968, após dois anos de tratamento, sempre 
acompanhada por sua irmã Lillian, Dorothy Gish morreu de broncopneumonia em uma clínica 
em Rapallo, Itália. Foi enterrada no cemitério da Igreja Episcopal de São Bartholomeu, em Nova 
Iorque. Sua irmã Lillian, mais tarde, foi enterrada ao lado dela.

411 Lillian Diana de Guiche e para o cinema Lillian Gish nasceu em Springfield, Ohio, 
EUA, em 14 de outubro de 1883. Irmã mais velha da atriz Dorothy Gish. 

A mãe das irmãs, Mary Robinson McConnell manteve a família sozinha depois que seu 
marido  James  Leigh  Gish  abandonou-as.  Quando  Lillian  e  Dorothy  ficaram  mais  velhas, 
viajavam  trabalhando  em  diferentes  produções  teatrais  e  tentaram  também  trabalhos  como 
modelos.  Em  1912,  sua  amiga  Mary  Pickford  apresentou  as  irmãs  a  D.  W.  Griffith, 
proporcionando  a  elas  contratos  com  a  Biograph.  Lillian  logo  tornar-se-ia  umas  das  mais 
populares atrizes da América. 

Seu primeiro trabalho foi o filme In the Unseen Enemy. Apreciada por Griffith trabalhou 
sob sua direção em  The Birth of a  Nation,  Intolerance,  Broken Blossoms,Way Down East e 
Orphans of the Storm. Em razão da proximidade de Gish e Griffith, os tablóides exploravam um 
romance entre ambos. Fora chamada por muitos como a Sra Griffith. Envolveu-se com Charles 
Duell (um produtor) e com o crítico e editor de muitos dramas George Jean Nathan. A relação 
entre Gish e Duell foi muito comentada nos tablóides dos anos de 1920, principalmente depois 
do seu desfecho.

Em seus dois primeiros anos de trabalho, Lillian aparecera em 25 películas, isso a deixou 
conhecida como a “a primeira senhora do cinema mudo”, e fez com que ela aparecesse em 
muitos outros trabalhos. A MGM liberou-a de seu contrato em 1928 após The Wind, reconhecido 
atualmente  como  um  de  seus  melhores  trabalhos.  Dirigiu  uma  película,  Remodeling  Her 
Husband (1920),  no  entanto,  confessou  a  vários  repórteres  da  época  que  preferia  trabalhar 
atuando e não como diretora. Segundo a imprensa da época, Lillian teria afirmado que “dirigir 
era trabalho para um homem”.

304

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Remodeling_Her_Husband&action=edit
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Remodeling_Her_Husband&action=edit
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Wind
http://en.wikipedia.org/wiki/Orphans_of_the_Storm
http://en.wikipedia.org/wiki/Way_Down_East
http://en.wikipedia.org/wiki/Broken_Blossoms
http://en.wikipedia.org/wiki/Intolerance_(film)
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Birth_of_a_Nation


Toda a publicidade que estandardizava as informações em série 

para  o  consumo  do  público  servia  como  uma  espécie  de  âncora  de 

identificação,  trazendo  o  espectador  para  perto  e  encorajando  a 

empatia entre eles.

No  papel  das  revistas  e  álbuns  especializados  ao  público 

consumidor do cinema, a imagem congelada se oferece mais duradoura 

ao controle  de um olhar regulado por um tempo mais  disponível  do 

Sua carreira não se abalou na era do cinema falado e fez grande sucesso entre os anos de 
1930 e  1940,  como Ophelia  na  produção  de  Hamlet  (1936)  e  Marguerite  em  A Dama das 
Camélias. Durante o período de turbulência política entre a Segunda Guerra e os ataques a Pearl 
Hearbor, Gish entrou para o America First Committee, uma associação de oposição a intervenção 
americana

Em 1946, pelo seu trabalho no filme Duel in the sun Lílian Gish foi indicada como atriz 
coadjuvante pela Academia em 1946, mas não ganhou o Oscar. Fez, ainda, algumas pontas nas 
famosas películas Night of the Hunter (1955) e A Wedding (1978). Apareceu inúmeras vezes na 
televisão entre os anos 1950 e 1980. Um de seus últimos papéis em uma película foi em The 
Wales of August, em 1987, já com 93 anos. 

Manteve um relacionamento muito próximo com sua irmã Dorothy e durante toda a vida 
com  sua  amiga  Mary  Pickford.  Helen  Hayes  também  foi  uma  amiga  próxima,  Gish  foi  a 
madrinha de seu filho James Mac Arthur de Hayes. Ela morreu com 99 anos de idade, em 27 de 
fevereiro de 1993. Um mês depois morre sua amiga Helen Hayes. 

412 Mary Pickford nasceu em Toronto em 8 de abril de 1892 e morreu em Santa Mônica 
em  29  de  maio de  1979.  Radicada  nos  Estados  Unidos,  a  atriz foi  lançada  no  cinema 
estadunidense por  David Griffith, em  1909, depois de ter feito sucesso no teatro dirigida por 
David Belasco.

Fez mais de 200 filmes, a maior parte deles ainda no cinema mudo. Mary percebeu 
desde cedo a importância econômica do estrelismo usando juntamente com seu marido e outros 
astros e diretores o poder de atração que exerciam para controlar o seu trabalho e compartilhar os 
lucros dos filmes. Assim, fundou juntamente com Charlie Chaplin, o diretor D.W. Griffith e 
Douglas Fairbanks Jr a distribuidora United Artists Corporation e passaram a competir com as 
grandes empresas de distribuição.

Pickford  ficou  conhecida  como  a  "Queridinha  dos  EUA"  ou  a  "Namoradinha  da 
América” e tornou-se, em 1918, a atriz mais bem paga do cinema hollywoodiano. Foi a segunda 
atriz a ganhar o Oscar de Melhor Atriz, em 1930, mostrando que continuaria famosa apesar da 
sonorização dos filmes.

Casou-se três vezes,  primeiramente com o  ator Owen Moore,  separando-se em 1918 
devido  à  dependência  do  álcool  de  Moore.  No  mesmo  ano,  casou-se  com o  ator Douglas 
Fairbanks e com ele formou um dos casais mais famosos do cinema. O casamento durou 18 
anos. Em 1937, realizou seu terceiro casamento com o músico e ator Buddy Rogers com quem 
viveu até morrer, em 1979, em uma Clínica de Santa Monica, California.

413 Constance Talmadge nasceu no Brooklyn,  Nova Iorque,  EUA em 19 de abril  de 
1897.Ela  iniciou  sua  carreira  no  cinema  em 1914,  participando  de  uma  comédia  de  curta-
metragem  In  Bridal  Attire-  (1914)  produzida  pela  Vitagraph.  Seu  primeiro  papel  como 
protagonista foi em 1916 no filme  The Mountain Girl and  Marguerite de Valoisera de D.W. 
Griffith. Atuou junto com suas irmãs em mais de oito filmes, em sua maioria comédias: A Pair 
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que aquele do  écran. Na fotografia revelada, o ‘astro-deus’ e ‘estrela-

deusa’,  construídos  pelos  maquiadores  e  fotógrafos  de  Hollywood, 

artífices supremos do embelezamento, imprimem aos atores uma luz 

especial cujo efeito parece emanar de sua própria pele, corporificando 

o  glamoroso,  o  inatingível.  Dessa  forma,  as  imagens  das  estrelas  de 

cinema presentes nas revistas especializadas suscitavam uma interação 

com  os  leitores,  fascinados  pelas  primeiras  publicações,  destinadas 

exclusivamente ao cinema, que surgiram no cenário urbano nacional.

“De um lado, a 'fan' anônima segura Cinearte em 

suas mãos, moça do interior, ou habitante das cidades,  

freqüentadora assídua do cinema - cenário do exercício 

da fantasia garantida pelo ilusionismo da mitologia de  

Hollywood. (...) Entre a 'fan' e a deusa, a revista é um  

elo  de ligação,  objeto que provoca o curto circuito  da 

identificação  entre  o  glamoroso  e  o  comum,  entre  a 

cidadezinha  perdida  no  interior  do  Brasil  e  

Hollywood.”415.

of Silk Stockings (1918), Happiness a la Mode (1919), Romance and Arabella (1919), Wedding 
Bells (1921) e The Primitive Lover (1922).

Constance era uma mulher alta,  com cabelos loiros e olhos castanhos e sua imagem 
pública,  assim como a de sua irmã Norma, esteve associada à de uma estrela saudável  que 
apreciava viver ao ar livre e praticar esportes. As irmãs Talmadge foram bem-sucedidas em suas 
carreiras, mas não se adaptaram ao cinema falado e por volta de 1929-1930 foram se afastando 
do cinema e passaram a dedicar-se a outros negócios.

414 Norma Talmadge nasceu em Niagara Falls, Nova Iorque, EUA em 26 de maio de 
1893. Filha de Fred e Margart “Peg” Talmadge. 

Norma  e  suas  irmãs  mais  novas  e  também  atrizes  Constance  Talmadge  e  Natalie 
Talmadge nasceram em uma família pobre, cujo pai alcoólatra e mãe lavadeira separaram-se.

Norma começou sua carreira como modelo e encorajada pela mãe arriscou-se na carreira 
de atriz de cinema. Seu primeiro grande sucesso no cinema mudo foi em A Tale of Two Cities 
(1911). Como sua irmã Constance foi dirigida por Grifith. Morreu em 1957, aos 62 anos, em Las 
Vegas, Nevada.

415 VIEIRA, João Luiz. “O marketing do desejo”. In: Quase Catálogo 3 - Estrelas do 
cinema mudo — Brasil 1908 – 1930. Rio de Janeiro, CIEC / Escola de Comunicação /UFRJ / 
MIS, 1991, p.35.
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O fã,  esse novo tipo de  espectador,  nascido com o advento do 

cinema,  além  de  ser  o  principal  consumidor  dos  filmes  torna-se  o 

consumidor  por  excelência  dos  álbuns  e  revistas  especializados. 

Guilherme  de  Almeida  observa,  de  modo  irônico,  em  sua  coluna 

Cinematographos de  1927,  como  tais  revistas,  voltadas  para  os 

aficionados do cinema, popularizavam, tornando-se: “o nosso cordel”:

“Monologo

Veja  o  sr.  -  dizíamos,  cortando  a  R.  Direita,  

naquela  tarde  arrepiada  de  luvas  e  pullover,  ao 

imaginário  gerente  de  uma  grande  empresa 

cinematográfica  -  veja  o  sr.  como  em  S.  Paulo  se  lê  

cinema.  Para  todos  estes  agentes  de  jornais  o  melhor 

negócio agora é a revista norte-americana do “movie”. 

e  isto vem de longe: vem dos tempos tão saudosos da 

linda  “Shadowland416”  que  os  vendedores  traduziam 

“chá  da  Holanda”...  Agora,  outros  muitos  inúmeros 

“Magazines”  tomaram-lhe  o  lugar:  “Photoplay, 

“Classic”,  “Picture  Play”,  “Motion  Pictures”(...)  hoje  a 

nossa  literatura  de  cordel.  Substitui  com  vantagem  o 

romance  policial  que  ensinava  aos  pequenos  e  aos 

grandes - com terrível inquietude dos pais assustados e  

dos patrões medrosos - a maneira mais prática, rápida 

e  eficaz  de  se  arrombar  um  cofre,  esquartejar  um 

cadáver, incendiar uma cidade... E não pense que isto é  

só “para inglês ver” ou “ler”, não. Nós todos já lemos e 

entendemos  decentemente  a  maviosa  língua  cine-

automobilística de Cecil B. DeMille e Henry Ford417. Vá 

416 Referência  à  Shadowland  Magazine,  revista  de  NY fundada  em 1910,  com uma 
linguagem voltada para o teatro e a dança como expressões artísticas.

417 Referência a Henry Ford (1863-1947), industrial estadunidense conhecido por seus 
métodos inovadores na fabricação de veículos a motor. Em 1903, criou a Ford Motor Company; 
em 1913, introduziu em sua fábrica a linha de montagem, e começou a utilizar peças trocáveis 
para os automóveis; em princípios de 1914, essa inovação, embora aumentasse a produtividade, 
redundou  em  uma  diminuição  do  trabalho  mensal  em  sua  fábrica,  devido,  sobretudo,  à 
monotonia da linha de montagem, dificuldade que superou pagando a seus empregados o dobro 
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aos  “halls”  de  nossos  clubs  ou  dos  nossos  hotéis,  ao  

“living-room”  dos  nossos  lares,  ao  “pulman-car”  das 

nossas  estradas  de  ferro,  aos  bondes  da  nossa  Light! 

Todo mundo está lendo uma “fan-magazine”. E entende.  

E  gosta.  (Você,  leitor,  repara  um  pouco  nas  aspas 

incomodativas  que  estão  estrangeirando  este 

monólogo, influência das revistas de cinema - acredite). 

Ora sr gerente, agora vamos chegar ao ponto capital de 

nossa intenção: - Estamos acostumados a nos guiar, na 

nossa vida cinematográfica, pela crítica e pelo reclame 

das  publicações  americanas.  Meses  antes  de  ser 

lançado aqui um filme, já nós sabemos o que ele é e o  

que vale. Conhecêmo-lo, é claro só de nome. De nome -  

note  bem,  isto  é  importante.  Os  srs.  é  que  no-lo  

apresentam. Mas,  ao fazê-lo,  traduzem-lhe a etiqueta.  

Traduzem?  -  não!  criam-no,  dão-lhe  um  pseudônimo 

pérfido, irreconhecível que nos desnorteia. Isto é mau, 

muito  mau,  péssimo.  Interpretem,  como  entenderem, 

em  português  os  títulos  dos  filmes:  mas  por  favor,  

ponham-lhes a todos sem excessão em sub-epígrafe,  o 

título  original  inglês.  Isto  é  utilidade  mútua,  sua  e 

nossa. Ninguém - em qualquer parte do globo terrestre  

onde  se  fala  o  suave  idioma  do  ão  -  nunca  poderia  

adivinhar  que  por  exemplo  “A provocadora”  de  Clara 

do salário diário médio da indústria. Em 1908, começou a produzir o famoso modelo  T e, em 
1941,  firmou contratos  com o  governo  para  fabricar  bombardeiros.  Seu  destacado papel  na 
evolução da moderna economia industrial levou à cunhagem do termo fordismo, para descrever 
o  modelo socioeconômico predominante  nos  países  desenvolvidos  durante  a  maior  parte  do 
século XX.
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Boul418 (sic) ou o “Tyranne e martyr”, de Lon Chaney419 

eram  a  mesma  coisa,  que  o  “Mautrap”  daquela  linda 

menina  ou  “The  road  to  mandalay”,  deste  terrível 

senhor. Nem todo o mundo pode ter a rica sinonímia de 

um  “Webster”420.  E  o  nosso  Valdez421 é  pobre,  muito 

pobre...422

418 Clara Bow, nome artístico de Clara Gordon Bow, nasceu no Brooklyn, Nova York, 
EUA em 29 de julho de 1905.

Era ruiva  e,  segundo  a  escritora  Elinor  Glyn,  tinha  olhos  expressivos,  ambas 
características valorizadas pela escritora para selecionar o elenco dos filmes roteirizados de seus 
romances (ver nota biográfica de Elinor Glyn). 

Bow  foi  a  protagonista  do  filme  It  e após  sua  atuação  naquela  película  ficaria 
eternamente conhecida como a it-girl, a garota que tinha "aquilo" que ninguém explicava, mas 
era o mote de sua sedução. Pelos papéis de suas personagens - sempre irresistivelmente atrativas 
e das quais não havia possibilidade de fuga do ‘it' que tinham - Clara tornou-se um mito sexual, 
influenciou a  moda e  a  maquiagem em vários  países  e  por  muitas  décadas.  No Brasil,  por 
exemplo, na década de 1930, José Olympio iniciou uma campanha do Leite de Rosas, associando 
o produto à imagem e ao mote da atriz “Leite de Rosas, o preparado que dá it”.

Durante seu apogeu, Clara trabalhou em um ritmo notável, estreando 14 filmes em 1925. 
Foi também bem-sucedida em fazer a transição dos filmes mudos para os falados.  Na tela, em 
Three Weeks, Clara vivia uma lady que desapontada com o casamento, trai o marido com um 
jovem aristocrata inglês. A infiel personagem mantinha as características feministas retratadas 
nos romances de Elinor Glyn, e mais uma vez o compromisso e fidelidade sexual voltavam às 
telas de cinema com sucesso absoluto. 

A parceria da atriz Clara Brow com a escritora Elinor Glyn continuou no filme Red Hair 
(baseado no livro de Elinor  The Vicissitudes of Evangeline). O título da película reforçava a 
predileção da escritora pelas ruivas,  e  em seu início havia uma cena em Technicolor.  Clara 
morreu em  Los Angeles, Califórnia, EUA, em 27 de setembro de 1965.

419 Lon Chaney (1 de abril, 1883 – 26 de agosto, 1930) nasceu em Colorado Springs, 
Colorado. Seu nome de batismo era Leônidas Frank Chaney, filho de Frank H. Chaney e Emma 
Alice Kennedy, seu pai era descendente de ingleses e franceses e sua mãe de irlandeses. Filho de 
pais surdos, desde a infância ele aprendeu a língua dos sinais.

Conhecido como “o homem de mil  faces”,  foi  um dos atores  mais  versáteis  e mais 
conhecidos do cinema. Começou sua carreira em 1902, viajando com vaudevilles e produções 
teatrais.  Representou o  Corcunda de Notre Dame  (1923) e o  Fantasma da ópera  (1925).  No 
filme sonoro, participou de O trio fantástico de 1930.

420 Em  referência  ao  clássico  dicionário  estadunidense  de  1806  A  Compendious 
Dictionary of  the English Language,  publicado por  Noah Webster  e  considerado o primeiro 
dicionário verdadeiramente estadunidense.

421 Possivelmente referência ao autor de dicionários João Fernandes Valdez que publicou 
pela  Garnier  dicionários  de  francês-português  e  inglês-português  como o  A Portuguese and 
English Pronouncing Dictionary e o Novissimo diccionario inglez-portuguez composto sobre os  
melhores diccionarios das duas linguas contendo a pronuncia figurada e augmentado com mais  
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Em  sua  crônica  ironicamente  intitulada  de  ‘Monólogo’, 

Guilherme cria um cenário em uma tarde fria no centro de São Paulo 

no qual ele estabelece um diálogo imaginário com um “gerente de uma 

grande  empresa  cinematográfica”  para  argumentar  sobre  de  que 

modo  São  Paulo  "lê  cinema".  Segundo  ele,  o  consumo  de  revistas 

hollywoodianas  havia  se  disseminado  tanto,  que  elas  se  tornaram  o 

"melhor negócio" para os "agentes de jornais”. 

Em seu texto,  é  curioso como o recorrente discurso da grande 

imprensa  que  responsabiliza  o  cinema  pela  ‘corrupção  de  valores  e 

costumes’423 é  atribuído  às  revistas.  Segundo  Guilherme  a  'nova 

literatura' expressa na "fan-magazine":

"Substituí com vantagem o romance policial que 

ensinava  aos  pequenos  e  aos  grandes  -  com  terrível 

inquietude dos pais assustados e dos patrões medrosos - 

a maneira mais prática, rápida e eficaz de se arrombar 

um  cofre,  esquartejar  um  cadáver,  incendiar  uma 

cidade".

Chama-nos  a  atenção  também  a  associação  construída  por 

Guilherme  de  Almeida  entre  a  “língua  cine”  do  diretor  Cecil  B. 

DeMille, e a língua “automobilística” de Henry Ford. Nessa associação, 

o  colunista  da  Cinematographos revela-nos  a  proximidade  existente 

entre a nova linguagem do cinema na pessoa do diretor DeMille e a 

nova linguagem na produção de automóveis estabelecida nas linhas de 

montagem do fordismo. 

No  mesmo  ano  em  que  Guilherme  de  Almeida  publicava  esse 

artigo a Ford deixaria de fabricar o automóvel modelo “T” e lançaria 

de quinze mil  termos de todas as  sciencias e artes  enriquecido com as irregularidades  dos 
verbos, muitos idiotismos, phrases familiares e um vocabulario geographico e outro de nomes 
proprios etc., etc., etc. João Fernandes Valdez, Rio de Janeiro e Paris: Garnier, s.d. (ix ed.).

422 ALMEIDA, Guilherme de. “Monologo” seção Cinematógraphos. In: O Estado de São 
Paulo, 21 de maio de 1927.

423 Voltaremos à discussão do papel atribuído ao cinema como corruptor de costumes no 
subitem 2 deste Capítulo.
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em dezembro de 1927 o modelo “A”, com opções de cores, diferente do 

antigo Ford  “T” que  só  foi  fabricado na  cor  preta.  Mas a  associação 

construída por G. Almeida, para além da semelhança entre a produção 

de carros e películas, também se estabelecia entre os galpões da Ford e 

os grandes estúdios cinematográficos. Embora as biografias de Henry 

Ford  concentrem-se  em  relatar  sua  revolução  na  fabricação  de 

automóveis,  o  empresário,  desde pelo menos 1914,  quando fundou a 

Companhia Ford Motion Pictures, envolveu-se profundamente com a 

indústria cinematográfica.424 

Ford  percebeu desde cedo  o  valor  agregado das  películas  para 

promover os carros que produzia, associando-os às imagens das  stars 

que  formavam  a  constelação  hollywoodiana  e,  na  década  de  1920, 

tornar-se-ia um dos maiores produtores de filmes, amalgamando sua 

marca às estrelas e transformando os modelos produzidos para o uso 

nas películas em verdadeiros stars425.

Na segunda parte da crônica, Guilherme de Almeida atribui  às 

revistas especializadas de cinema a anglicização da cultura paulistana 

presente no universo de elite - nos "halls" dos "clubs" ou dos hotéis e 

nos "living-room"  -,  mas também nos espaços mais  populares  como 

trens  e  bondes.  Por  outro  lado,  o  autor  de  modo  irônico  e  elitista, 

ridiculariza  a  maneira  como  se  dá  a  incorporação  dos  vocábulos 

ingleses no cotidiano dos habitantes da cidade criticando as traduções 

424 COLLINS, Michael "Ford and Movies: Henry Ford was Pioneer of Big Screen" in: 
http://media.ford.com/newsroom/feature_display.cfm?release=20573. Acesso em 17 de fevereiro 
de 2007.

425 Até hoje, a Ford desenvolve e produz modelos especialmente para serem usados em 
filmes por meio do trabalho da Ford Global Brand Entertainment em parceria com diretores de 
cinema dos  grandes  estúdios  hollywoodianos.  A empresa,  na  atualidade  estabelece  algumas 
regras para o desenvolvimento do “carro star”, por exemplo, que o modelo da Ford desenvolvido 
particularmente  para  uma  película  não  seja  associado  a  personagens,  como  motoristas 
embriagados.  Há  alguns modelos  Ford  bastante  famosos  e  cujas  imagens  ficaram 
terminantemente associadas aos filmes e aos papéis desempenhados pelos atores ao dirigi-los. 
Em 1949 o Mercury era o carro de James Dean em  Rebel Without a Cause. Em 1964, Sean 
Connery como James Bond, o agente 007, dirigiu um Aston Martin DB5 no filme Goldfinger; 
em 2002 foi a vez de Pierce Brosnan também na pele de Bond aparecer como um ás no volante 
de um Aston Martin Vanquish em Die Another Day. Em 1968 o Mustang GT 390 estreou no 
filme Bullitt, em 1978 John Travolta dirigiu um Ford Coupe de 1946 em Grease; em 1991 um 
Thunderbird conversível possibilitou a grande travessia de Genna Davis e Susan Sarondon em 
Thelma  and  Louise e,  em  2003,  o  Ford  Saleen  S281  teve  um  grande  “papel”  no  filme 
"Hollywood Homicide."
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feitas ao pé da letra dos títulos dos filmes hollywoodianos. E conclui 

que com o conhecimento precário da língua inglesa pelos nacionais as 

revistas de fãs deveriam ser mais rigorosas e ao menos trazer o título 

original  dos  filmes  abaixo  dos  títulos  inventados  pelas  traduções 

literais,  pois,  segundo  Guilherme  de  Almeida:  "Nem  todo  o  mundo 

pode ter a rica sinonímia de um ‘Webster’ e o “nosso Valdez é pobre.”

O  cinema,  além  de  estimular  novos  hábitos  de  consumo, 

influenciava  comportamentos  e  criava  neologismos.  A  respeito  da 

contribuição do cinema para novas expressões na língua portuguesa, o 

historiador Ary Leite informa:

“No começo do século (XX), foi comum o uso da 

palavra  "fita"  como  alternativa  para  "vistas 

animadas".  No  Brasil,  "fita"  passou  a  ser  usada  na 

linguagem  comum  como  sinônimo  de  simulação,  

dizendo-se que algo acontecido fora apenas "fita" para 

enganar alguém; e "fazer fita" era agir de maneira a 

chamar  atenção  dos  outros,  por  analogia  à  forma 

interpretativa dos astros da tela.”426

Em dezembro de 1927, o tema sobre os estrangeirismos em nossa 

língua,  trazidos  e  disseminados  pelo  novo  aparato  tecnológico  da 

indústria do entretenimento, reapareceria na imprensa. Dessa vez em 

torno do uso da expressão ‘film’:

"Film ou Filme?

A  idéa,  posta  em  pratica  por  uma  conceituada 

empresa  cinematographica,  de  substituir  nos  seus 

reclames  e  notícias  a  designação  film  por  filme,  veiu  

lançar  no  taboleiro  das  discussões,  mais  ou  menos 

complicada,  a  velha  idéa  de  collocar  na  linguagem 

426 LEITE,  Ary.  “Neologismos  no  início  do  cinema”  in: 
http://paginas.terra.com.br/arte/memoriadocinema/neologismos.html acesso  17  de  fevereiro de 
2007.
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nacional  os  termos  que  as  exigencias  scientificas  nos 

obrigam a importar e a metter no nosso diccionário de 

todos  os  dias.  À  pellicula  photographica  que  se 

desenrola  nos  projetores,  houve  quem  chamasse  fita,  

mas  o  termo  é  excessivamente  generico,  como 

igualmente o é pellicula, que o público não aceitou. Film 

entrou  mais  precisamente  com  o  predominio  norte-

americano.  Evidentemente  a  empresa  a  que  nos 

referimos, que é a Urania-Filme, está com a razão. Se  

nós já nos arrojamos a organizar derivados d'essa raiz,  

como seja filmar e filmagem, tratemos de cobrir com as  

vestes legaes e honestas o termo originario e demos-lhe 

os  valores  graphicos  que  a  sua  prosodia  exige.  Não 

dizemos  fil,  nem  trasalamos  o  me  final,  o  que  seria  

absurdo.  Conseguintemente  dêmos  a  essa  consoante 

isolada e incolor a vogal que lhe concede fôros silabicos.  

Dizemos  filme  pois  escrevámos  filme.  Isto  é  simples, 

pelo  menos quando se  trata sem pruridos scientificos,  

com esta simplicidade que os especialistas devem achar 

barbara. Mas se entregámos o problema aos homens de 

philosophia, aos catadores de pulga do extrangeirismo, 

teremos tarefa para um século, e discussão que nunca 

mais  acabará.  A  questão  está  toda  em  termo  que  se  

generalize  e  passemos  todos  a  escrevel-o  d'esta 

forma."427

As  revistas  de  variedades  paulistanas  da  grande  imprensa, 

embora veiculassem e lucrassem com o material publicitário sobre as 

estrelas  e  astros  hollywoodianos  (fotos,  comentários,  biografias, 

fofocas...) contribuindo, assim, para construir e disseminar a imagem 

do produto ‘star’, na maioria das vezes não abandonavam um discurso 

427 “Film ou filme” in Revista Selecta Ano XIII, nº 49, 7.12.27.

A Urania-Filme, dirigida por Luiz Grentener, responsável pela distribuição dos filmes 
alemães no Brasil, em fins da década de 1920, adotou formalmente em sua publicidade a grafia 
"filme", no lugar do termo em inglês antes utilizado ‘film’.

313



conservador  em  relação  às  novidades  e  aos  perigos  trazidos  por 

Hollywood. 

Nos  artigos  paulistanos  analisados  da  grande  imprensa  e  das 

revistas  de  variedades  os  discursos  diante  da  popularidade  do 

cinematographo e a influência que exerciam nos habitantes da cidade, 

especialmente nas mulheres, revelavam-se bastante conservadores. 

Nesses periódicos, especialmente nos primeiros anos de 1920428, 

o  cinema,  quando  apreciado  como  arte,  era  considerado  uma  arte 

menor em relação ao teatro429. Não raro esses artigos faziam distinções 

opositivas e qualitativas entre os artistas que atuavam na ‘cena muda’ e 

na ‘cena fallada’.  De modo geral,  o uso dos termos ‘ator’  e ‘atriz’  era 

privilégio de poucos. Aos que atuavam nas películas, os termos ‘astro’ e 

‘estrela’,  ‘artistas’  ‘heróis  e  heroínas  do  écran’ eram  bem  mais 

recorrentes: 

“Astros e Estrellas do écran

Os  actores  têm  uma  ogerisa  especial  pelos 

artistas  de  cinematographo,  e  a  razão  dessa  ogerisa 

baseiam  elles  no  seguinte:  os  primeiros  necessitam 

fazer  um  curso  no  Conservatório,  em  que  estudam, 

além das matérias preparatórias, versificação, dicção,  

declamação;  os  segundos  não  precisam  de  fazer  um 

428 Notamos que à medida que o cinema se popularizava e tornava-se uma realidade na 
cidade de São Paulo ao longo da década de 1920, esse debate ia perdendo a sua força, a ponto de 
em dezembro de 1927 A Cigarra em sua seção “Arte Muda” publicar um artigo que afirmava 
com todas as letras que o cinema era arte: “Que é, afinal, a cinematographia?” Seção: Arte muda 
in: A Cigarra, Ano XV n.315 SP 12/1927. 

429 O debate que opunha cinema e teatro já havia se estabelecido pelo menos uma década 
antes. Em 1910, Oduvaldo Viana em um artigo intitulado “O cinema matou o teatro”, publicado 
na  seção  Cinematographo da  revista  Ilustração  Paulista,  concluía  que  a  vitória  do  cinema 
maculou o gosto do público e escravizou-o, distanciando-o do teatro. Em seu texto. de modo 
bastante reducionista, afirmava: “O Cinematógrafo matou o teatro, conspurcou [...] o gosto do  
publico  e  acabou  por  escravizá-lo  à  infinita  variedade  de  suas  fitas  [...].  Este  século  de  
investigação  cientifica  transformou  tudo.  [...]  Marconi  arrazou  a  ronceirisse  oficial  dos 
telégrafos. O automóvel deu folga aos melhores cavalos. Escrever à maquina matou o jornal, o  
jornal matou a revista, a revista o livro e o livro a obra enciclopédica.” Ilustração Paulista. 
Seminário Popular. 22 out. 1910, ano I, n.1. Apud: MARTINS, Ana Luiza. Revistas em Revista: 
Imprensa e Práticas Culturais em Tempos de República (1890-1922). Fapesp/ Imprensa Oficial. 
São Paulo: 2001. p. 398.
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curso, não precisam saber nada, bastando-lhes ter uma 

certa intelligencia na mímica.  Emquanto os primeiros 

só  conseguem  fazer  algum  renome  á  custa  de  muito  

esforço, de muito estudo e de muitos annos de palco, os 

segundos  attingem  os  triumphos  mais  ruidosos  em 

poucos mezes de exhibição. O que faz a gloria daquelles 

é a arte; o que faz a gloria destes é o cartaz. Aquelles só 

alcançam  a  gloria  no  principio  da  velhice;  estes  em 

plena  juventude.  Aquelles,  em  cada  espetáculo  só 

contam,  na  media,  com  mil  espectadores  para  os  

applaudir,  porque  representam  em  pessoa  para  o 

público;  estes  em  cada  “pose”,  contam  com  muitos 

milhões  de  espectadores  para  os  glorificar,  porque  a  

pellicula,  em  que  figuram,  é  a  mesma  para  todo  o 

mundo. 

Muitas destas razões, como se vê, são justas, mas 

os actores, que tem tanta ogerisa pelos heróes do écran, 

nem sempre são razoaveis quando se insurgem contra 

os seus rivaes vencedores. Verdade é que os artistas de 

cinematographo não fazem um curso no Conservatório,  

não necessitam saber dicção, declamação, versificação, 

línguas, não precisam ter uma cultura literária, mas é 

verdade tambem que elles dispõem de outros recursos,  

de  outras  habilidades  de  que  não dispõem os  actores.  

(...)”430

O excerto anterior é a introdução de um longo artigo publicado 

na  Revista  Feminina,  em  1920,  cujo  propósito  era  tecer  uma 

comparação entre as atividades dos atores de teatro e do cinema. Ao lê-

lo,  percebemos  os  elementos  que  fundamentavam e  reafirmavam de 

modo qualitativo  a  oposição entre teatro e  cinema e entre atores da 

“cena fallada” e os “artistas do écran”. 

430 "Astros e Estrellas do écran" in: Revista Feminina, Ano VII n.79 SP 12/1920.
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O  fundamento  dessa  oposição,  baseado  principalmente  na 

concepção  de  arte  e  na  oposição  desta  em  relação  à  indústria 

cinematográfica, pode ser sintetizado na seguinte visão: a arte é o que 

‘faz a glória’ do ator da ‘cena fallada’; o ‘cartaz’, ou seja, a parcela da 

publicidade dessa indústria é o que faz o sucesso dos astros do écran. 

Segundo  o  artigo,  na  opinião  dos  atores  de  teatro  que  têm 

verdadeira “ojerisa” de seus concorrentes mais próximos431—os atores 

do cinema -,  os primeiros necessitam de formação na arte dramática 

para atuar, empregando longos anos de estudo para isso, enquanto aos 

‘heroes  do  écran’ bastava  a  ‘mímica’.  O  mesmo  antagonismo  é 

construído em relação ao sucesso do trabalho desenvolvido  entre  os 

diferentes  profissionais  da  representação;  enquanto  o  ator  de  teatro 

tem de representar “muitos annos de palco”, os segundos “attingem os 

triumphos  mais  ruidosos  em  poucos  mezes  de  exhibição”.  O  tempo 

biológico também é um elemento decisivo para ‘gloria’ de cada um dos 

profissionais:  o  ator  do  palco  só  consegue  reconhecimento  “no 

principio da velhice”; os astros do écran “em plena juventude”. 

Finalmente, o artigo destaca a grande diferença trazida pelo novo 

aparato  tecnológico  da  modernidade:  os  astros  do  cinematographo 

tinham  a  seu  favor  um  recurso  da  era  da  reprodutibilidade  técnica, 

pois cada ‘pose’  filmada e produzida para a película em que atuavam 

poderia ser vista por milhões de espectadores, já que o mesmo filme 

era copiado “para todo o mundo”, enquanto o ator da “cena fallada” 

tinha  de  atuar  em  cada  espetáculo  contando  em  média  “com  mil 

espectadores para os applaudir, porque representam em pessoa para 

o público”. 

431 Embora o autor do artigo explicite que a opinião exposta em seu argumento seja a dos 
atores do teatro, ele endossa em parte esse discurso quando afirma: “Muitas destas razões, como 
se vê, são justas  (...)”. “Verdade é que os artistas de cinematographo não fazem um curso no  
Conservatório, não necessitam saber dicção, declamação, versificação, línguas, não precisam 
ter uma cultura literária, (...)” “Astros e Estrellas do écran" in: Revista Feminina, Ano VII n.79 
SP 12/1920.
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Na mesma linha de antagonismo entre cena muda e cena fallada 

a  Revista  Feminina em  dezembro  de  1922  apresentava  a  discussão 

sobre se o cinema poderia ou não receber a qualificação de ‘arte’432:

“Alguns elementos plásticos do cinema

Descoberta maravilhosa, o cinema não foi no seu 

inicio mais que um objecto de curiosidade apaixonada.

Quando se cançou o espectador de contemplar na 

tela  o  cavallo  a  galope,  as  quedas  successivas  e 

ininterruptas  e  algumas  cascatas,  o  engenho  dos 

industriaes, compondo novas scenas fez do cinema um 

divertimento  mais  durável  e  mais  variado.  Um  dia 

descobriu-se  uma  visão  de  arte,  uma  impressão  de 

belleza  na  successão  das  imagens;  hoje  falla-se  em 

elevar o cinema na posição de arte.

Não  se  trata  aqui  de  lhe  disputar  este  titulo  e  

menos ainda de crear uma esthetica cinematographica.

Esta  empreza  necessitaria  de  mais  estudo  e 

mesmo mais trabalho. 

Não seria talvez prematura?

Tão rápida tem sido a sua extensão, entretanto o  

cinema ainda não sahiu do período das pesquizas,  da 

432 É importante ressaltarmos que o discurso conservador que confere positividade sobre 
o teatro e seus atores no contraponto com o cinema, depreciando conteúdo e forma do segundo, 
assim como negando as qualidades de interpretação dos astros e estrelas do cinema mudo, foi 
elaborado e reelaborado no período de consolidação do sistema de estúdios. Se considerarmos o 
tratamento  recebido  pelas  atrizes  de  teatro,  pelo  menos  desde  o  terceiro  quartel  do  XIX, 
poderemos avaliar o quanto é idealizado esse discurso de legitimação do teatro enquanto arte. A 
memória e história de mulheres brasileiras que ousaram sair do espaço doméstico para o meio 
artístico como Chiquinha Gonzaga e a reação conservadora de que foram alvo, ajudam-nos a 
entender essa construção. Chiquinha por musicar peças teatrais e tocar piano nos palcos, fora do 
círculo familiar e doméstico foi banida da família e enfrentou o desprezo social nos meios mais 
abastados e juntamente com outros músicos do maxixe foi excomungada pelo Papa Pio X. Esse 
discurso dominante e conservador que generaliza o teatro como uma instituição também deixa de 
lado as polêmicas existentes dentro do próprio teatro brasileiro. No período de João Caetano, por 
exemplo,  o  debate  entre  teatro  clássico,  visto  como ‘antigo’,  melodramático  e  as  comédias 
francesas vistas como ‘modernas’,  mostra que para  além da popularidade de cada gênero o 
discurso  sobre  a  arte  e  gênero  também  foi  mobilizado.  Tal  discurso  ainda  desconsidera  a 
produção dos teatros proletários que não era de modo algum inserida na categoria de “arte” 
dramática.
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sua  infância.  Sem  fallar  da  sua  forma  literária  que 

ainda não tem, ninguem pode se vangloriar de conhecer 

ou  mesmo  de  ter  percebido  algumas  das  suas  fontes  

puramente visuaes.

Jamais se lembraram de estudar com cuidado o 

movimento  que  é  a  sua  característica  essencial  e  de 

determinar leis fixando o rythmo.

Um  pedaço  de  film,  seja  elle  qual  for,  perde 

totalmente o seu valor quando não projectado.

Nada  mais  é  que  uma  photographia 

inferior.(...).”433

Antes do surgimento da integração narrativa no cinema – o que 

caracterizou  o  chamado  cinema  clássico  inaugurado  por  David 

Griffith434,  em 1915, com  The Birth of Nation –, a atração do público 

pelos  primeiros  filmes  dava-se,  principalmente,  pelas  imagens  que 

mostravam  perigos  físicos,  espetáculos  sensacionalistas  como 

explosões,  colisões,  engenhocas  de  tortura,  lutas  elaboradas, 

perseguições, resgates no último minuto. 

Levando  em  consideração  a  “estética  do  espanto”435,  o  autor 

afirma  que,  em  seu  início,  o  cinema  foi  “objecto  de  curiosidade 

433 “Alguns elementos plásticos do cinema” in:  Revista Feminina Ano IX n.  103 SP 
12/1922.

O número 103 da  Revista Feminina tem uma série de artigos que põem o cinema no 
centro da discussão. Além do citado, dois outros artigos foram selecionados para este Capítulo: 
“O theatro mudo- a actriz integra” e “Um factor de incultura”. Podemos ver entre as diferentes 
visões desses artigos que à medida que o cinema hollywoodiano se popularizava as reações 
diante desse novo produto da indústria aumentavam. 

434 Consultar biografia desse diretor no Capítulo 2, subitem 1.
435 Conceito formulado por Ben Singer, que equivale ao que Tom Gunning chamou de 

“cinema  de  atrações”.  Caracteriza-se  pela  tendência  do  chamado  “primeiro  cinema”  em 
despertar sensações vívidas e intensas em seus espectadores, valendo-se de imagens fortes, que 
veiculassem  perigo  eminente,  choques,  colisões,  torturas,  explosões.  Nessa  linha  temos  os 
vigorosos melodramas de suspense como os thrillers de Griffith, produzidos pela Biograph em 
1908 e 1909,  The Fatal Hour,  An Awful Momente,  The Lonely Villa,  entre outros; além dos 
filmes seriados do início da década de 1910 como The Perils of Pauline e The Exploits of Elaine. 
SINGER,  Bem  “Modernidade,  hiperestímulo  e  o  início  do  sensacionalismo  popular”  In 
CHARNEY, Leo e SCHWARTZ, Vanessa R.  O cinema e a invenção da vida moderna.  São 
Paulo: Cosac & Naify Edições, 2001, p.136
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apaixonada”,  pois desde muito cedo, os filmes exploravam tanto em 

relação  à  forma  quanto  ao  conteúdo  diferentes  sensações  que 

provocassem  nos  espectadores  diferentes  estímulos  relacionados 

especialmente  à  velocidade,  ao  ritmo  rápido  do  cinema:  “cavallo  a 

galope, as quedas successivas e ininterruptas e algumas cascatas”. 

O  autor,  que  assina  René  Chavance, continua,  dessa  vez,  a 

analisar “os elementos animados da imagem e da figura” contrapondo 

os critérios de escolha para os atores da cena muda na França, EUA e 

Itália. Explica a seus leitores que na França existe estreita relação entre 

teatro e cinema e que os cinegrafistas selecionam o elenco das películas 

considerando  “talento”,  “reputação  dramática”  e  “qualidades 

plásticas”.  Já  os  dos  EUA valorizam mais  a  beleza  e,  finalmente,  os 

cinegrafistas italianos são privilegiados pois têm a seu dispor, mesmo 

entre “as camadas mais populares” artistas de “atiutude esculptural” e 

“sentimento artístico muito desenvolvido”:

“Passemos  agora  aos  elementos  animados  da 

imagem e da figura.

A [Há]  estreita dependência entre o  cinema e  o 

theatro,  principalmente na França.  Esta geralmente o 

cinegraphista a colher alli os seus interpretes tomando 

em  consideração  o  seu  talento  e  a  sua  reputação 

dramática e sobre tudo as suas qualidades plásticas. Os 

americanos que procedem de modo contrário, e que tem 

entre  nós  admiradores,  não  conseguiram  tambem 

completar os seus esforços.

O director de scena não deve perder a occasião 

de  em  evidência  physionomias  bellas  e  corpos 

harmoniosos mas também deve ter o Maximo cuidado 

em escolher typos característicos, não somente para os  

protagonistas como tambem para a figuração.

Neste  ponto  de  vista  os  italianos  são  os  mais  

favorecidos.
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A  superioridade  dos  seus  films  consiste 

precisamente na attitude esculptural dos seus artistas e 

o sentimento artístico muito desenvolvido mesmo entre 

as camadas populares.”436

Em um artigo, veiculado pela A Cigarra, em 1923, vários atores e 

atrizes  do  cinema  respondiam  à  seguinte  proposição:  ‘se 

abandonassem  a  cena  muda’,  o  que  fariam?  Mais  uma  vez  Glória 

Swanson  entra  em  cena,  reafirmando  um  tipo  de  atriz  devotada  e 

apaixonada pela profissão:

“Si eu me arredar da scena muda”. Por Gloria 
Swanson

A ambição de minha vida, disse Gloria Swanson 

a  quem  a  entrevistou,  era  tornar-se  uma  actriz  do 

palco.

E a ambição da minha vida é um facto: já galgeui  

esse  throno  radiante  de  estrella  da  tela,  porém,  com 

isso,  não perdi  o  meu amor,  a  paixão do  trabalho de  

minha  vida.  A  conquista  do  ideal  e  a  completa 

realização  da  opportunidade  de  minha  vida,  não  me 

roubou,  não  poderia  roubar-me  a  devoção  ao  meu 

trabalho.

A  impetuosidade  do  meu  primeiro  amor  ainda 

está em fóco, agindo com todas as veras duma paixão 

verdadeira, e por certo continuará agindo assim. Pelo 

menos assim espero... E se algum dia eu me arredar da 

scena muda, não será a interrupção de minha carreira 

como actriz.  Si  eu  tiver  de  abandonar  a  scena  muda,  

por  qualquer  motivo,  continuarei  o  meu  trabalho  no 

palco fallado.

436 Astros e Estrellas do écran" in: Revista Feminina, Ano VII n.79 SP 
12/1920.
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Que papel desempenharei? É o que veremos. Não 

tenho, jamais tive experiencia alguma do palco fallado 

e talvez elle se me apresente com novas opportunidades, 

novas  portas  onde  bater...  e  pedir  ingresso!  Quem  o 

dirá?  Si  algum  dia  eu  chegar  a  abandonar  a  vida 

cinematographica,  a  minha  carreira  no  palco  fallado 

será,  talvez,  diametralmente  opposta  á  minha  vida 

cinematographica, isto é, differente sob o ponto de vista 

dos  papeis  e  caracteres  que  desempenho.  Duma coisa 

apenas estou certa: da minha devoção ao drama! (...)437

A resposta  dada por Glória  revela-nos  que parcela do discurso 

dominante  sobre  o  valor  do  teatro,  em  detrimento  do  cinema, 

veiculado  na  grande  imprensa  paulistana,  era  de  certa  forma 

incorporado pelo discurso dos artistas de cinema. A atriz, mesmo não 

tendo  qualquer  ‘experiência’  de  atuação  no  ‘palco  fallado’,  explicita 

esperanças em relação ao teatro, esperando que este lhe seja generoso 

se um dia ela bater-lhe à porta.

Mas alguns astros de cinema, provenientes do teatro utilizavam-

se  da  oposição  ‘cena  fallada’ versus ‘cena  muda’, para  inverter  o 

discurso  dominante  e  construir  a  positividade  dos  atores  do 

cinematographo sobre  essa  oposição.  Hobart  Bosworth438,  por 

exemplo, afirmava em uma espécie de entrevista biográfica publicada 

437 "Si eu me arredar da scena muda”. Por Gloria Swanson. in:  Revista Feminina, Ano 
VII n.79 SP 12/1920. 

Na mesma matéria, a atriz Julia Faye, respondendo à mesma questão formulada à Glória 
Swanson, afirmava que viraria roteirista e que já estava "estudando a arte de escrever para a 
téla muda, a adaptação, a technica, tudo que diz respeito á arte de escrever para o cinema."

438 Hobart Bosworth nasceu em 11 de agosto de 1867 na cidade de Mariett, no Estado em 
Ohio e morreu em 30 de dezembro de 1943, na cidade de Glendale, Estado da Califórnia. Foi 
ator , diretor, escritor e diretor de cinema. 

Seu nome de nascimento é Hobart Van Zandt Bosworth.  Ele era descendente direto de 
Miles  Standish e  de  John e  Priscilla  Alden.  Bosworth  sempre se orgulhou da sua linhagem 
materna - a família Van Zandt - que foi a primeira família colonizadora das terras do ‘Novo 
Mundo’. 

Após  a  morte  de  sua  mãe  e  o  novo  casamento  de  seu  pai,  Hobart,  aos  14  anos, 
abandonou a casa paterna e foi trabalhar. Exerceu várias atividades, inclusive a de marujo em um 
navio de Nova Iorque a São Francisco. 
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em  a  Vida  Moderna de  1921  que  “O  theatro  fallado  (...),  é  o  peor 

inimigo da saude,  no entanto o cine,  é  o  recuperador da vida,  pois  

estamos sempre em contacto com a grande medica, a Natureza.”439

Por outro lado, o artigo ressalta uma série de qualidades do ator 

Hobart Bosworth que servem para identificar as virtudes dos atores de 

teatro: 

“Historia dos heroes do cine

Hobart Bosworth 

Quem  não  admira  o  grande  actor  (grifos 

nossos), sobrio e poderoso que é Hobart Bosworth.

Sua arrogancia de homem forte e a sua perfeita 

figura  encantaram  á  primeira  vista,  vê-se  nella  o 

soberbo actor que está encerrado neste bello envolucro.

Bosworth é um homem muito culto e civilizado e  

tem uma larga instrucção. E sobretudo é um caracter  

nobre e leal; para elle a nobreza e a lealdade são dois 

Em São Francisco freqüentou a igreja Trinity e lá tocava órgão, instrumento ensinado 
pelo seu tio. Voltou para a vida no mar e certa vez disse em uma entrevista: “Todas as pessoas de 
quem gosto são do mar e meu pai foi um oficial naval” De volta a São Francisco, ele se tornou 
um lutador de boxe semiprofissional. Ele foi também para o sul da Califórnia e México, onde 
aprendeu a ser um cavaleiro. 

Seguindo  o  conselho  de  um  amigo  que  achava  que  ele  tinha  talento  para  pintura, 
Bosworth obteve um trabalho como estagiário com McKnee Rankin, o administrador do Teatro 
Califórnia, em São Francisco para financiar seus estudos de pintura. 

No teatro fez pequenos papéis e acabou por tomar gosto pelo mesmo. Nos anos de 1880, 
Hobart acertou com Louis Morrison para fazer parte de algumas sessões de sua Companhia, 
shakesperiana, contracenado Cymbleline e Measure for Measure. Durante o tempo em que ficou 
na Companhia, Bosworth e outros escreveram uma versão de  Fausto que Morrison usou por 
doze anos em seu repertório. Em 1887, atuou no Alcazar Theater em São Francisco. O autor 
tornou-se estudioso das obras de Shakespeare. 

Em 1913 ele fundou uma companhia, a  Hobart Bosworth Productions Company,  que 
produziu uma série de melodramas com Jack London. Produziu e dirigiu o filme The Sea Wolf, 
com Jack London no papel principal de marinheiro, realizado nos EUA por  W.W. Hodkinson 
Corp e  States  Right  Independent  Exchanges.  Bosworth  ainda  sobreviveu  à  transição  para  o 
cinema falado, ou os “talkies”. Morreu de pneumonia, aos 76 anos na cidade de Glendale, na 
Califórnia. Vivia com sua segunda esposa, Cecile e com seu filho George.

439 “Historia dos heroes do cine” Vida Moderna Ano XVII n.404 SP 28/04/1921.
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elementos a que nenhum homem deve faltar.

A maior  fama rodeia  este  grande actor.  Com a 

producção do grande Ince,  desde “O tyranno do mar” 

até “Detraz da porta”, terão visto que pelo seu preparo,  

talento  e  força  psycologica  é  o  artista  tragico  e 

dramatico  que  mais  se  tem  destacado  entre  outras 

figuras dramaticas (como Farnum440,  Salisbury)441 que 

têm grande nome.

(...)

O  PORQUE  DA  SUA  ENTRADA  NO  CINE  – 

Depois, disse Hobart, de haver trabalhado muitos anos 

no  theatro,  eu  me  achei  muito  doente,  e  os  medicos 

recommendaram as costas da Kalifornia, e quando me 

senti melhor entrei para o cine, para não ver mais as 

scenas falladas.

O theatro fallado, disse elle, é o peor inimigo da 

saude, no entanto o cine, é o recuperador da vida, pois  

estamos sempre em contacto com a grande medica,  a 

Natureza. 

“O  TYRANNO  DO  OCEANO”  A  SUA  MELHOR 

FITA  –  Esta  fita,  diz-nos  elle,  é  a  melhor  que  eu  

interpretei no cine, sem esquecer “Detraz da porta” que 

tem muitos pontos de contactos com aquella.

440 William Farnum nasceu em 4 de julho de 1876 em Boston, Massachusetts e morreu 
no dia  5 de junho de 1953 em Hollywood,  na Califórnia.  Ator de cinema, cresceu em uma 
família de três irmãos atores. Sua estréia foi com dez anos em Richmond, Virginia, na produção 
“Julius Caesar”, com Edwin Boot. Seu primeiro grande sucesso foi com o filme  Ben-Hur e o 
período de maior êxito no cinema ocorreu de 1915 a 1925, em que foi um dos atores mais bem 
pagos. Farnum tem uma estrela na calçada da fama.

441 Edward Salisbury Field, roteirista do cinema estadunidense. Nasceu no ano de 1880, 
em Indianápolis,  Indiana e  morreu  em Zaka Lake,  Califórnia  em 20 de  setembro  de  1936. 
Escreveu nos anos 20 as seguintes produções  Zander the Grea (1925),  Wedding Bells (1921) 
estrelado por Constance Talmadge e Twin Beds com Marion Davies (1920). 
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Eu considero a primeira superior a essa quanto á 

sua acção.

(....)

Hobart  Bosworth,  opina  que  ‘The  sea  Wolf’  the 

Jack London (‘O tyrano do oceano’ como se traduziu no 

estrangeiro,  foi  levada  novamente  á  téla  pela 

‘Paramount’). É a novela maior e de caracter que se tem 

produzido. Nessa pellicula Hobart tem uma grande luta 

em  um  café  de  marinheiros,  uma  luta  colossalmente 

tragica  (como  disse  Hobart)  que  dura  na  téla  dez 

minutos, e para tiral-a, necessitou de hora e meia. 

TRABALHA NA ‘UNIVERSAL’ - Em 1914 Hobart 

trabalhou na ‘Universal’, onde fez verdadeiras creações,  

dignas de um actor de força psycologica que ele possui,  

fazendo entre  outras  ‘A  cicatriz  branca’,  ‘O tyrano do 

oceano’  e  ‘A  única  amizade’  tres  fitas  de  real  valor.  

(...)442.

Na  entrevista  Bosworth  reafirma  seu  perfil  de  grande  ator 

dramático no cinema e essa imagem é endossada no artigo que destaca 

o ator como: um homem maduro que começou sua carreira de atuação 

no  teatro  e,  para  além  de  sua  beleza,  é  “soberbo  ator”.  É  “culto  e 

civilizado e  tem uma larga instrucção”.  E  ainda e  "sobretudo é  um 

caracter nobre  e  leal"  defendendo que "a nobreza e  a  lealdade são 

dois elementos a que nenhum homem deve faltar". O artigo prossegue 

generoso nos elogios: tem "talento e força psycologica",  "é o artista 

tragico e dramatico que mais se tem destacado entre outras figuras  

dramaticas”

O  trabalho  de  Bosworth  no  cinema  é  positivamente  avaliado, 

considerando  os  critérios  de  dramaticidade  teatral:  sua  atuação  é 

442 “Historia dos heroes do cine” Vida Moderna Ano XVII n.404 SP 28/04/1921.
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retratada  não  como  ‘mímica’,  mas  como  interpretação  árdua, 

"verdadeiras creações, dignas de um actor de força psycologica que  

ele possui". Assim; a cena de uma luta de marinheiros em um café, que 

tem duração na tela de dez minutos443,  mas que exigiu o trabalho de 

uma  hora  e  meia  de  filmagem,  é  descrita  como  "uma  luta 

colossalmente tragica" e suas películas avaliadas como "fitas de real 

valor".

OUTRAS COISAS MAIS (...)

–Deixou  de  praticar  os  sports,  porem  em  sua 

juventude  era  um  dos  melhores  homens  no  box,  o  

melhor  jogador  de  rugby  na  Universidade  e  um 

nadador consumado. (...)444.

Como se não bastassem todas as qualidades reunidas no ator em 

questão,  o  artigo  encerra-se  informando  que  em  sua  juventude 

‘universitária’,  Bosworth  praticou  e  destacou-se  no  box e  no  rugby. 

Tais  esportes  eram  vistos  pelo  discurso  dominante  veiculado  na 

imprensa como bastante adequados ao ‘universo masculino’.

Nos artigos consultados que punham em foco o  star system,  a 

prática de esportes e a musculatura desenvolvida - sem exageros - para 

que os atores do cinema não fossem confundidos com trabalhadores 

braçais,  eram ressaltadas como parte da ‘beleza masculina’.  Segundo 

seus autores, tal prática, além de contribuir para a saúde e vigor dos 

corpos, era pré-requisito para o ator da cena muda. Assim, destreza, 

coragem,  vigor,  músculos  na  medida  certa  eram  destacados  como 

características positivas e distintivas dos astros de Hollywood.445 

443 Chama-nos  atenção  o  outro  ritmo  imposto  à  narrativa  cinematográfica  daquele 
período.  Hoje,  uma cena de luta  que dure  dez minutos  não constitui  uma prática  dentro da 
narrativa cinematográfica do cinema holywoodiano.

444 “Historia dos heroes do cine”. in: Vida Moderna Ano XVII n.404 SP 28/04/1921.
445 A  Revista  Feminina no  artigo  “Astros  e  estrellas  do  écran”,  cuja  introdução  já 

destacamos em páginas anteriores,  argumenta em defesa do ator do cinema: “Os actores da 
comedia e do drama, para diminuir o valor dos seus rivaes da tela, assoalham com momos de 
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O  artista  da  tela,  para  merecer  uma  nomeada 

mundial tem de ser bello, bello no sentido verdadeiro da 

expressão,  bello  pela  correcção  physionomica,  pela 

elegância  das  proporções,  pela  mais  rigorosa 

plasticidade emfim. É preciso que seja um athleta e um 

acrobata,  dotado  de  immensa  força  e  sem  excesso  de 

músculos  que  o  afeiem;  é  mister  que  possua  uma 

coragem temeraria, e que não vacille em saltar de um 

cavallo  a toda disparada, em atirar-se a um comboio 

na  carreira,  em  lançar-se  de  uma  ponte  de  trinta 

metros,  em  arremessar-se  ás  ondas  encapelladas,  em 

provocar  um  leão  no  seu  antro  e  matal-o  a  queima-

pello, em dar caça ao tigre nos juncaes, em arriscar-se  

a ser pisado numa carga de cavallaria, ou ser devorado 

pelas feras, em fazer emfim os trucos mais assombrosos 

de gymnastica e em patentear os mais extraordinários 

actos  de  coragem ou de sangue frio.  Tudo isto,  que  o 

heróe  da tela  precisa  executar,  já  é  muito,  parece até 

que fica além dos recursos humanos; emtanto, tudo isto  

ainda  não  basta,  ainda  é  pouco,  ainda  se  tornam 

mesquinhos se o artista não é intelligente, se não tem o 

genio da attitude e da mimica e se não é dotado de uma 

belleza de Apollo adolescente”.446

A desvantagem dos atores do cinema mudo em relação aos seus 

antagonistas  da  ‘cena  fallada’  apontada  na  introdução  do  artigo 

“Astros  e  Estrellas  do  Écran”,  analisada  anteriormente,  diminui  na 

desprezo que todas essas façanhas executadas na pellicula não passam de trucs photographicos.  
Elles tem, em parte, razão. A arte photographica, ou melhor, cinematographica chegou a um  
incrível apogeo, de que o profano não tem noticia. Mas nem tudo é truc do escenador e do  
operador. A maior parte das façanhas são realmente executadas. Quando Maciste, por exemplo, 
entesando os seus músculos maravilhosamente estriados arrebenta as grades de uma prisão, não 
é difficil  perceber que aquellas grades de ferro estão colladas com estanho para facilitar a 
evasão, mas quando o mesmo Maciste deita a correr por uma estrada levando suspenso pelos 
fundilhos dois bandidos que o esperavam de emboscada, não pôde haver truc possível. Neste  
caso, elle tem de fazer a proeza para obter o effeito photographico.”

446 “Astros e Estrellas do écran”, Revista Feminina Opus cit..
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segunda parte do texto. Seu autor passa a discorrer sobre as qualidades 

do  “heróe  da  tela”  descrevendo-o  com  recursos  sobre-humanos  e 

reconhecendo que ele também é “intelligente” e necessita ter “o gênio 

da “attitude e da mímica”

A ênfase para as habilidades atléticas dos atores era um discurso 

bastante usual na grande imprensa da época e muitas vezes os atores 

atletas concediam entrevistas para falar de suas competências físicas e 

da  agilidade  corporal  para  as  cenas  de  ação  na  era  da 

superestimulação:

“O homem mais alto do cinema da Paramount

O  ter  seis  pés  e  duas  polegadas  de  altura  e  a 

reputação  de  ser  bom  jogador  de  futebol  são  duas 

qualidades que não dizem nada na cinelandia. Assim é 

Maurice B. (Lefts) Flynn447, que chegou recentemente a 

Nova York para desempenhar o papel principal de “The  

Snow Bride”, filmando com Alice Brady448.

Eis  como  elle  proprio  conta  o  seu  exito  na 

cinelandia:  “Em  minha  curta  carreira 

cinematographica,  tenho  quebrado  os  meus  ossos  de 

quando em quando e quasi sempre sou ferido em todas 

as  luctas  cinematographicas.  Os  enscenadores  não  se 

cansam de me darem que fazer, luctando. É engraçado 

447 FLYNN, Maurice B.(Lefty), nasceu em 1893 em Nova Iorque, EUA e morreu em 
Camden, Carolina do Sul, em 06 de março de 1959. Jogador de futebol em Yale, chutava com 
seu pé esquerdo e por isso recebeu o apelido de Lefty.

Em sua  carreira  artística  participou de  40  filmes,  dentre  eles:  Children  of  the  night 
(1921);  Dangerous curve ahead (1921);  Bucking the line (1921);  Drums of fate (1922);  The 
millionaire cowboy (1923);  The snow bride (1923);  Salomy Jane (1923);  Hell's hole (1923); 
Breed of the border (1924);  Open all night (1924);  Code of the sea (1924);  The no-gun man 
(1925);  Heads up (1926) e  The golden stallion (1928).  Casou-se cinco vezes e suas esposas 
foram: Nora Langhorne Phipps; Viola Dana, Blanche Shove Palmer com quem teve dois filhos; 
Irene Claire e Lesley Bogert

448 Alice Brady nasceu em Nova Iorque, em 2 de novembro de 1892. Durante a Primeira 
Guerra Mundial foi uma das atrizes mais bem pagas dos EUA. Em 1924, desiludida com o 
cinema, decidiu retornar ao teatro. Em 1933, já na era do cinema falado, volta a atuar no filme 
“When ladies meet”. Ganhou um Oscar com o filme In old Chicago (1937) e não compareceu à 
entrega do prêmio. Faleceu vítima de câncer. Possui uma estrela na Calçada da Fama, localizada 
em 6211 Hollywood Boulevard.
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como elles dispõem de minha energia e de meu corpo. 

Numa  fita  recentemente  posta  em  circulação,  o 

enscenador me encarregou de uma lucta que até mesmo 

um Sansão teria difficuldades de executar. Eu tinha de 

luctar  com  tres  homens.  Eis  o  que  eu  devia  fazer,  

segundo instrucções do enscenador449.

‘Quando  esses  dois  homens  descerem  a  escada,  

Flynn, você os agarra pelo pescoço e, quando o terceiro  

homem apparecer em scena, fará um dos dois homens 

para luctar com elle.  Atira os dois homens para cima 

delle, como armas’.

Comprehendeu agora?450

Do alto de seus 1,88 m e acumulando em seu currículo hospitalar 

algumas fraturas, Flynn relata como os diretores “dispõem de minha 

energia e de meu corpo”, levando-o a travar lutas que “até mesmo um 

Sansão teria difficuldades de executar”.

No número 103 da Revista Feminina de dezembro de 1922, cujo 

artigo era assinado por um suposto Thomaz Borraz451 o destaque para a 

saúde  física  modelar  dos  astros  e  seu  condicionamento  físico  como 

uma  habilidade  para  a  atuação  no  ramo  cinematográfico  também 

mereceu destaque:

“O Teatro mudo- A actriz integra

O espaço,  o  campo e o mar são os scenarios do 

cine; o realismo photographico, a sua esthetica e apesar 

de  não  ter  necessidade  de  simular  a  natureza,  

entretanto, precisam os seus actores de apresentar um 

bom numero de qualidades objectivas. O cine é opposto 

449 O mesmo que diretor.
450 “O homem mais alto do cinema da Paramount” in:  A Cigarra;  Ano XI n.213 SP 

08/1923
451 Possivelmente  um  pseudônimo,  já  que  entre  os  membros  da  redação  e  dos 

colaboradores de A Cigarra não consta ninguém com esse nome. 

328



ao theatro porque emquanto que  aquelle  é  authentido 

este  representa  a  estylisação.  O  theatro  tem  artistas 

estylisados.  Trabalham  em  um  meio  preparado; 

possuem  esse  dom  exquisito  do  artificial,  fructo  de 

extrema  delicadeza,  languidas  artistas  sob  a  luz 

violenta  que  substitue  o  sol  trahindo  os  efeitos  

consequentes; tudo no theatro é morbido, pictorico e de 

um rythmo lento.

O cine impõe um ritmo muito mais rapido, como 

um  filho  do  movimento  nos  transporta  de  São  Paulo  

para  o  Rio,  de  São  Paulo  a  Nova  York  em  minutos 

apenas. Elle deforma a morbidez, porque se precisa ser 

agil,  athletico,  flexivel  e  gymnasta.  O  cine  é 

incompativel com o adiposo: Ortas faz  rir) com o gesto 

e Douglas Fairbanks452 com o salto.

A  actriz  do  cinema  é  a  actriz  integra  por  

excellencia. Sua belleza não é a belleza “á oriental”, de  

suaves  contornos,  nem  a  dos  salões  mundanos, 

distillação  de  aperfeiçoamento,  e  menos  ainda  a 

popular,  que  é  a  belleza  candorosa.  (…)  representa  a 

alegoria viva da vontade: chegar e vencer.  Mas, para 

isso  é  preciso  saude,  um  corpo  endurecido  pelos 

exercícios de todo o genero. Dirige automoveis, carros,  

aeroplanos,  nada,  rema,  brina a salta sobre  um trem 

em  movimento,  monta  a  cavallo  fazendo  piruetas 

perigosas,  maneja  o  telegrapho,  joga  na  Bolsa,  é  

tachygrafa, dactylographa, escrevente, mecanographa, 

toca piano e  outros instrumentos.  É enfermeira,  trata 

de feridos, trabalha no arado, lê versos, declama, faz-se 

452 Douglas  Fairbanks nasceu em Denver,  Colorado,  EUA em 23 de maio  de 1883. 
Estreou no cinema em 1914, dirigido por D. W. Griffith, criando uma personagem valente e 
sedutora. Foi um dos fundadores da United Artists, juntamente com Mary Pickford e Charles 
Chaplin. Fairbanks fez seu nome em inteligentes sátiras sociais e paródias de estilo como em 
Párias da vida (1916), antes de encontrar seu métier em aventuras fanfarronas como The Mark 
of  Zorro (1920),  The  Three Musketeers (1921),  Robin Hood (1922)  e  The  Thief  of  Bagdad 
(1924). Atuou ainda em O pirata negro (1926) e em O homem da máscara de ferro (1929). 

Pai do ator Douglas Fairbanks Jr, morreu em Santa Mônica em 12 de dezembro de 1939.
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de  advogado,  medico,  engenheiro,  pharmaceutico, 

motorista,  é  tudo;  porém  não  é  supersticiosa,  não  se  

pinta e só tem em mira: chegar e vencer.

A  actriz  do  cinema  é  a  actriz  integra  por  

excellencia,  dissemos  e  repetimos.  Não  é 

demasiadamente carinhosa e nem tampouco uma flôr. 

Capaz  de  andar  sózinha,  sem  a  necessidade  de 

companheiros para a vida.  É meio masculinisada, um 

pouquinho  homem  porém  algo  mais  perigosamente 

sentimental  e  vemos  o  rosto  dessa  Eva,  com todas  as  

suas  transformações  de  infinitas  cambiantes: 

autonoma, multipla, immonotona e total.

A artista do cine não tem meio termo: agrada ou 

desagrada; é completa ou então abandonará o “écran”.

É preciso em uma única palavra: ser integra,  a 

exemplo da Norma453 que se vê no “clichê”.454

Preso  ao  discurso  dominante  que  qualificava  o  teatro  como 

expressão artística, o título escolhido pelo autor do artigo é revelador; 

nele  o  cinema  ganha  status de  “theatro  mudo”,  portanto  recebe  a 

insígnia  de  arte  para  legitimá-lo.  Nesse  ‘theatro’,  que  tinha  como 

cenário o espaço aberto e salubre da natureza - “o campo e o mar” -; os 

atores  necessitavam  “apresentar  um  bom  numero  de  qualidades 

objectivas” 

Já  o  espaço  do  teatro  constitui-se  em  um  "meio  preparado"; 

artificial,  sem a  luz  do  sol,  assim ele  seria  "morbido,  pictorico  e  de 

rythmo lento" e,  juntamente com seus artistas,  algo estilizado, falso, 

sem autenticidade.

Invertendo a oposição presente no discurso dominante o cinema, 

filho da modernidade, ganha  status de autenticidade: é “rápido, ágil,  

athletico,  flexivel  e  gymnasta”,  fugindo  da  morbidez,  tornando-se 

453 Trata-se da atriz Norma Talmadge.
454 “O theatro mudo - A actriz integra” in: Revista Feminina, Ano IX n. 103 SP 12/1922. 
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incompatível com adiposidade. Assim, o gesto do ator da cena falada 

que faz rir é substituído a contento pelo salto do ator da cena muda. 

Da mesma forma, a actriz do cinema "é íntegra por excellencia”, 

pois sua beleza supostamente não é elaborada ou fabricada "à oriental" 

ou ao modo da beleza dos salões mundanos ou, ainda, dependente da 

candura  da  beleza  popular.  A  beleza  da  estrela  do  écran é  definida 

como  saudável,  pois  é  adquirida  à  custa  de  muitos  exercícios  que 

enrijecem os músculos, permitindo-lhe habilidades sem fim: 

“Dirige  automoveis,  carros,  aeroplanos,  nada, 

rema, (...) salta sobre um trem em movimento, monta a 

cavallo fazendo piruetas perigosas"  e ainda "maneja o 

telegrapho, joga na Bolsa, é tachygrafa, dactylographa, 

escrevente,  mecanographa,  toca  piano  e  outros 

instrumentos.  É enfermeira, trata de feridos,  trabalha 

no  arado,  lê  versos,  declama,  faz-se  de  advogado, 

medico, engenheiro, pharmaceutico, motorista, é tudo; 

porém  não  é  supersticiosa,  não  se  pinta  e  só  tem  em 

mira: chegar e vencer"455 

A  página  da  revista  trazia  também  a  foto  da  atriz  Norma 

Talmadge  trajando  uma roupa de  banho.  Como sua  irmã e  também 

atriz Constance Talmadge, Norma sintetizava para o autor a actriz das 

muitas  e  necessárias  "qualidades  objetivas"  exigidas  aos  atores  do 

cinema: "autonoma", "multipla", "immonotona", "íntegra".

Entretanto, apesar de toda a independência - "Capaz de andar 

sózinha, sem a necessidade de companheiros para a vida" - segundo o 

autor, não era de todo perfeita, pois como não era "demasiadamente 

carinhosa  e  nem  tampouco  uma  flôr"  tornava-se  uma  Eva 

masculinizada, "um pouquinho homem". 

Dois outros artigos da Revista Feminina de 1925 e 1929 também 

ressaltavam  positivamente  o  staf feminino  do  cinema,  relacionando 

455 “O theatro mudo - A actriz integra” in: Revista Feminina, Ano IX n. 103 SP 12/1922.
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seus  membros,  especialmente  aqueles  que  escreviam  ou  se 

interessavam pela  produção  de  roteiros456,  como pessoas  dotadas  de 

inteligência.  O  primeiro  artigo  em  destaque  noticiava  a  visita  da 

escritora e ‘artista’ Sapho ao Rio de Janeiro:

“Está no Rio a Escriptora e Artista 
cinematographica Sapho

Procedente  de  Buenos  Aires,  está  no  Rio,  já  ha 

algumas  semanas,  a  artista  de  cinema  Juana  F.  de  

Conde, cujo nome, como internacional, é simplesmente 

Sapho.

Sapho,  figura  encantadora  de  intellectual,  vem 

fazer  cinematographia  no  Brasil,  onde  espera  fundar 

um “studio” .

Entrevistada  por  um  diário  carioca,  no  Palace 

Hotel, onde se acha hospedada, teve ella, entre outras,  

as seguintes palavras com respeito ao assumpto que a 

trouxe ao nosso paiz:

Infelizmente,  ainda  não  existe  nesta  parte  do 

continente  sul  americano  a  verdadeira  vida  do  film, 

como se pratica de há muito em diversos Estados norte-

americano  e  europeus.  Possue  ella,  no  entanto,  uma 

natureza admirável que faz inveja á de qualquer outro 

continente. 

“Estive  em  Montevidéo  e  Buenos  Aires,  onde 

collaborei  em  alguns  periódicos,  como  sejam  “La 

Nacion”, “La Prensa”, “El Diário”, etc., ora com sueltos,  

456 Julia Faye respondendo à questão “Si eu me arredar da scena muda” proposta pela, A 
Cigarra, Ano  X,  n.200,  SP,  01/1923,  também  destaca  seus  talentos  para  a  escrita 
cinematográfica: “Si eu tiver de me arredar da scena muda... Terei? Creio que não, retorquiu 
Julia  Faye.  Por  tres  annos  a  fio  estou  estudando  a  arte  de  escrever  para  a  téla  muda,  a  
adaptação, a technica, tudo que diz respeito á arte de escrever para o cinema. De forma que, si  
eu for obrigada a deixar essa carreira, por qualquer motivo, tentarei no dia seguinte o novo  
campo: escrever para o cinema.../ Sob as direcções de Cecil B. de Mille , em minha opinião o  
mais habil director de scena do mundo, estou aprendendo a escrever para o cinema. Elle me tem 
sempre auxiliado nesta ambição e continua a auxiliar-me. Tenciono escrever films para elle  
produzir. Elle tem encorajado esta minha ambição.”
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ora com artigos de maior fôlego.

“Na  capital  portenha  fui  a  principal  interprete  

dos films de Enrique Garça Velloso, editados por Max 

Gluckmann,  sendo  que,  desses  trabalhos,  “Mariano 

Moreno y la revolucion de Mayo” é o de que guardo as 

melhores recordações"457

“Com  a  minha vinda  ao  Brasil,  cumpro  o  mais 

grato dos meus ideaes de artista, o qual é confeccionar 

uma grande pellicula no mais bello paiz sul americano.  

(..).458

Sapho é  descrita  como  “figura  encantadora de  intellectual”,  o 

artigo  destaca  entrevistas  e  artigos  escritos  por  ela  em  jornais 

reconhecidos da capital portenha.

 Já no segundo artigo reproduzido a seguir,  versando sobre os 

talentos  de  Constance  Talmadge,  a  atriz  é  descrita  como  "uma 

figurinha  tentadora  da  cinematographia"  americana  que  gosta  de 

escrever em seus momentos de descanso e diz "muita cousa curiosa, 

que revela a sua intelligencia e a sua percepção das cousas":

“Os segredos da scena muda: revelações de 
Constance Talmadge

Constance  Talmadge,  essa  figurinha  tentadora 

da cinematographia americana, gosta de escrever, nos 

seu  momentos  de  folga.  E  ella  diz,  realmente,  muita 

cousa  curiosa,  que  revela  a  sua  intelligencia  e  a  sua 

percepção das cousas.

457 Em  nossa  pesquisa  não  encontramos  referências  sobre  esda  escritora  e  artista, 
supostamente portenha. É curioso que a ficha técnica do filme no qual ela afirma ter sido a 
principal protagonista não conste seu nome, nem como atriz, nem como escritora.

Ficha técnica do filme: Mariano Moreno y la revolucion de Mayo: (1915): Roteiro e 
direção de Enrique Garcia Velloso. Intérpretes: Pablo Podestá; Elias Alippi; Camila Quiroga; 
Max Glücksmann. 

458 “Está no Rio a Escriptora e Artista cinematographica Sapho” Revista Feminina Ano 
XII n.129 SP 02/1925.
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É  uma  pagina  interessante  essa  em  que 

Constance  Talmadhe  conta  como  se  procuram  as 

“vedettes”,  como  se  vence  e  como  se  fracassa  na  arte  

muda.

— Quando o realizador escolhe os interpretes de 

seu film, diz ella, já consultou uma lista de centenas de 

nomes. Não é uma tarefa, assim, tão facil de realisar.

A  maior  parte  das  pessoas,  accrescenta 

Constance,  não  parece  ter-se  dado  conta  de  que,  no 

cinema, como de resto em todos os ramos da actividade 

humana,  é  preciso estudar,  concentrar o  pensamento,  

em uma palavra, trabalhar duramente para vencer. É 

por isto  que muitos  têm fracassado,  acreditando,  sem 

duvida,  que  o  director  da  scena  e  o  operador  se 

encarregam de tudo. 

Continuando, diz Constance:

— A belleza e o talento existem em profusão na 

Europa.  Mas lá  como em toda  parte  é  difficil  fazer  a 

selecção.

A bella  artista  americana esteve,  como se  sabe, 

fazendo o seu sejour em Nice. Ella conta como mocinhas 

verdadeiramente encantadoras viviam a procural-a, e  

como  se  interessavam  pela  vida  do  cinema.  Uma 

infinidade dellas lhe confessou francamente o seu desejo 

de  ser  uma  artista.  Constance  conta,  tambem,  como 

geralmente se fracassa:

— A estreante, de ordinário, se sente isolada: não 

tem  ninguem  ao  seu  lado  para  a  encorajar,  para  lhe  

ensinar  esses  mil  nadas  tão  importantes  na 

interpretação cinematographica.  Fica plantada ante a 

impiedosa  câmara  e  sob  o  olhar  critico  dos  curiosos. 

Em taes condições como não se ir mal?

O director de scena, qualquer que seja a sua boa 

vontade, não tem tempo de fazer outros ensaios.
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E  assim  a  jovem  perde  a  esperança  de  ser 

attendida459.

Como parte do ‘olhar intelligente’ da atriz,  a  Revista Feminina 

enfatiza ao discurso de Talmadge sobre as jovens que sonham em se 

transformar  em  ‘vedettes’,  sem,  contudo,  conhecer  as  dificuldades 

impostas no trabalho de atuação no cinema.

Versando sobre a seleção do elenco feminino para uma película 

da ‘cena muda’, Talmadge argumenta que ter sucesso na profissão não 

é  uma  tarefa  fácil,  não  basta  contar  com  o  trabalho  do  diretor  e 

operador  de  câmara460.  É  preciso  ter  talento,  e  reforça  um  discurso 

semelhante ao de Bosworth o de que também no cinema a beleza não é 

suficiente:  'é  preciso  estudar,  concentrar  o  pensamento,  em  uma 

palavra, trabalhar duramente para vencer’. 

De  sua  estada  em  Nice,  a  atriz  conta  sobre  o  interesse  das 

francesas,  "mocinhas  verdadeiramente  encantadoras"  em  pertencer 

ao mundo do  cinematographo e  que  não pode contar  com ninguém 

para lhes ensinar “esses mil nadas tão importantes na interpretação 

cinematographica”.

Ao longo do tempo um discurso positivo que afirmava que, para 

além  da  beleza  e  do  glamour,  a  valorização  do  estudo,  da 

concentração, da interpretação dramática, do talento, da inteligência, 

(qualidades que caracterizavam os atores teatrais no contraponto com 

os  atores  de  cinema  no  discurso  dominante),  tornaram-se  também 

importantes para os atores da cena muda. 

A  valorização  da  própria  profissão  vai  sendo  construída  no 

discurso de alguns atores do cinema e de outros membros ligados à 

indústria cinematográfica. Em certas ocasiões, como em alguns artigos 

já  analisados  anteriormente,  tal  discurso  foi  incorporado  pela 

459 “Os segredos da scena muda: revelações de Constance Talmadge”, Revista Feminin,a 
Ano XVI, n.184, SP, 09/1929

460 No subitem 2 deste  Capítulo voltaremos a discutir os usos e abusos da imagem de 
star como profissional  independente  e  como modelo  para  mulheres  de  classe  média  que se 
lançavam no mercado de trabalho.
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imprensa  conservadora  paulistana,  a  ponto  de  em  um  artigo  de  A 

Cigarra (1927), a ópera ser trocada pelas telas:

“La Bohème

A  velha  opera  de  Puccini,  transportada  para  a 

téla461,  modificou  de  muito,  para  melhor,  a 

sentimentalissima  historia  de  amor  de  periodo 

romantico.

Conheciamos como todo o mundo conhece, os tres 

actos monotonos de cantoria arrastada entre as phases  

de  amor  e  minoria  que  enchiam  o  velho  aposento  de 

Rodolpho.

Diziamos  que  a  fita  modificou  para  melhor  a 

opera. De facto. Intensificou o que era dramaticamente 

piegas, para finalidade sublimisada a que Lillian Gish 

deu  o  magnifico  tom  de  sua  linda  face  de  madona 

soffredora.  A conhecida estrella foi  unica em todos os 

momentos  que  brilhou  na scena  e  ninguém a  poderia  

supplatar. Aliás, todos os artistas que trabalharam no 

film,  interpretaram-n’o  com  virtuosidade,  sem 

excepção.  Ha  uma  pequenina  falha  de  Gilbert462 em 

certa  parte,  mas,  tão  pequena,  que  não queremos ser  

461 Trata-se do filme La Bohème (1926), produzido nos EUA. Duração: 95 min. Direção: 
King Vidor, com Lillian Gish como Mimi, e John Gilbert como Rodolphe

462 John Gilbert, nome artístico de John Cecil Pringle, nasceu em Logan, Utah, EUA, em 
10 de julho de 1897.

Ator de grande sucesso na era do cinema mudo, entretanto com o advento do cinema 
falado, sua carreira entrou em declínio, especialmente pelos constantes conflitos com o produtor 
Louis B.Mayer do estúdio Metro-Goldwyn-Mayer.

Apesar desses conflitos,  em 1933, Gilbert fez grande sucesso com a película  Rainha 
Cristina,  seu  último  filme  na  Metro-Goldwyn-Mayer.  Devido  ao  sucesso  daquela  película 
Gilbert  exigiu salário mais  elevado e  foi  demitido.  O argumento de Louis  B.  Mayer para  a 
demissão do ator foi o de que sua voz era inadequada para o cinema. 

Em  1934,  Gilbert  fez  sua  última  aparição  nas  telas  em  um  filme  dos  estúdios  da 
Columbia Pictures e até a sua morte em Los Angeles, Califórnia, EUA, em 9 de janeiro de 1936 
não mais atuou no cinema.
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exigentes...

Ampliando  o  que  o  theatro  não  pode  fazer,  

apresentando  em  lindo  quadro  do  campo  florido  a 

primavera , correspondente ao segunto acto monotono 

da opera, A M.G.M., por simples desaforo, provou que o  

cinema é alguma coisa mais do que o palco...463

Segundo  o  autor,  os  "artistas  que  trabalharam  no  film, 

interpretaram-n’o  com  virtuosidade,  sem  excepção"  e  "a  fita 

modificou para melhor a opera" ampliando "o que o theatro não pode 

fazer",  tirando  deste  a  "monotonia"  e  provando  "que  o  cinema  é 

alguma coisa mais do que o palco".

Como  já  salientamos  anteriormente,  o  star  system ao  fabricar 

seus  astros  e  estrelas,  transformava-os  em  veículo  e  produto  de 

consumo.  Os  estúdios  cinematográficos  hollywoodianos  eram 

responsáveis  por  modelar  atrizes  e  atores  desde  suas  primeiras 

aparições464 como figurantes até determinar quando seria o fim de suas 

carreiras. 

Acompanhemos mais alguns trechos de artigos selecionados para 

avaliar  como a política do  star system corroborava a  modelação das 

stars.  O primeiro deles, em  A Cigarra,  anunciava o aparecimento do 

“mais recente meteoro”, a flapper465 Pauline Garon466: 

463 “La Bohème” Seção: Arte muda IN: Revista A Cigarra, Ano XV, n.314, SP, 12/1927.
464 Uma breve consulta em A Cigarra, por exemplo, fornece vários artigos que destacam 

a  contratação  de  atores,  notícias  relacionadas  aos  estúdios  cinematográficos  onde  astros  e 
estrelas atuam. Em todos esses artigos podemos perceber a descrição de algumas características 
físicas e ‘psicológicas’ dos astros e estrelas bastante roteirizadas e ‘glamorizadas’. Ver: “Um 
celebre actor hungaro é contractado por Cecil B. de Mille”; “O notavel actor Lon Chaney está 
trabalhando para a Paramount”;  in: A Cigarra- Ano X n.200 SP 01/1923, e, ainda,  “Os artistas 
da tela” - Edyth Chapman (Membro da Paramount Stock Company); Bebe Daniels (Estrella da 
Paramount); Dorothy Dalton (Estrella da Paramount) in: A Cigarra Ano X n.205 SP 04/1923.

465 Flapper é um dos “tipos” de estrelas que fazia contraponto direto com o modelo 
Gibson girls. Voltaremos a discutir os tipos dos astros e estrelas mais adiante.

466 Marie Pauline Garon, nasceu Quebec, em Montreal, Canadá em 9 de setembro de 
1901. Atriz do cinema mudo do tipo flapper. Filha de Pierre e Victoria Garon, seu pai trabalhava 
para o departamento postal canadense e todo dinheiro que ganhava era para manter sua filha no 
Couvent Sacre-Coeur em Montreal, uma das escolas mais prestigiosas da cidade. Garon estudou 
nessa escola por sete  anos.  Com aproximadamente 20 anos, Garon foi pra Nova York onde 
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“Uma nova ‘estrella’

Corpo  esbelto,  loura,  vaporosa  e  risonha  tal  é  

Pauline  Garon,  a  mais  recente  dos  meteoros  da 

cinematographia,  desabrochando  para  a  fama 

retumbante desde o momento em que Cecil B. de Mille  

lhe  confiou  um  dos  mais  importantes  papeis  em 

“Adam’s Rib”467, empolgante film da Paramount.

A  encantadora  e  pequenina  Pauline  Garon  é 

franceza-canadense. Como não aprendeu o inglez senão 

depois  de  dez  annos,  conserva  ainda  um  accento 

discretamente francez. Nem por isso frio ou mal-soante. 

Nasceu  em  Montreal,  Canadá,  de  paes  francez  e 

canadense.  Estudou  no  Sagrado  Coração  de  Jesus  de 

Montreal,  onde  viveu,  debaixo  de  uma  disciplina 

rigorosamente  catholica,  durante  sete  annos  e  meio.  

Ella procurou sempre dar expansão ao sentimento vivo 

e alacre que lhe enchia a alma. Desesperada, revoltada,  

rompeu  um  dia  as  malhas  que  a  prendiam  e  fugiu.  

Nenhuma  razão  havia.  Queria  apenas  ver  o  mundo.  

Não temeu as viagens a sós as mil e uma difficuldades  

que  acompanham  as  moças.  Comquanto  pequenina,  

Pauline é uma “valentona”.  Ninguem que se  ponha de 

começou seu trabalho na Brodway,  em produções como  Buddies  and Sonny. Sua estréia no 
cinema foi em Remodeling Her Husband em um pequeno papel. Era conhecida como a protegida 
de Lillian Gish. O primeiro papel importante de Garon veio em 1921 em The Power Within. Ela 
também trabalhou com Sylvia Breamer em Doubling for Romeo. Em 1923, foi descoberta por 
Cecil B. DeMille, embora só tenha trabalhado em duas películas desse diretor, uma delas Adam's 
Rib (1923).Também foi escolhida, em 1923, como uma das wamps baby stars.. Garon foi uma 
das primeiras atrizes de cinema de Quebec a atuar em Hollywood. Depois de consagrada, fazia 
pelo menos cinco películas por ano. A década de 1920 foi a mais importante na carreira da atriz, 
naquele período ela contracenou com Gloria Swanson e John Boles em The love of Sunya.  O 
filme foi exibido com a presença dos atores na inauguração do Roxy Theatre em Nova York em 
Março de 1927. Por volta de 1928, sua carreira começou a declinar. Pela Paramount atuou em 
alguns filmes falados em francês e em películas menos populares em inglês. Morreu em agosto 
de 1965.

467 Ficha Técnica  Adam's Rib (1923).Produção e direção:  Cecil  B.  DeMille;  Roteiro: 
Jeanie  Macpherson;  Cast:  Milton  Sills;  Elliott  Dexter,  Theodore  Kosloff,  Anna  Q.  Nilsson, 
Pauline Garon, Julia Faye, Clarence Geldart, Robert Brower, Forrest Robinson; Gino Corrado; 
Wedgwood Nowell, Clarence Burton; George Field.
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graçolas com ella.

Desembarcou em Nova York, na Estação Central,  

encaminhando-se logo para o Real Commodore, que lhe 

fica ao lado. Alugou um quarto por doze dollars diarios,  

restando-lhe  um  dollar  e  vinte  e  cinco  centavos.  Com 

elles telegraphou para casa, laconicamente: “Mãe, de-

me cincoenta dollars”. E no dia seguinte sahiu á rua, á 

procura de um contracto theatral. A sua belleza e a sua 

elegancia  para  logo  lhe  trouxeram  um  contracto. 

“Lonely Romeo”. Durante dois annos e meio, foi subindo 

sempre através de “Boddies” e “Libes of the Field”.

Dahi  passou-se  para  os  films,  começando  com 

Dorothy  Gish  em  “Remordening  a  Husban”.  Auxiliou 

esta estrella em partes menores. Appareceu, depois, em 

“The  Man  From  Glengarry”,  produzida  pro  uma 

companhia  canadense.  Todo  mundo  começou  a 

sympatizar com ella desde que veiu a trabalhar. Ouen 

Moore  em  “Reported  Missing”.  Rebentou  uma 

verdadeira enxurrada de offertas depois que appareceu 

em “Sonny”.  Foi  esta fita,  de muita  vivacidade,  muita 

graça e muita acção, que chamou a attenção de Cecil B.  

de  Mille,  resultando  a  sua  escolha  na  fita  “Adam’s 

Rib”.468

A  matéria  escrita  no  mesmo  ano  de  lançamento  da  película 

Adam’s  Rib,  que  levou  Pauline  Garon  ao  estrelato,  traçava  uma 

pequena biografia do “mais recente meteoro” das telas. 

A  descrição  do  tipo  físico  e  de  algumas  características 

psicológicas da atriz possibilitava aos fãs construir um primeiro ‘perfil’ 

da estrela, antes de ‘consumi-la’ nas telas. Segundo o artigo, Garon, de 

origem franco-canadense, cuja beleza e elegância lhe proporcionaram 

o  sustento,  era  loira,  corpo  esbelto,  vaporosa,  risonha,  encantadora. 

Teve uma educação de disciplina “rigorosamente católica”, mas nem 

468 “Uma nova “estrella” A Cigarra, Ano XI, n.213, SP, 08/1923
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por isso deixou que os sentimentos vivos e alegres de sua alma fossem 

reprimidos. É expansiva, decidida; quer conhecer o mundo e, embora 

pequenina, não é frágil,  ao contrário, “é valentona” e sabe se dar ao 

respeito: "ninguém que se ponha de graçolas com ella".

Em 1923, Pauline Garon estava na ‘crista da onda’.  A atriz que 

teve uma carreira relativamente curta, seria selecionada naquele ano 

como uma  wamp star baby469, um concurso que escolhia anualmente 

treze  atrizes,  cujas  características  prometiam  transformá-las  em 

grandes estrelas do cinema.

Atrizes  podiam  ser  alçadas  de  simples  iniciantes  a  stars por 

intermédio  da  vontade  de  algum  produtor.  Os  estúdios  inventavam 

identidades,  nomes  e  passados  que  conviessem  aos  papéis  na  tela, 

divulgados  amplamente  pelas  revistas  especializadas  da  época  que 

coreografavam suas vidas pessoais470.

Neste outro artigo de  A Cigarra,  mais  uma vez,  o  star system 

mostra-nos quais são os ingredientes para fabricar uma estrela:

469 WAMPAS  Baby  Stars era  uma  campanha  publicitária  patrocinada  pela  Western 
Association of Motion Picture Advertisers nos EUA, iniciada em 1922 e que durou até 1934. A 
campanha premiava a cada ano treze jovens que os membros daquela associação acreditassem 
que tinham possibilidades de se tornarem grandes stars. A festa de premiação, que tinha grande 
cobertura da imprensa, era chamada de "WAMPAS Frolic". As premiações finalizaram em 1934 
em razão dos aos conflitos gerados pelo controle da escolha das estrelas entre os estúdios e a 
instituição que iniciou a campanha publicitária.

470 MENEGUELLO,  Cristina.  Poeira  de  estrelas.  O  cinema  hollywoodiano  na  mídia 
brasileira das décadas de 40 e 50. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 1996. p. 97.
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“Entre ‘estrellas’

James  Cruze471 encontrou  o  verdadeiro  typo  de 

belleza  para  desempenhar  o  papel  de  heroina  na  sua 

monumental  producção,  para  a  Paramount,  

“Hollywood”, em que vem trabalhando desde Fevereiro 

ultimo. O conhecido enscenador recusa-se a declarar o  

nome  desse  novo  “achado”  para  a  cinematographia.  

Nem mesmo se aventura a dar outra informação além 

da  que  ella  é  simplesmente  encantadora  e  jamais 

appareceu em film algum.

Em  Los  Angeles,  por  muitos  dias  a  fio,  James 

Cruze  foi  incansavel  em  percorrer  todos  os  grandes 

armazens.,  empregando  moças  em  seus  balcões.  O 

telephone,  tanto  no  studio,  onde  se  contratavam  os 

artistas, como na residencia particular de Cruze, zuniu 

sempre.  Milhares  de  mocinhas  anciavam  por  obter  a 

rara opportunidade para a fama e para a fortuna. 

O  enscenador  foi  alem  da  espectativa  de  todos.  

Deu-se mesmo até ao arduo trabalho de fazer ensaios  

com um grande numero dellas, procurando desvendar 

a  que  se  tornasse  única.  Entrevistou  uma  centena  de 

jovens  até  que,  por  fim,  encontrou  o  typo  que 

procurava. Imagine-se a barulhenta agitação que este 

penoso trabalho causou na capital da cinematographia.

471 James Cruze, diretor e ator do cinema mudo, nasceu em 27 de março de 1884 em 
Utah, EUA como Jens Vera Cruz Bosen. O nome Vera Cruz veio da batalha de Vera Cruz. Foi 
criado na religião Mórmon, mas abandonou a prática religiosa desde a juventude. Trabalhou 
dirigindo  e  produzindo  películas  durante  a  era  muda  do  cinema,  entrou  para  a  Lubin 
Manufacturing  Company  em  1910.  Em  1912,  ingressou  na  Thanhouser  Company  onde 
desenvolveu a maioria de seus trabalhos. No ano seguinte, casou-se com a atriz Marguerite Snow 
e em 1914 nasceu a primeira filha do casal. Cruze e Snow divorciaram-se em 1922. Em 1916, 
deixou  a  Thanhouser  e  trabalhou  atuando  e  dirigindo  para  diversas  companhias  como  a 
Paramount (entre 1918 e 1938). Em 1924, Cruze casou-se com a atriz Betty Compson e dela 
divorciou-se em 1930. Seu terceiro casamento foi com Alberta McCoy em 30 de junho de 1941. 
Faleceu um ano depois, em 3 de agosto de 1942.
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Walter  Woods472 preparou o  scenario  para esta 

fita, tirada da novella de Frank Condon473, “Hollywood, 

and  the  Only  Girl”.  O  enredo,  segundo  comunica  a  

Paramount,  não  suggere  propaganda  de  especie 

alguma sobre a cinematographia, não dá a conhecer os 

já  sabidos  segredos  da  producção  de  films.  Não  tão 

pouco é uma tourada em roda de Hollywood. Resume 

em  si  um  facto  de  todo  dia,  um  enredo  de  acção 

agitada, a vida de uma menina que tenta entrar para a 

cinematographia e não consegue exito algum.

A  heroina  encarou um  milhão  de  outras  tantas 

meninas,  levadas  da  mesma  ambição 

cinematographica. Como todas e tantas, julga que a sua 

belleza lhe  abrirá,  como por encanto,  todas  as  portas 

auriferas do successo. Triste desillusão! Os seus velhos 

paes, de ideias atrazadas, as suas tias solteironas, o seu 

namorado  e,  finalmente,  até  suas  creanças  gemeas, 

todos  saem-se  victoriosas,  menos  ella!  E,  atravéz  da 

fita, como de costume, há melodrama, amor, mysterio e  

humorismo, tudo em abundancia.

Com  respeito  ao  elenco,  incluirá,  realmente,  a 

maior  constellação  jamais  apparecida  numa  só  fita.  

472 Walter  Woods,  escritor,  editor  e  ator,  nasceu  em  14  de  Janeiro  de  1881  na 
Pensylvania, EUA, e faleceu em 7 de dezembro de 1942. Um de seus colaboradores F. McGrew 
Willis (ator, escritor e diretor) em muitas produções recebeu o apelido de Willis Woods. Como 
ator fez um único filme Man's Paradise (1938) em que ele era o narrador. Trabalhou mais como 
escritor,  em  produções  como  Terror  Island (1920),  Traveling  Salesman (1921),  Once  a 
Gentleman (1930),  fazendo  inúmeras  adaptações  também.  Produziu  o  cenário  da  película 
Hollywood, and the Only Girl.

473 O escritor Frank Condon nasceu em Toledo, Ohio, EUA, em 8 de maio de 1882 e 
morreu em Beverly Hills, Califórnia em 18 de dezembro de 1940.  Dentre os roteiros de sua 
autoria estavam os dos filmes:  No Control (1927),  Rubber Tires (1927)  Waking Up the Town 
(1925)  Legend of Hollywood (1924)  Hollywood (1923)  Sixty Cents an Hou” (1923),  Crazy to 
Marry (1921),  The Knickerbocker  Buckaroo (1919)  The  Alibi (1915),  The  Woman in Black 
(1914).
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Pola  Negri474,  Gloria  Swanson,  Jack  Holt475,  May 

McAvoy476,  Agnes  Ayres,  Jacqueline  Logan477,  Conrad 

Nagel478, Walter Hiers, Theodore Roberts, Charle Ogle, 

Theodore Kosloff e Lois Wilson, entre todos os mais que  

deverão apparecer nesta fita.479

Os  elementos  necessários  na  confecção  de  uma  heroína  na 

película vendida como uma nova superprodução diferente de todas já 

vistas, na qual os “já sabidos segredos da producção de films” não se 

474 Barbara Appolonia Chalupec,  nasceu em Janowa, Polônia, em 31 de dezembro de 
1894. Adotou o nome artístico de Pola Negri e foi a primeira atriz européia a ser levada para a 
América e a fazer sucesso.

Após conquistar  atenção pelos  seus  trabalhos  em  Carmen,  em  1918,  e em  Madame 
Dubary em 1919, ambos realizados na Alemanha, em 1921, Pola Negri foi para Hollywood com 
o diretor  Ernest  Lubitsch,  que  a  tinha dirigido nos  dois  filmes.  Contratada pela  Paramount, 
trabalhou nas películas Bella donna e Beijos que se vendem, dirigidos por George Fitzmaurice. 
Foi uma das stars do cinema mudo do tipo vamp:, mulheres que levavam os homens que delas se 
aproximavam ao perigo e ao pecado. 

Na vida sentimental, nunca negou que teve romances com Rodolfo Valentino e Charles 
Chaplin. Passou os últimos 25 anos de sua vida totalmente distante do mundo artístico, em sua 
residência no Texas e faleceu em 1º de agosto de 1987, aos 92 anos vítima de pneumonia.

475 Jack Holt, nome artístico Charles John Holt, nasceu em 31 de maio de 1888 em Nova 
Iorque, Nova Iorque, EUA, entretanto, freqüentemente reivindicava o direito de dizer que era de 
Winchester, Virginia, por ter passado toda sua infância lá. Foi ator importante do cinema mudo e 
do cinema falado, cujo tipo nas telas estava bastante associado às fitas de Westerns. Estudou na 
escola Trinity em Manhatatan, e depois no Instituto Militar da Virginia, onde foi expulso por 
mau comportamento. Antes de atuar nas telas, trabalhou em mina de ouro no Alasca, em estrada 
de ferro, na construção civil e cuidando de rebanho de gado. Ao procurar trabalho como dublê 
em São Francisco em 1914, ofereceu-se para montar um cavalo sobre um penhasco para um 
grupo de filmagem. O diretor do filme deu-lhe uma pequena participação. A partir daí, ampliou 
seus  contatos  com o  staf hollywoodiano e  começou a  fazer  Westerns.  Participou de  muitas 
produções da Universal Pictures com outros atores como Francis Ford, seu irmão John Ford e 
Grace Cunard. Jack Holt morreu de infarto miorcárdio em Los Angeles, Califórnia, EUA, em 18 
de janeiro de 1951 e foi enterrado no cemitério nacional de Los Angeles. Mais tarde, seu filho 
Tim e sua filha Jennifer também alcançaram sucesso como atores. 

476 May McAvoy nasceu em Nova Iorque, Nova Iorque, EUA, em 8 de setembro em 
1899. Atriz do cinema mudo e pioneira na era do cinema falado. Estreou nas telas em 1920 e em 
cinco anos atuou em mais de trinta películas. Em 1925, contracenou com Ramon Novarro e com 
Francis X na produção de  Ben-Hur,  do diretor Fred Niblo. A película foi uma das de maior 
sucesso na época do cinema mudo. Entretanto, seu filme mais recordado é The Jazz Singer em 
que ela trabalhou com Al-Jolson. May Mc Avoy fez seu último filme em 1957 e morreu em 26 
de Abril de 1984, em Los Angeles, Califórnia, onde está enterrada no cemitério Holy Cross em 
Culver City, Califórnia.

477 Jacqueline Logan (30 de novembro de 1901 a 4 de Abril de 1983) nasceu em 30 de 
novembro de 1901, em Corsicana no Texas. Seu pai foi um notável arquiteto e sua mãe por 
pouco tempo uma cantora de ópera. 
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repetiriam  eram  a  promessa  de  um  tipo  único  para  as  telas,  com 

verdadeiro sabor de novidade, um “novo achado” e a manutenção do 

suspense  em  torno  do  nome da  atriz  para  incitar  a  curiosidade  dos 

aficionados pelo cinema. 

A  síntese  da  narrativa  noticiada  pelo  artigo  permite-nos 

descobrir  que  o  cinema começava a  fazer  metalinguagem, focando a 

temática do star system. O enredo anunciado informava os desafios a 

Quando jovem saiu de sua cidade e  foi  para  Chicago onde encontrou emprego para 
dançar em produções teatrais. À família disse que ficaria na casa de seu tio e aproveitaria para 
cursar uma universidade. O tio descobriu o embuste e mandou-a embora e Longam foi obrigada 
a abandonar a dança. Saiu de Chicago e foi para Nova Iorque com uma companhia de teatro, lá 
fez  um pequeno  papel  em  Flora  Dora,  um musical  da  Broadway de  1920.  Flo  Ziegfeld  a 
conheceu-a e convidou-a para dançar em sua Companhia Ziegfeld Roof. Ela substituiu Billie 
Donavam  que  na  época  estava  trabalhando  em muitas  películas  de  Hollywood.  Junto  com 
Ziegfeld foi modelo fotográfico da prestigiosa Dobbs de Alfred Cheney Johnston. Fez também 
uma ponta na comédia de Johnny Hines.

Sua entrada no cinema foi a partir de Ben Lyon, um ator até então desconhecido Lyon, 
marido da atriz hollywoodiana Bebe Daniels.

Logan contracenou com Jane Peters, a futura Carol Lombard, em 1921, em The perfect 
crime. Entre os filmes que ela participou nos anos de 1920 estão: Burning Sands (1922), Sixty 
Cents an Hour (1923), Java Head (1923) e A Man Must Live (1924). Trabalhou com os atores 
Thomas Meighan, Milton Sills, Ricardo Cortez, Leatrice Joy, Richard Dix e William Powell. Em 
1926  Jacqueline  fez  “Footloose  Widow”  e,  em  1927,  “Blood  Ship”  com  Richard  Arlen. 
Contracenou também com os astros: Lionel Barrymore, John Barrymore, Antonio Moreno e Lon 
Chaney.

Jacqueline foi selecionada por Cecil B. DeMille para fazer o papel de Maria Madalena 
no clássico The King of Kings (1927) e também foi uma das estrelas no musical, Show of Shows 
(1929). 

Trabalhou para a Columbia Pictures e na Inglaterra fez parte do elenco e comandou parte 
da produção do filme  Middle Watch (1930). Depois dessa experiência escreveu o roteiro de 
Knock-out  (1931) e também o de  Strictly Business (1931), que também dirigiu. Ambos foram 
bem sucedidos.  Ao se  casar,  em 1934,  afastou-se  do cinema,  permanecendo amiga da atriz 
Dorothy Dalton por toda a vida.

478 Conrad Nagel nasceu em Keokuk, Iowa, USA, em 16 de março de 1897. Foi um ator 
de sucesso do cinema, rádio e televisão. Oriundo de uma família de classe média, cujo pai, o 
músico Frank Nagelera, era decano do conservatório da faculdade de Highland Park e estimulou-
o a entrar na carreira artística. Nagel mudou-se com a família para Des Moines e após graduar-se 
na universidade, foi para Califórnia. Suas características físicas (alto, olhos azuis, cabelo loiro 
ondulado) bastante valorizadas no mercado cinematográfico, rapidamente chamaram a atenção 
dos executivos dos estúdios de Hollywood que viam nele os elementos necessários para ser um 
ídolo. Em 1918, conseguiu seu primeiro papel na película Little Woman. Em 1920 contracenou 
com Anna Q. Nilsson em The Fighting Chance. Em 1927 juntamente com outros 35 produtores 
fundou a Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) instituição com a finalidade 
de promover o desenvolvimento tecnológico e artístico do cinema. Nagel foi presidente desta 
organização  de  1932  a  1933,  que  contaria  com a  participação  de  Mary  Pickford,  Douglas 
Fairbanks, Richard Barthelmess, Jack Holt, Milton Sills e Harold Lloyd. Também foi membro 
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serem  enfrentados  pela  heroína  -  uma  moça  comum  que  aspira  ao 

estrelato em Hollywood.

A epopéia da heroína, cuja trajetória na tela se confundia com a 

suposta história de vida da nova atriz que a interpretaria, é oferecida 

aos  fãs  com  outros  ingredientes,  transformados  em  informações, 

igualmente necessários para aguçar o imaginário dos espectadores. A 

nova  atriz  era  um  “verdadeiro  typo  de  belleza”;  “simplesmente 

encantadora”  que  “jamais  appareceu  em  film  algum”  e  havia  sido 

selecionada  (como  a  heroína  que  interpretaria  nas  telas)  entre 

centenas de jovens comuns, trabalhadoras que sonhavam com “fama e 

fortuna”. O último ingrediente para a cobertura do lançamento de uma 

nova estrela era fazer a associação do novo tipo ‘descoberto’ às demais 

estrelas de brilho próprio da constelação hollywoodiana.

Durante  as  primeiras  décadas  do  século  XX  podemos  datar  o 

nascimento do tipo ‘heroína’ e de inúmeros outros tipos cujas matrizes 

de  fabricação  localizavam-se  nos  estúdios  cinematográficos 

estadunidenses.

O tipo ‘heroína’  nas  telas  buscou inspiração nas  ilustrações  de 

revistas  populares  de  meados  do  século  XIX,  especialmente  nos 

desenhos do artista estadunidense Charles Dana Gibson.

As  Gibson’s  girls das  revistas  populares  eram  mulheres  mais 

altas,  infinitamente mais  espirituosas e  independentes que as outras 

representações femininas que ilustravam essas revistas. Mas, acima de 

tudo, eram muito mais ‘femininas’,  dentro de um padrão do que era 

“ser  mulher”  estadunidense  no  terceiro  quartel  do  século  XIX: 

mulheres  brancas  companheiras  dos  ‘pioneiros’  estadunidenses  que 

fundador da Screen Actors Guild (SAG). Em 1927, ao lado de Lon Chaney, Marceline Day, 
Henry B. Walthall e Polly Moran, atuou no clássico filme de terror  London After Midnight. 
Atuou em quase 140 películas, dirigiu programas de rádio e de 1949 a 1952 apresentou o popular 
game show da televisão estadunidense o Celebrity Time. Apresentou a cerimônia do Oscar várias 
vezes e, em 1940, ganhou um Oscar honorário pelo seu trabalho no filme Relief Fund. Casou-se 
e divorciou-se três vezes e pelo seu trabalho no cinema, rádio e televisão tem três estrelas na 
calçada da fama em Hollywood (1719 Vine Street pelo cinema; 1752 Vine Street pelo rádio e 
1752  Vine  Street  pela  televisão).  Morreu  em Nova  Iorque,  Nova  Iorque,  EUA,  em  24  de 
fevereiro de 1970, foi cremado no Garden State Crematory em North Bergen, New Jersey.

479 “Entre ‘estrellas’”. In: A Cigarra Ano XI n.212 SP 07/1923.
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enfrentavam as adversidades ao lado deles sem perder seus encantos e 

meiguice.

Em  síntese,  as  gibson’s  girls ajudaram  a  reforçar  uma  certa 

identidade estadunidense em construção, presente nos discursos pelo 

menos desde a independência e em franco desenvolvimento no período 

de expansão para o Oeste, especialmente pós-guerra civil. Tal discurso 

de identidade do cidadão branco estadunidense exaltava um espírito 

‘americano’  de  sabedoria,  amor  pela  aventura  e  libertação  das 

tradições européias.  As mulheres Gibson eram amadas pelos leitores 

cidadãos estadunidenses que se ‘ajustavam’ a esse tipo de identidade e, 

conseqüentemente, da representação feminina dessa identidade480.

480 Gibson também criou a versão masculina para fazer par com as  Gibson’s girls.  Os 
Gibson’s men. eram homens corteses, românticos,  garbosos e habilidosos.
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Desenhos das mulheres traçadas em bico de pena por Gibson: pele branca, 
cabelos longos e cuidadosamente penteados, blusas recatas com rendas e 
saias longas que lhe permitiam o movimento. Equilibradas, bem educadas, 
refinadas, sem deixarem de transparecer um olhar travesso.



Na elaboração da representação do gênero feminino nos filmes 

de fins do século XIX e da primeira década do século XX predominou a 

construção  de  um  tipo  de  mulher  bem  próximo  às  do  tipo  Gibson’ 

girls481.  Outra fonte de inspiração para as  películas cinematográficas 

traçar  seu  primeiro  grande  ‘tipo’  foi  a  literatura  oitocentista, 

particularmente  a  do  gênero  woman’s  fictions,  cujos romances 

retratavam  heroínas  decididas,  obrigadas  a  enfrentar  inúmeras 

adversidades.

A mensagem moralizadora desse tipo de literatura que também 

estava presente nas telas era de que as mulheres podiam mudar suas 

vidas,  adquirindo  conhecimento;  que  a  América  oferecia 

oportunidades para as que tinham ‘vontade’ de crescer, de avançar por 

si mesmas. O caminho desse desenvolvimento passava pela capacidade 

de conhecer ‘sua verdadeira identidade’482. 

Segundo  Laplace,  essa  é  a  ‘clássica  mensagem  do  ego  da 

psicologia americana’, e as novelas estão por trás da ‘formação do ego 

feminino’:

“A  ideologia  da  ficção  de  mulheres  (women′ s 

fiction),  entretanto,  não  é  limitada,  tem  esse  nível  de 

individualismo  e  identidade.  O  corpus  também 

subscreve  para  o  ‘culto  da  domesticidade’  vitoriano.  

Mais do que um termo para descrever uma posição de 

envolvimento  do  enredo,  refere-se  à  tensão  da 

feminilidade  no  século  XIX  e  a  valorização  do 

481 O maior expoente na construção desse tipo de heroína nas telas foi o diretor David W. 
Grifith, que iniciou em 1908, projetando nas telas pela primeira vez Mary Pickford que aos 16 
anos estreava no cinema, como já discutimos no Capítulo 2, subitem 1.

482 No  construto  dessa  identidade  havia  o  embate  entre  a  idéia  da  fraqueza  carnal 
feminina,  em face  do  poder  sexual  masculino  e  a  representação  do  gênero  feminino  como 
inerentemente bom, puro e capaz de controlar seus impulsos sexuais. Segundo Laplace,  “as 
womens fiction ofereceram heroínas que resistiam a tentações sexuais e mostravam-se fortes  
frente as adversidades. No gênero Vitoriano, a sexualidade era uma força que precisava ser 
transcendida (em parte por conta das tradicionais ideologias cristãs e também pela ausência de  
contraceptivos e das terríveis conseqüências sociais da gravidez indesejada”, LAPLACE, M. 
Idem, ibidem, p. 20
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doméstico -  definido pelos valores do amor,  suporte e  

divisão  de  responsabilidade-  sobre  os  valores  brutais 

da  masculinidade  do  início  do  capitalismo 

industrial.”483

A  autora  problematiza  a  necessidade  de  contextualizarmos  o 

desenvolvimento  da  ficção  feminina  do  século  XIX  que  valoriza  os 

sacrifícios  e  uma  determinada  repressão  da  sexualidade  feminina, 

informando-nos  que,  em parte,  esses  romances  femininos  reagiam a 

uma nova ficção de massificação popular, ‘o romance de sensibilidade’, 

no qual a heroína era reduzida, abandonada e destruída. 

483 LAPLACE, M. Idem, ibidem, p. 20
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Ethel  Clayton484,  Ruth  Roland485,  Ruth  Clifford486,  Marguerite 

Clark,  June  Caprice487,  Mary  Pickford  e  Lilian  Gish representaram 

heroínas nas telas cujas histórias narravam o triunfo pessoal da mulher 

nas  adversidades.  Essas  atrizes  interpretaram  papéis  em  que  jovens 

mulheres,  forçadas pelas circunstâncias,  eram impelidas a assumir o 

controle de suas vidas, suportando uma série de privações, batalhando 

para  sobreviver,  construindo  uma  vida  satisfatória  por  meio  da 

mobilização  de  recursos  como  a  força  de  vontade  para  resistir  aos 

484 Ethel Clayton (8/11/1882 – 6/06/1966), atriz da era do cinema mudo. A estréia de 
Clayton foi em 1909 em um curta chamado “Justified”. Em 1912 ela trabalhou em “For the love 
of a girl”. O filme foi dirgido por Barry O´Neil. Ethel contracenou com Harry Myers, Charles 
Arthur e Peter Lang. Foi dirigida por William Demille, Robert G. Vignola, George Melford, 
Donald Crisp, Dallas M. Fitzgerald e Clifford Sanforth. 

Como a maioria das estrelas do cinema mudo, sua carreira foi afetada pela inserção do 
som nos filmes. Na era do cinema falado continuou sua carreira fazendo pequenos papéis e 
aposentou-se em 1948. Em seus quase quarenta anos de cinema atuou em mais de 180 filmes. 

Em 1931, Ethel entrou em sociedade com W.L.Rucker na empresa California Superior 
Court. Clayton e Rucker resolveram investir no negócio de cosméticos e pérolas. A empresa não 
prosperou. Casou-se com um astro do cinema mudo.  Ian Keith. e  por duas vezes rompeu o 
casamento, acusando-o de maus tratos e alcoolismo. Clayton e Keith casaram em Minneapolis, 
Minnesota, em 1928, e a primeira vez que se separam foi em 13 de janeiro de 1931, ficando um 
ano  separados.  Ethel  Clayton  morreu  em junho  de  1966  no  Hospital  St.  John  em Oxnard, 
Califórnia, com 82 anos. A atriz tem uma estrela na calçada da fama.

485 Ruth Roland (26/08/1892 – 22/09/1937), atriz e produtora de filmes, nasceu em São 
Francisco, Califórnia.  Seu pai dirigia um teatro e ela  desde criança trabalhou como atriz de 
vaudeville.  Empregada  pelo  diretor  Sidney  Olcott,  iniciou  seu  trabalho  em  Nova  Iorque, 
apareceu pela primeira vez em filmes dos estúdios de Kalem em 1909. Junto com Gene Gauntier 
ficaram conhecidas como as “meninas de Kalem”. 

Em 1915, Ruth Roland deixou Kalem e ampliou sua fama quando participou de uma 
série de filmes de aventura em 14 episódios intitulada de “The Red Circle”. 

Em uma negociação, ela estabeleceu sua própria companhia de produção e assinou com 
a Pathé a distribuição de novas seis séries: The Adventures of Ruth (1919), Ruth of the Rockies 
(1920), White Eagle (1922), The Timber Queen (1922), The Haunted Valley (1923) e Ruth of the 
Range (1923). Entre 1909 e 1927 Ruth Roland apareceu em mais de 190 filmes e mais de 100 
episódios de séries. Embora sua voz desse certo na tela, Ruth trabalhou no cinema até 1930 para 
retornar ao teatro. Em 1935 retornou mais uma vez aos estúdios e fez sua última película.

Casou-se com o ator Ben Bard, em 1929, e ficaram juntos até a morte dela. Faleceu de 
câncer em 1937, em Hollywood, foi enterrada no Cemitério Forest Memorial Park em Glendale, 
Califórnia. Por sua contribuição à industria cinematográfica, Ruth Roland tem uma estrela na 
calçada da fama em Hollywood. 

486 Ruth Clifford, nasceu em 17 de fevereiro de 1900 em Pawtucket, Rhode Island, e 
morreu  em  30  de  novembro  de  1998  em  Woodland  Hills,  Los  Angeles,  Califórnia.  Atriz 
americana do cinema mudo. 

Fez muito sucesso com melodramas, a exemplo de  The Savage (1917),  Hungry Eyes 
(1918) e The Millionaire Pirate (1919)
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impulsos sexuais, a coragem e a inteligência para enfrentar os desafios 

impostos.

Clifford incorporava nas telas o papel de lady seduzida por um cavalheiro em romances 
açucarados. 

Em 1924 casa-se com James A. Cornelius. O casal teve um filho e em 1938 divorciam-
se.

Ruth Clifford adaptou-bem bem ao cinema falado e continuou trabalhando em muitas 
produções, inclusive em algumas séries na televisão.

487 June Caprice (19/11/1895 a 9/11/1936), atriz do cinema mudo, nasceu como Helen 
Elizabeth Lawson em Arlington, Massachusetts, EUA. Começou sua carreira no teatro e, em 
1916, assinou com a Fox Film Corporation. 

Adotou o nome de June Caprice, fez 16 películas para a Fox, metade delas dirigidas pela 
Harry F. Millarde. Os dois tiveram um relacionamento e acabaram se casando. 

Em 1919, Caprice assinou contrato com a Pathé para quem apresentou seis projetos de 
películas. 

Seu último trabalho no cinema foi uma série de ficção, em 1921, chamada “The Sky 
Ranger” (ou The man who stole the moon). Deixou o cinema para se dedicar-se à sua família, 
principalmente por causa do nascimento de sua filha June Elizabeth Millarde em 1923. 

Mas no final da década de 1920, ela volta a trabalhar como modelo em um calendário 
publicitário da Coca-Cola. Em 1931 morre seu marido e cinco anos mais tarde, June faleceu, 
vítima de câncer, em Los Angeles. Foi enterrada no cemitério Forest Lawn Memorial Park em 
Glendale, Califórnia. 
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Com ou sem armas as heroínas ao modo das Gibson's Girls não perdiam a meiguice e docilidade. 



Nos  anos  de  1910,  o  cinema  passou  a  explorar  a  temática  de 

culturas vistas como ‘exóticas’. Em uma mistura bastante comum aos 

estereótipos imperialistas, imagens de mulheres ‘do deserto’, sensuais 

e ‘tórridas488’  deram estofo às atrizes pálidas, algumas originárias do 

Leste  Europeu, para  que  encarnassem  as  ‘vamp’ da  película 

hollywoodiana 

Em  Hollywood,  a  fonte  inspiradora  desses  elementos  para 

produzir um contraponto feminino às heroínas resistentes e  repletas 

de ideais foi,  igualmente,  a produção literária do século XIX. Assim, 

em  1915,  o  público  conheceria  a  primeira  vamp do  cinema 

hollywoodiano  na  película A  Fool  There  Was,  inspirada  em  The 

Vampire um poema de Rudyard Kipling.

A  Fool  There  Was,  o  primeiro  e  mais  bem-sucedido  filme  de 

Bara,  mostrava  a  vamp como  uma  rica  mulher  morando  na  Quinta 

Avenida,  rodeada por empregados asiáticos  e  luxúria.  A caminho da 

Europa, ela seduz um rico advogado, de quem o presidente havia feito 

embaixador  na  Inglaterra.  Em  seguida,  pode-se  ver  o  reformista 

diplomata  luxuriando-se  em companhia  da  vamp na  África  tropical. 

Enquanto negros o abanam com folhas de palmeiras, o advogado bebe 

e  cai  em  tentação.  Os  jornais  divulgam  o  escândalo  e  a  família  do 

homem chora de vergonha. A cena final  mostra o homem de Estado 

vivendo como um mendigo, bêbado, descabelado em Nova York após 

ter sido descartado pela vamp.

Com  seus  olhos  de  carvão,  a  face  lívida,  a  pérola  no  umbigo, 

capturada  nas  fotografias  em  poses  lascivas,  caracterizada  como 

sedutora,  narcisista  e  ao  mesmo  tempo  cruel,  perversa  e  impiedosa 

para  com  seus  pretendentes,  a  vamp Theda  Bara489 cujo  nome, 

488 A Revista Vougue de 1911 já apontava a tendência européia e depois estadunidense 
para a atração que exerciam os temas considerados exóticos pelo Ocidente, especialmente em 
relação aos tipos femininos:  “(...) as mulheres turcas empregam hena para delinear os olhos.  
Entre os árabes dos desertos, as mulheres escurecem o canto dos olhos com um pó preto, depois  
traçam  uma  linha  em  volta  do  olho  a  fim  de  fazê-lo  parecer  maior.” CHAHINE,  N. 
LANNELONGUE. M. MOHRT, F “As décadas- Os anos 10” in: FAUX, Dorohy Schefer (et 
alii). Beleza do século. São Paulo: Cosac & Naif Edições, 2000. p. 96

489 Theodosia Goodman, nascida de pai eslavo e mãe suíça em 29 de julho de 1885 em 
Avondale, Ohio, EUA mais conhecida como Theda Bara, foi a primeira  vamp do cinema. W. 
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biografia  e  perfil  físico  e  psicológico  (que  misturava  vários  clichês 

étnicos culturais do Oriente imaginados por Hollywood) foram criados 

nos estúdios da Fox.

A Fool There Was provocou em todas as platéias do mundo que 

tiveram acesso àquela  película  uma enorme comoção diante  daquela 

mulher  de  olhos  negros  e  grandes,  fortemente  delineados  pela 

maquiagem, de corpo sinuoso que prendia os homens à sua sedução 

vampiresca, arrastando-os à paixão e ao delírio, para depois desprezá-

los.  A  partir  daí,  a  fascinante  estrela  marcou  época  na  história  do 

cinema e cristalizou um tipo que representaria a mulher dominadora e 

irresistível, com olhos de fogo e gelo no coração.

"A  vamp,  forma  abreviada  de  vampiro,  traduz 

invariavelmente  um  sentido  de  ambigüidade.  Entre  a 

vida  e  a  morte,  a  noite  e  o  dia,  a  sombra  e  a  luz,  a  

sexualidade e  a punição,  o  vampiro não pode ver  seu  

reflexo, não consegue jamais ter a sua própria imagem 

refletida no espelho. No espelho só aparece o outro. Só 

se  torna  possível  olhar  para  si  mesmo  através  da 

mediação do outro. É precisamente essa ambigüidade,  

a de ser o reflexo do olhar do outro, que a elege como o 

'tipo'  por  excelência  de  invenção  de  uma  indústria  

cultural  emergente  e  torna  possível  a  projeção  das 

ansiedades de um tempo.”490

Fox não gostou do seu nome de batismo e juntamente com o staf do seu estúdio criaram-lhe um 
novo nome. Formado com THEoDósiA e BARAnger (sobrenome de sua avó), ou seja: THEDA 
BARA. Inventaram uma biografia para a estreante que passou a ter nascido "sob a sombra da 
Esfinge, no deserto do Sahara, filha de um artista francês e de uma bela moura frígida de um  
harém”. Em inglês os nomes invertidos de Theda Bara formam os anagramas: Arab (árabe) e 
Death, (morte).

Durante três anos seguidos Theda Bara fez mais de 40 filmes, ou seja, mais de um por 
mês. Em 1919 deixou o cinema para ingressar no teatro em The Blue Fame. Voltou a filmar em 
1925,  em  The Unchastaned Woman (Mulher  Impudica)  mas já  não fazia  o  mesmo sucesso. 
Depois de longa ausência, em 1955 Theda Bara volta à mídia quando a Columbia anunciava a 
produção de uma biografia sobre a sua vida intitulada  The Vamp.  Entretanto o filme não foi 
produzido devido ao falecimento da atriz em 7 abril 1955, em Los Angeles, Califórnia, EUA, 
depois de dezoito meses de sofrimento em luta contra o câncer abdominal.
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Além  das  estadunidenses  Theda  Bara,  Nita  Naldi491,  Louise 

Glaum e Myrna Loy492 (em início de carreira), a polonesa Pola Negri, a 

francesa  Musidora493 e  a dinamarquersa Asta Nilsen marcaram época 

na era do cinema mudo, encarnando o tipo vamp. 

Sobre  Nilsen,  conhecida  como  a  “vamp do  norte”  e  Negri,  a 

‘feiticeira do harém” Chahine, Lannelongue e Mohrt informam: 

490 Maria Lúcia de Barros Camargo. Atrás dos olhos pardos. Tese de doutoramento em 
literatura comparada, USP, 1990., p.12

491 Anita Donna Dooley (nome artístico Nita Naldi) nasceu em Nova Iorque em 1 de abril 
de 1897. Iniciou sua carreira como  showgirl no teatro de revista Shubert do Winter Garden e 
depois  no  Ziegfeld  Follies.  Bem-sucedida  no  teatro  de  revista  decidiu  tentar  o  sucesso  no 
cinema. Encontrou a fama em 1920, aos 23 anos de idade, quando estreou com o legendário John 
Barrymore em Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Sua atuação nessa película definiu sua carreira. Ela foi 
elogiada como uma atriz capaz de desenvolver uma personagem sólida e densa nas telas. Seus 
papéis de vamps marcaram época, e a imagem da estrela como uma das mulheres mais sensuais 
do cinema.

Em  1921,  estreou  em  três  produções  The  last  door;  A  divorce  of  convenience e 
Experience. No ano seguinte contracenou com Rudolph Valentino em Blood & Sand, em uma 
produção épica que marcou época na era do cinema mudo e foi um grande sucesso de bilheteria. 
Nessa  película,  Nita  interpretou  Dona  Sol,  a  mulher  sensual  que  levava  a  personagem  de 
Valentino para a desgraça, desonra e capitulação por meio de sua sedução. Foi também seu 
último papel de vamp, pois o cinema conheceria na década de 1920 o tipo flapper de Clara Bow 
que traria uma nova visão sobre sensualidade e seu uso nos papéis femininos.

Em 1922 atuou em mais duas películas: The snitching hour e Anna Ascends e, em 1923, 
sob direção de Cecil B. DeMille, atuou em Os Dez Mandamentos. Fez outros bons filmes pela 
Paramount e, em 1928, estrelou em  What price beauty e  The model from Montmartre. Como 
ocorreu com muitas outras atrizes, sua carreira sofreu abalos na era do cinema falado e Anita 
afastou-se do cinema. Mais tarde, trabalhou na televisão em programas infantis. Ao 63 anos 
falece de um ataque cardíaco em seu quarto de hotel em Nova Iorque, em 17 de fevereiro de 
1961.

492 Myrna Loy nasceu em 2 de agosto de 1905 em Radesburg, Monatana, EUA e morreu 
em 14 de dezembro de 1993.

Seu nome de batismo era Myrna Adele Williams.filha de um proprietário de terras e 
deputado de Montana, David Franklin Williams e de Della Mae.

Myrna estudou música no Conservatório de Chicago e fez sua estréia nos palcos com 12 
anos de idade, no teatro Helena’s Marlow, onde dançou uma coreografia baseada em The blue 
Bird da ópera Rose Dream Mudou-se, após a morte de seu pai, para o distrito de Palms em Los 
Angeles, Califórnia, quando tinha 13 anos, e estudou na Escola para meninas Westlake. Com 15 
anos, começou a aparecer em cenas de produções locais.

Iniciou sua carreira no cinema mudo contracenando como Nita Naldi na película What 
Price Beauty?, onde desempenhava o papel de uma vamp. Atuou em mais de 130 filmes e ao 
longo de sua intensa produção no cinema, a atriz freqüentemente interpretou papéis de mulheres 
alegres, de esposas perfeitas, cheias de encanto e elegância. Seu papel mais conhecido foi como 
Nora Charles, esposa do detetive Nick Charles (William Powell), em The Thin Man.
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“Durante  quinze  anos  [Nilsen],  reinou  sobre  o 

cinema alemão,  desempenhando pela  primeira vez  na 

tela os papeis de Mata Hari, espiã executada em 1917, e  

de Lulu [Loulou], alguns anos antes de Louise Brooks494.  

Sua  grande  rival  era  a  polonesa  Póla  Negri,  cuja 

interpretação ardente foi revelada por Ernest Lubitsch 

em  dois  filmes  que  fariam  dela  uma  vedete 

internacional.  Conhecida  por  seus  papéis  de  feiticeira 

de  harém,  [Negri]  a  bela  morena  de  boca  fina 

493 Musidora, atriz, escritora e diretora francesa, nasceu em Paris em 23 de fevereiro de 
1889,  com o  nome de  Jeanne  Roques,  filha  de  uma mãe  feminista  e  de  um pai  socialista, 
começou sua carreira artística, ainda na adolescência, quando escreveu uma novela com 15 anos 
de idade, e incentivada pela amiga de infância e também atriz  e novelista Sidonie-Gabrielle 
Colette.

Adotando o  nome de Musidora  (que em grego significa  “presente  dos  deuses”)  e  a 
caracterização  de  seu  tipo  como  vamp maquiando  propositadamente  seus  olhos  para  que 
escurecessem e criassem uma composição sinistra sobre a pele pálida, ressaltando o ‘exotismo’, 
a  atriz  tornou-se  rapidamente  conhecida  para  o  público  europeu,  tipo  que  anos  depois  se 
popularizaria nos Estados Unidos com a atriz Theda Bara.

As primeiras atuações de Musidora na França foram dirigidas por Louis Feuillade. São 
clássicos seus papéis como vamp, Irmã Vap (anagrama de “vampiro”) e Diana Monti nas séries, 
Les Vampires (1915) e  Judex (1916), respectivamente. Em  Les Vampires Irma Vap era uma 
cantora de cabaré, que contracenava com o ator Edouard Mathé que fazia o papel do jornalista 
Philippe Guerande. O enredo de Les Vampires, apesar do título, explorava a história de um grupo 
criminal,  uma  sociedade  secreta  inspirada  no  grupo  anarquista  francês  Bonnot.  A  série  fez 
grande sucesso na França e foi exibida em 10 episódios. A série Judex, filmada em 1916, devido 
à guerra, só foi exibida em 1917 

Incentivada pelo diretor Louis Feuillade, Musidora passou a produzir e dirigir filmes. 
Entre os anos de 1910 e 1920 dirigiu dez películas, entre elas, Soleil et Ombre (1922) e Le terre 
dês Taureaux (1924), os dois filmados na Espanha. Na Itália ela produziu e dirigiu La Flamme 
Cachee baseado no trabalho de sua amiga, Colette. 

Musidora casou com o Dr. Clement Marot em 20 de abril de 1927. A união durou 15 
anos, eles tiveram um filho, Clement de Marot Jr. O casal divorciou-se em 1944. 

Seu último filme foi em homenagem a seu mentor Feuillade intitulado La Magique em 
1950, que ela dirigiu e estrelou. Após seus trabalhos como atriz, passou a dedicar-se mais a 
escrever  e  produzir.  Musidora  morreu  em  Paris  em 1957  e  foi  enterrada  no  Cemitério  de 
Montmartre.

494 Louise Brooks, nome artístico de Mary Louise Brooks, nasceu em 14 de novembro de 
1906 em Cherryvale, Kansas, EUA. Filha de um advogado, preocupado com a disciplina das 
crianças e da talentosa pianista Myra Brooks. Myrna exerceu grande influência sobre os filhos, 
estimulando-os a apreciar a leitura e musica.

Na infância, Louise Brooks sofreu abuso sexual (violentada por um vizinho) e esse fato 
marcaria  toda  a  sua  vida  e  carreira.  Louise  era  vista  em  Hollywood  como  uma  atriz 
temperamental,  dizia  que  era  incapaz  de  amar  realmente  e  que  sempre  “apaixonava-se  por 
homens bastardos”. 
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desenhada com vermelho escuro e olhar enegrecido com 

Kajal iria desencadear ondas de suicídios”495

Brooks começou sua carreira como dançarina, trabalhando na moderna companhia de 
dança de Denishawn que tinha em seu corpo de baile Martha Graham, Ruth St. Denis e Ted 
Shawn. Depois  de sua demissão do Denishawn, devido a conflitos entre Books e a direção, 
recorreu aos amigos influentes e encontrou rapidamente trabalho como dançarina na versão de 
1925 de  Ziegfeld Follies na Broadway. Foi em sua temporada na Broadway que a beleza de 
Brooks atraiu os produtores dos estúdios de cinema de Nova Iorque. 

Na estréia de  The gold Rush (1925), Brooks iniciou um relacionamento amoroso com 
Charlie Chaplin. No mesmo ano assinou contrato com os estúdios da Paramount, onde ficou por 
quase toda sua carreira. Também em 1925, estreou na tela no filme mudo The street of forgotten 
men. Na Europa, Brooks foi uma das mais influentes atrizes de sua geração, e estrela de muitos 
filmes  mudos.  Graças  a  G.W.Pabst,  conseguiu  seus  melhores  papéis,  sendo  chamada  na 
Alemanha para ser a insolente Loulou, em Büchse der Pandora, Die (A Caixa de Pandora 1929), 
adaptação  da  obra  de  F.Wedekind,  e  de  Diário  de  uma  Garota  Perdida (1929).  Em 1938 
abandonou o cinema e depois se tornou escritora e crítica de cinema. Morreu em 8 de agosto de 
1985.

495 CHAHINE, N. LANNELONGUE. M. MOHRT, F. Opus cit.. p. 96.
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Nem o crucifixo é capaz de eliminar o seu perigo. A Vamp convencional, investida por 
Hollywood, veste roupas escuras, tem cabelos pretos, usa cosméticos contrastantes para 
destacar seus olhos de fogo, a boca sensual e aumentar a palidez de seu rosto de alabastro. 



Do mesmo modo em que o star system punha suas engrenagens 

para funcionar ao gerar suas estrelas, criando nomes, biografias e uma 

ostensiva  exposição  com o  objetivo  de  promovê-las  à  luz  da  ribalta, 

devolviam-nas  para  o  anonimato,  quando  seus  tipos  não  mais 

encantavam o público e deixavam de atender aos interesses comerciais 

dos grandes estúdios496. 

A  partir  da  Primeira  Guerra,  Hollywood passaria  a  dominar  o 

mercado  global  de  produção  e  distribuição  de  filmes.  Nos  Estados 

Unidos,  sem  sofrerem  os  impactos  de  destruição  provocados  pela 

guerra, abundavam os discursos que estimulavam a fé no progresso, na 

mobilidade ascendente e nas oportunidades ilimitadas para o futuro. 

Tais  discursos  tiveram  ressonância  devido  ao  quadro  econômico 

estadunidense ao longo da década de 1920 até a Grande Depressão.

Segundo Bell:

“A  ascensão  do  vedetismo  cinematográfico  nos 

anos  vinte,  nos  Estados  Unidos,  coincide  com  o 

desenvolvimento  do  consumo  de  massa  e  com  a 

distribuição  alargada  de  mercadorias  até  então 

consideradas de luxo que o incremento da publicidade e 

a  institucionalização  do  crédito  ajudavam  a  vender. 

Assiste-se à passagem da ética protestante, baseada no 

trabalho  e  na  poupança,  a  uma  ética  hedonista 

centrada no prazer imediato.”497

Mais  do que coincidência,  o  vedetismo cinematográfico  gerado 

pelo  star system é  produto e  veículo de uma indústria  cultural  e  do 

consumo  de  massa,  e,  pelo  menos  desde  1914,  artistas,  estúdios  e 

produtores perceberam a potencialidade do estrelismo para o cinema e 

496 Vários atores que fizeram sucesso no início da década de 1920, ao final da década, 
especialmente com o aparecimento do cinema falado, viram suas carreiras ruírem. Ver em notas 
anteriores, por exemplo, as biografias de Pauline Garon, John Gilbert, Nita Naldi entre outros.

497 BELL, Daniel.  Lês Contradictions Culturelles du Capitalisme, PUF, Paris, 1979, p. 
31. APUD: GEADA, E. Opus cit..70.
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para  estimular  o  consumo  de  diferentes  mercadorias  que  se 

associassem à imagem das estrelas, ao glamour de suas vidas.

Do outro lado, nos países europeus, durante a Primeira Guerra 

milhões  de  mulheres  deixaram  o  espaço  doméstico  para  ocupar  os 

postos  de  trabalho  de  seus  pais,  irmãos,  namorados  e  maridos  que 

lutavam nos fronts. Na França, as mulheres ocuparam cerca de 40% da 

força de trabalho entre os anos de 1914 a 1918. Mais de dois milhões 

delas foram recrutadas para ocupar posições na indústria de base.

A produção cinematográfica do exército francês durante a guerra 

criava  curtas  para  divertimentos  dos  soldados  que  iam  para  as 

trincheiras,  filmes  que  estimulavam  as  mulheres  a  irem  para  o 

mercado de  trabalho  e  películas  que  mostravam o conflito  de  modo 

romântico e humanizado.

Observem um dos cartazes produzidos e publicados em Paris, em 

1917, pela Section Cinématographique de l'Armée Française: 
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Durante a Primeira Guerra Mundial, intensas campanhas nacionalistas promovidas 
pelos governos dos países envolvidos no conflito convocavam as mulheres a 
trabalharem e a se mobilizarem em prol da nação. 



No cartaz francês, uma síntese sobre os diferentes papéis que as 

francesas deveriam desempenhar durante a Primeira Grande Guerra. 

Ao fundo, a Vitória vigia as mulheres que deveriam vestir o macacão da 

fábrica  e  não  pararem  a  produção  das  máquinas  nas  indústrias; 

calçarem as  galochas  e  empunharem a  enxada para  cultivar  a  terra. 

Entretanto, elas não deveriam abrir mão de seu tradicional papel de 

mães, esposas e donas de casa. 

Mesmo em um momento  no  qual  o  trabalho  feminino  fora  do 

espaço  doméstico  era  de  extrema  relevância,  a  representação  da 

mulher  no  centro  desse  cartaz  constrói  a  síntese  desse  tripé 

naturalizado no discurso dominante: amamenta o filho e pelas mãos da 

filha recebe uma correspondência do marido que está no front.

Muitos  outros  cartazes  e  filmes foram produzidos  nos  Estados 

Unidos,  França,  Inglaterra  e  Alemanha nesse  contexto.  Eles  traziam 

mensagens bastante explícitas, tanto nas palavras de ordem como nas 

imagens com objetivo de convocar os homens para as trincheiras e a 

população feminina para o esforço da guerra. 

Outros  cartazes  de  propaganda  usavam  o  sofrimento  feminino 

como  forma  de  sensibilização  de  outros  homens  e  mulheres  para 

apoiarem a participação de seus países na guerra. Nos Estados Unidos, 

por  exemplo,  um  cartaz  de  Edward  Penfield  de  1917,  mostrava  três 

mulheres como burros de carga, com lenços na cabeça e longas saias, 

puxando um arado, acompanhado da seguinte chamada: Will you help 

the women of France? Save wheat.

Se  nos  EUA  a  economia  a  partir  da  ampliação  de  créditos 

estimulava  o  consumo  e  os  discursos  dominantes  endossavam-no 

ressaltando  as  oportunidades  ilimitadas  na  ‘América’,  também  nos 

países destruídos pela guerra havia espaço na década de 1920 para os 

discursos  de  promoção  da  satisfação  pessoal  e  de  certo  culto  ao 

hedonismo  que  estimulavam  homens  e  mulheres  a  viver  a  vida  de 

modo prazeroso e a superarem as dores da guerra.

É nesse contexto que um novo tipo feminino, as  flappers, surge 

nas telas hollywoodianas.
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De certo modo,  elas  iam de  encontro às  mudanças  provocadas 

pela guerra, pelo processo de modernização e urbanização nos países 

americanos, especialmente nos EUA que abriam espaço no mercado de 

trabalho para novas profissões aceitas pelo discurso dominante como 

femininas:  secretárias,  estenógrafas498,  datilógrafas,  escreventes, 

telefonistas, professoras, enfermeiras, operárias das indústrias têxtil e 

alimentícia.

498 Veja  cartaz  da  guerra  de  convocação  de  mulheres  para  exercer  a  função  de 
estenógrafa nas próximas páginas.
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Com a entrada dos EUA na guerra em 1917, iniciaram-se as campanhas que 
estimulavam a população a apoiar as tropas estadunidenses. Esse cartaz voltado 
para o público feminino estimulava as jovens estadunidenses a se empregarem 
como estenógrafa. Em primeiro plano uma jovem branca senta-se em frente de uma 
máquina de estenotipo, no segundo plano a silhueta de um soldado com arma em 
punho e ao fundo a cúpula do Capitólio.



Assim,  o  tipo  flapper e  suas  variações  -  gamine,  garçonne, 

melindrosa,  garota  com  it499 -  representava  a  mulher  moderna  e 

independente  forjada  pela  urbanização,  pela  industrialização  e  pela 

guerra.  Mas  diferentemente  das  independentes,  sedutoras  e 

dominadoras  vamps, as  flappers hollywoodianas eram boas meninas, 

mulheres fortes, simpáticas, generosas e esportistas. 

499 Embora  guardem algumas  especificidades  todos  esses  tipos  sintetizam o  modelo 
feminino ‘moderno’ hollywoodiano, ao longo da década de 1920. 
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1- Clara Bow em 1929. 

2- Propaganda publicitária veiculada nos 
anos de 1930. 

Após o filme It (1927), Clara Bow ficaria 
eternamente conhecida como a it-girl, a 
garota que tinha um sex-appeal que 
ninguém explicava, mas era o mote de 
sua sedução. Tornou-se um mito sexual, 
influenciando a moda e a maquiagem em 
vários países. No Brasil, por exemplo, 
durante as décadas de 1930 e 1940, o 
tema da campanha do Leite de Rosas, 
um produto cosmético, era:“Leite de 
Rosas, o preparado que dá it”.

3- Propaganda veiculada na revista “A Cigarra” 
em setembro de 1945.
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Clara Bown, o tipo flapper por 
excelência, em cena do filme Kid 
Boots (1926) e Gloria Swanson em 
cena de The Impossible Mrs. 
Bellew (1922). Além das franjas 
nos vestidos, os adereços de 
cabeça (lenços, chapéus, tiaras 
estilizadas, penas), pulseiras e 
colares faziam parte do look das 
flappers.



 

 

Dois momentos flapper. Louise 
Brooks em meados da década de 
1920, posando para os cards
vendidos aos fãs ao estilo 
‘melindrosa’: cabelos curtos e retos, 
penteado a garçonne imortalizado 
nas telas por sua personagem 
Loulou; vestido solto de cintura 
baixa, cheio de franjas e mais curto 
que o usual. Na segunda fotografia 
Colleen Moore em cena do filme The 
perfect flapper  de 1924, 
escandalizando os homens ao 
acender o cigarro. 
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Entretanto, certas características desse tipo feminino como o uso 

dos  cabelos  à  garçonne,  a  prática  de  esporte,  o  hábito  de  fumar 

aproximavam-no daquilo que o discurso dominante da década de 1920 

considerava elementos do universo masculino. 

Como  veremos  no  próximo  item  deste  Capítulo  as  modernas 

flappers influenciariam toda uma geração de jovens mulheres, em seus 

diferentes  hábitos,  sensibilidades  e  sociabilidades;  alavancaram  a 

venda de inúmeros produtos direcionados à “mulher moderna”, mas, 

ao mesmo tempo, seriam criticadas pelo discurso normativo de uma 

imprensa  conservadora  que  via  nesse  tipo  de  representação  um 

enorme perigo para a manutenção do tripé feminino: esposa, dona de 

casa e mãe.

Antes  de  continuarmos  a  discussão  sobre  os  perigos  de  um 

cinema  que  tinha  como  modelos  tipos  ameaçadores  ‘à  boa  ordem 

social’, gostaríamos de destacar um último ponto na caracterização dos 

tipos cinematográficos das primeiras décadas do século XX. 

Para  isso,  recorreremos  mais  uma  vez  ao  colunista  da 

Cinematographo que em 24 de agosto de 1927 discorria sobre os ‘tipos’ 

hollywoodianos em decadência em fins da década de 1920:
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“Decadência”

A  opinião  de  dois  grandes  diretores  -  Ernest 

Lubistch500 e  Clarence Brown501 -  sobre tipos ideais de 

diversas raças escolhidos entre os astros de Hollywood, 

de que nos dá pormenorizada conta a revista hispano-

yankee “Cinelândia”, sugere-nos uma séria reflexão: - O 

500 Ernest Lubistch nasceu em 28 de janeiro de 1892, em Berlim, Alemanha e morreu em 
30 de  novembro  de 1947,  em Hollywood,  Califórnia,  Estados Unidos,  foi  ator  e  diretor  de 
cinema. 

As experiências de Ernest Lubitsch no teatro de seu colégio fizeram-no abandonar a 
escola aos 16 anos para tentar a carreira na dramaturgia, prometendo a seu pai que não largaria o 
emprego de guarda-livros na loja de sua família, enquanto trabalhava nos cabarés.

Em 1911, entrou para a companhia do Teatro Deutsches do famoso diretor, produtor e 
empresário Max Reinhardt. Atuou em pequenos papéis em espetáculos de curta temporada. Para 
completar sua renda fez alguns trabalhos braçais nos Estúdios da Bioscope de Berlim. 

Sua entrada no cinema aconteceu em 1912, fazendo figuração em algumas películas de 
comédias, que tratavam de um humor relacionado à etnia judaica, caracterizando-se com o nome 
de Meyer. Tornou-se bem-sucedido como comediante e logo começou a escrever e a dirigir suas 
próprias películas. 

Em 1918 dirigiu Die Augen der Mimmie (The Eyes of the Mummy), um drama trágico em 
que atuava Pola Negri,  futuramente uma atriz  de sucesso.  Nesse mesmo ano fez  a  Carmen 
(Gypsy Blood), de novo com Pola Negri, um filme bem-sucedido internacionalmente. Mas todas 
essas realizações até então, não podiam ser comparadas com o sucesso de Die Austernprinzessin 
(The Oyester Princess), de 1919, uma sátira dos costumes americanos. Pela primeira vez, ele 
demonstrava um humor acima do comum, diferenciado, que ficou caracterizado como o “toque 
de Lubitsch”.  As relações  da  sociedade estadunidense com o sexo (visto  por  Lubitsh como 
frívolo) e com os jogos de azar que muitas pessoas praticavam para ocupar suas horas de lazer 
foram descritas  com sagacidade  em  cenas  breves,  situações  únicas,  idéias  encadeadas,  que 
forneciam a chave irônica para entender suas caracterizações. 

Lubitsch alternava entre comédias e dramas históricos, e os dois gêneros tiveram sucesso 
internacional.  Dirigiu  muitas  produções  e  ganhou popularidade  com os  filmes  Madame Du 
Barry (Passion, 1919) e  Anna Boleyn (Deception, 1920). Em dezembro de 1921, Lubitsch fez 
sua primeira viagem para os Estados Unidos para promover o filme “Das Weib des Pharao” 
(The Loves of Pharao).  Mais tarde ele volta aos Estados Unidos, dessa vez a pedido de Mary 
Pickford, que queria que ele a dirigisse em Dorothy Vernon of Haddon Hall. Em sua chegada, 
ele rejeitou o projeto e dirigiu o filme Rosita (1923), sua atitude em relação a Pickford recebeu 
severas  críticas  do  meio.  O  próximo  projeto  de  Lubitsch,  The  Marriage  Circle (1924)  foi 
aclamado pela crítica que na imprensa ressaltava o “toque de Lubitsch”. Seu estilo sofisticado de 
comédia foi imitado por outros diretores.

501 Clarence Brown (10/05/1890 - 17/08/1987), diretor de cinema, nasceu em Clinton, 
Massachusettes, filho de um fabricante de algodão, Brown mudou-se para o sul quando tinha 
onze anos. Estudou na Universidade do Tenessee, graduando-se em engenharia aos 19 anos. O 
fascínio por automóveis levou-o a trabalhar na Companhia Stevens Duryea, logo depois abriu 
sua própria Companhia Moto Car no Alabama. 
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antigo verdadeiro tipo  feminino norte-americano está 

desaparecendo.

Em sua crônica Guilherme de Almeida, ao conhecer os critérios 

étnico-raciais que informavam a seleção de astros de dois importantes 

diretores  hollywoodianos,  propõe  uma  reflexão  sobre  o  que  ele 

denomina de “verdadeiro tipo norte-americano”.

Segundo  Guilherme  de  Almeida,  tais  “exemplares  ideais” 

poderiam ser encontrados nas películas produzidas pelos estúdios na 

primeira  década  do  século  XX  e  no  início  da  segunda.  Saudoso, 

Guilherme de Almeida recorda-se das stars veteranas do cinema mudo 

que faziam o tipo das garotas Gibsons. 

Reportando-nos  aos  tempos  singelos  da 

“Vitagraph”  do  “Blue  Bird”  do  “Triangle”,  do  “Pathé-

New York”502 entrevemos ainda na poeira  rala  de  um 

passado moço,  levemente  esfumadas,  essas  figurinhas 

meigas  e  lindas  que  realizaram  para  a  nossa 

imaginação lírica de futuros fãs os exemplares ideais,  

Por volta de 1913 abandona o negócio de carros para ser assistente do diretor francês 
Maurice Tourneur, no Peerless Studio em Fort Lee, New Jersey.

Após  servir  na  Primeira  Guerra  Mundial,  Brown conseguiu  seu  primeiro  crédito  de 
direção (com Tourneur) no filme The Great Redeemer (1920). Um ano mais tarde, ele dirigiu a a 
maior parte da produção de  The last of the Mohicans depois que Tourneur feriu-se em uma 
queda. Em 1924 Brown mudou-se para a Universal e depois para MGM, onde permaneceu até 
meados dos anos de 1950. Na MGM foi um dos principais diretores e dirigiu estrelas como Joan 
Crawford e Greta Garbo cinco vezes. Garbo dizia que Brown era seu diretor favorito. 

Trabalhou na  inserção  do  som no cinema,  embora não gostasse  muito  dos  diálogos 
falados, continuando a usar suas técnicas de filmagem do cinema mudo durante toda sua carreira.

Recebeu cinco indicações ao Oscar pela Academy Award como diretor, e uma vez como 
produtor, mas nunca recebeu o prêmio. Entretanto ganhou como melhor filme estrangeiro com 
Anna Karenina, em 1935, no Festival Internacional de Filme de Veneza.

Brown aposentou-se como um homem rico devido a seus investimentos em propriedades 
ao longo de sua vida e recusou-se a voltar a dirigir películas ou investir em produções de novos 
filmes. Volta em cena nos anos de 1970 em eventos para homenagear a ele e a Greta Garbo. O 
Teatro  Clarence  Brown,  no  campus  da  Universidade  do  Tenesseee  foi  nomeado  em  sua 
homenagem.

502 Trata-se  das  primeiras  companhias  produtoras  do  cinema  estadunidense  sediadas 
principalmente na cidade de Nova Iorque, criadas ainda nos primeiros anos do século XX.
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característicos (tínhamos vontade de escrever também 

“etnicos”,  mas  esta  é  uma  palavra  complicada  e 

perigosa...) da mulher norte-americana. Ethel Clayton, 

Ruth  Roland,  Ruth  Clifford,  Marguerite  Clark,  June 

Caprice... - onde estão elas, estrelinhas cadentes do céu 

efêmero  de  celulóide?  Para  nós,  a  americana  era 

aquilo:  aquela  limpidez  calma  de  fisionomia,  aqueles  

olhos claros e nítidos, aquela doçura ingênua de gestos 

e  atitudes,  aquela  inocência  quase  campesina  de 

coração:  -  todas aquelas coisas  boas,  suaves,  bonitas,  

naturais,  que  faziam  uma  deliciosa  “mulherzinha”.  E 

este  meio  caráter  feminino,  nem  o  esporte,  nem  as 

traquinices,  nem  as  arrojadas  aventuras  conseguiam 

tirar-lhe. Montando, ligeira e ágil, o cavalo esperto do 

Texas,  metido  em  bombachas  de  pele  de  carneiro  as 

duas tranças loiras voando sob o “sombrero” mexicano 

de  couro  e  franjas  de  sedas,  disparando  revólveres,  

rápido e certeiro, como um pele-vermelha: promovendo 

nas pensões ou nos colégios das comédias inofensivas, 

diabruras  infantis,  em  “bonnet-de-nuit”,  pijama 

pequenino e sandálias delicadas ou escalando andares 

de  arranha-céus,  tomando  trens  em  disparada, 

caçando leões africanos nos filmes policiais, em séries: -  

era  sempre  a  mesma  “mulherzinha”  doce,  amena,  de 

gestos  enlaçantes  de  “living-room”  bem  “home  like”, 

bem confortável, bem “crazy”.

Relegados  ao  anonimato  os  tipos  meigos,  inocentes,  com 

“aqueles olhos claros e nítidos”, “de fisionomia tranqüila”, de “doçura 

ingênua de gestos e atitudes”, como Ethel Clayton, Ruth Roland, Ruth 

Clifford,  Marguerite  Clark,  June  Caprice  haviam  sido  substituídas 

pelas  vamps como  Theda  Bara,  Pola  Negri,  Nita  Naldi,  Myrna  Loy, 

Vilma  Banky;  que,  por  sua  vez,  haviam  aberto  caminho  para  as 

flappers como  Clara  Bow  -  a  garota  com  it  -;  a  bem-sucedida, 
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independente e elegante Glória Swanson; a atlética Norma Talmadge503 

e a melindrosa Louise Brooks.

Guilherme sente saudades de ver  nas telas  do cinema os  tipos 

‘mulherezinhas’ representantes das mulheres brancas estadunidenses, 

que  em  sua  visão  eram  os  ‘verdadeiros  tipos  étnicos’  ‘norte 

americanos’, interpretados por Lillian Gish504 que mesmo “disparando 

revólveres,  rápido e  certeiro,  como um pele-vermelha”  não perdia  a 

sua ‘feminilidade’. 

Os  papéis  interpretados  pelas  atrizes  que  faziam  os  tipos 

Gibson’s  girls  ocupavam no  discurso  de  Guilherme  de  Almeida  o 

espaço ‘por natureza’ da mulher: o “living-room” bem ‘home like’, bem 

confortável”.

‘Crazy’ na  medida  certa,  as  moçoilas  heroínas  das  películas 

admiradas  por  Guilherme  de  Almeida  não  cortavam  os  cabelos, 

vestiam  pijamas  femininos  e  “sandálias  delicadas”  promoviam 

“inofensivas,  diabruras  infantis”  “nas  pensões  ou  nos  colégios  das 

comédias” tão ao gosto do colunista conservador.

Agora os peritos diretores, os grandes entendidos 

classificam,  para  nossa  decepção,  como  tipo 

caracteristicamente norte-americano: Glória Swanson, 

a  internacional  marquesa  (opinião  de  Lubistch)  e 

503 Segundo Lary May, Norma Talmadge desempenhava nas telas um novo tipo de fêmea 
heroína, que “apesar da semelhança com seus antepassados vitorianos, a fêmea moderna abriu 
uma possibilidade sem precedentes em termos de amor e casamento. Sua liberdade não apenas a 
colocava em contato com uma série maior de homens disponíveis, mas o fato de ela atraí-los, 
usando sua  fascinação  sexual  aumentava  a  chance  de  uma união  baseada  em algo  além de 
valores puritanos. Norma Talmadge foi um exemplo típico de uma heroína deste gênero. Em 
Social  Secretary  (1915),  ela  representa  uma  garota  trabalhadora  que  desiste  do  trabalho  de 
secretária quando seu chefe tenta seduzi-la. Então ela começa a trabalhar com uma rica mulher, 
protegida pelo ambiente doméstico. Todavia, uma noite, o filho de sua empregadora a vê de 
relance em um vestido de noite revelador. A atração do moço os leva ao casamento e a levanta o 
nível social da heroína.” MAY, Lary, Opus cit., P. 46.

504 Ver, por exemplo, nas fotos anteriormente apresentadas Lillian Gish um ano depois da 
crônica escrita por Guilherme de Almeida em cena do filme  The Wind. Embora ao longo da 
década  de  1920  o  tipo  feminino  flapper  tenha  dominado  a  produção  cinematográfica 
hollywoodianas, as heroínas ao estilo Gibson tiveram algum espaço de representação.
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Florence  Vedor505,  a  estrela  cosmopolita  (opinião  de 

Brown).  Completamente  esquecidas  (quem  sabe 

classificado “hors concours”) a única remanescente do 

carinhoso,  familiar,  doméstico,  delicioso tipo  com que 

por  tantos  anos  sonhou  a  nossa  imaginação  boba  e  

longínqua: Mary Pickford.506

Na  ausência  do  tipo  ‘mulherzinha’  das  telas  hollywoodianas, 

Guilherme de Almeida acalmou seu coração apreciando a versátil Mary 

Pickford.  Essa  estrela  soube,  como  poucas,  dominar  a  política  do 

vedetismo e desde o início aprendeu o funcionamento do star system, 

atualizando  seus  tipos,  adequando-os  ao  gosto  do  público  e 

apropriando-se dos lucros da venda de sua imagem.

A  produção  de  ‘tipos’  em  Hollywood  faz  parte  da  própria 

dinâmica da produção de filmes em seus estúdios507. Nos anos de 1920, 

Hollywood produziria  ainda outros  tipos:  as  stars crianças;  os  stars 

animais  como  Jackie  Coogan  e  Rin  Tin  Tin;  os  jovens  espirituosos 

como Richard Barthelmess e Charles Ray; os garotos com it na linha de 

John Gilbert; os playboys ricos como Adolph Menjou e Owen Moore e 

os cowboys tipo William S. Hart. 

505 Florence Vidor, nascida como Florence Arto em 23 de Julho de 1895 em Houston, no 
Texas. Filha de J.  P Arto, um importante executivo. Começou sua carreira no cinema mudo 
graças a seu marido, o diretor King Vidor. Florence divorciou-se em 1925, logo em seguida teve 
uma filha (Suzanne), que recebeu o sobrenome de seu ex-marido. Um ano depois, a atriz casou-
se com o violinista Jascha Heifetz

Assinou seu primeiro contrato com a Vitagraph em 1916 e apesar de ter feito cerca de 30 
filmes até 1920, tornou-se conhecida a partir de 1921 com o filme Hail, the woman, Ao longo da 
década de 1920 atuou em cerca de quarenta películas, mas sua carreira não resistiu à introdução 
do som no cinema. Florence morreu em 3 de novembro de 1977 em Pacific Palisades, Califórnia, 
aos 82 anos.

506 ALMEIDA, Guilherme. “Decadência” Cinematógraphos in: O Estado de São Paulo, 
24 de agosto de 1927.

507 Consulte por exemplo os trabalhos de Ramírez Berg, Charles.. Latino Images in Film: 
Stereotypes, Subversion, Resistance. Austin U of Texas Press, 2002 e  LÓPEZ, Ana M. 'Are all 
latins  from  Manhattan?  Hollywood  Ethnography  and  Cultural  Colonialism,  'In  Lestes  D. 
Friedman (ed) Unspeakabke Images: Etnicity and the American Cinema. Urbana and Chicago: U 
of Illinois Press, 1991, 404-24, que se dedicam a analisar a produção de tipos estereotipados de 
povos na era da globalização. 
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‘A queridinha da América’, uma 
das atrizes mais versáteis do 
cinema mudo e falado, em três 
momentos de sua carreira: como 
heroína (1919), como melindrosa 
(1925) e como coquette no cartaz 
do filme vencedor de Oscar 
“Coquette” de 1929).
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O star-sistem não conseguiu rotular Greta Garbo a nenhum tipo. A star indefinível 
e que resistia a tendência comum entre outras estrelas de expor a sua vida privada 
foi apelidade de “fugitiva”. Dela é a frase: “I want to be alone.” Abandonou sua 
carreira de forma precoce e sem maiores explicações. 



Mas, embora o discurso conservador de Guilherme de Almeida 

insistisse  em  não  aceitar  o  nascimento  do  tipo  cinematográfico 

feminino,  por  excelência,  da  ‘mulher  moderna’  do  pós-guerra,  o 

critério étnico-racial hollywoodiano para escolha de suas estrelas não 

podia  lhe causar  estranhamento,  pois  com ou sem pijamas de  olhos 

pintados  de  cajal,  de  tranças  ou  cortes  Channel,  o  tipo  físico  por 

excelência hollywoodiano era branco e preferencialmente anglo-saxão.

Segundo Xavier,  dois eixos discursivos orientavam a imposição 

de um padrão de beleza e de atração exercido pelas atrizes e atores na 

conquista definitiva do público: a lei dos tipos e a fotogenia508. A elas 

somava-se o 'espectro característico',  definidor da personalidade dos 

artistas e articulador dos predicados indispensáveis à conquista de um 

lugar de destaque do firmamento cinematográfico509.

Sem sair do registro de atores brancos, especialmente de origem 

anglo-saxônica, Hollywood criou diferentes estereótipos étnico-raciais-

culturais. Segundo Ramírez Berg, para os produtores hollywoodianos 

que  viam  a  raça  em  termos  de  audiência  e  alvo,  desde  o  início,  a 

questão étnica foi central.

Em Hollywood,  o  italiano  Rudolph Valentino estabeleceria  um 

paradigma  de  masculinidade  latina  de  longa  duração.  Erotismo, 

exotismo, brandura, com uma pitada de violência e perigo definem o 

latim-lover, representação do tipo masculino estereotipado de moreno 

romântico e sedutor. Mas antes de Valentino, atores de origem anglo-

saxônica  interpretavam  latinos.  A  primeira  Carmen  das  telas 

hollywoodianas, em 1915, foi vivida por Geraldine Farrar e D. Jose por 

William  Wallace  Reid.  Aos  atores  de  origem  ibérica  restavam  um 

espectro reduzido de papéis estereotipados. 

508 Neste contexto, significa a qualidade atribuída a um indivíduo ou objeto que tende a 
apresentar uma ‘boa imagem’ ao ser fotografado, filmado ou televisado. Morin chama atenção 
para  um  aspecto  relevante  desse  conceito.  Para  ele  a  fotogenia  é  a  qualidade  inerente  do 
cinematographo, já que a objetiva confere a tudo de que se aproxima um ar de lenda, transporta 
tudo quanto cai no seu raio de ação para além da realidade. O próprio da fotogenia é fazer 
despertar para o pitoresco as coisas que não são pitorescas. Morin, E.  O cinema ou o homem 
imaginário. São Paulo, Morais editores, s/d. p. 21. 

509 XAVIER, Ismail. Sétima Arte: um culto moderno. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1978

377



Segundo Ramírez Berg: “a história da imagem latina no cinema 

americano é em grande parte uma demonstração de seis estereótipos 

básicos:  o  bandido,  a  prostituta,  o  gozador,  a  mulher  simples,  o  

amante latino e a mulher obscura”.510 Neste sentido, Ramírez Berg vai 

de encontro às conclusões de Ana M. López que afirma:  “Hollywood 

não  representa  etnias  e  minorias;  cria  ambas  e  depois  concede  a  

oportunidade para que as platéias possam experimentá-las.”511

Estabelecendo  como  critério  a  raça  em  termos  de  audiência  e 

alvo, Hollywood na era do cinema mudo reproduzia na tela as relações 

étnico-raciais  da  sociedade  dos  Estados  Unidos  nos  anos  de  1910  e 

1920.  Não  havia  espaço  para  estrelas  negras,  nascidas  em  território 

estadunidense,  mesmo  que  essas  como  Josephine  Baker512,  tivessem 

superado todos os limites impostos por uma sociedade segregacionista 

e alcançassem fama internacional nos palcos de Paris.

510 Ramírez Berg, Charles. Latino Images in Film: Stereotypes, Subversion, Resistance. 
Austin U of Texas Press, 2002. APUD: D'Lugo, Marvin."De como Antonio Bandeas perdeu o 
sotaque-  e  outros  fenômenos  transnacionais",  p.9  texto  disponível  em 
http://revcom2.portcom.intercom.org.br/index.php/contracampo/article/viewFile/1/1.  Acesso  17 
de fevereiro de 2007.

511 LÓPEZ,  Ana  M.  'Are  all  latins  from  Manhattan?  Hollywood  Ethnography  and 
Cultural  Colonialism,  'In  Lestes  D.  Friedman  (ed)  Unspeakabke  Images:  Etnicity  and  the 
American Cinema. Urbana and Chicago:  U of Illinois  Press,  1991,  404-24.  APUD: D'Lugo, 
Marvin, Opus cit.. p.9

512 Josephine Baker,  nome artístico de Freda Josephine McDonald,  nascida em 3 de 
junho de 1906, Saint Louis, Missouri, EUA, naturalizada francesa em 1937.

Atriz e dançarina negra conhecida pelos apelidos de Vênus de Ébano, Pérola Negra e 
ainda a Deusa Crioula. 

Filha de Carrie McDonald, pai desconhecido. Alguns biógrafos afirmam que seu pai 
seria o ator Eddie Carson, mas Josephine defendia que seu pai era um homem branco, vendedor 
ambulante  de  jóias.  Seu  tipo  físico  miscigenado  carregava  a  herança  negra  de  cativos 
afrodescendentes da Carolina do Sul e também a genética de Apalache.

Começou sua carreira como artista de rua, dançando, ainda criança. Ela ingressou nos 
espetáculos de vaudeville de St. Louis Chorus aos quinze anos de idade. Atuou em Nova York, 
em alguns espetáculos da Broadway, de 1921 a 1924. Em 2 de outubro de 1925 estreou em Paris, 
no Théâtre des Champs-Élysées, fazendo imediato sucesso com sua dança erótica, aparecendo 
praticamente nua em cena. Graças ao sucesso da sua temporada, tornou-se a estrela da  Folies 
Bergère,  onde  usou  pela  primeira  vez  em  1926  sua  ‘saia’  confeccionada  de  bananas..Suas 
apresentações  tornaram-se memoráveis  na  Paris  dos  anos de 1920 .  No cinema europeu,  na 
década de 1920 Baker atuou nas seguintes películas: Die Frauen von Folies Bergères (1927) ; La 
Revue des revues (1927) ;  La Sirène des tropiques (1927);  Le Pompier des Folies Bergères 
(1928) e La Folie du jour (1929). Morreu em Paris, 12 de Abril de 1975. 
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Dois momentos de Josephine Baker como “Vênus de Ébano” vestida de saia de bananas in natura 
no Folies Bergère produzindo o espetáculo "Un Vent de Folie," em 1928. Na era no jazz, do 
charleston, a atriz foi esnobada pelos nova-iorquinos e não teve a menor chance em Hollywood. 
Baker aproveitou-se do interesse dos parisienses pela ‘arte africana’ e explorou na construção de 
sua imagem um estilo ambíguo de dançar, estereotipado propositadamente para ser consumido 
como dança de ‘primitivos’; ‘bárbara’, revolucionando o papel do artista negro nos vaudevilles 
tradicionais parisienses. 



Baker chega a Broadway por um acaso:

“Tinha  19  anos.  Tinha  passado  pela  Broadway 

com  suas  caretas  de  olhos  vesgos  e  penado  desde 

criança  nas  mãos  de  uma  mãe  pobre,  negra  e 

implacável,  antes  de  se  infiltrar  pouco  a  pouco  no 

mundo do espetáculo. Teve uma infância digna de um 

romance  de  Dickens,  no  sul  dos  Estados  Unidos,  em 

Saint  Louis,  trabalhando  como  lavadeira  na  casa  de 

senhoras  caricaturalmente  perversas  (uma  delas 

chegou  a  lhe  escaldar  as  mãos  porque  tinha  usado 

sabão em excesso).  "A mãe era lavadeira,  a  irmã era 

lavadeira,  a  tia  que  lhe  dera  o  nome  era  lavadeira".  

Não  sobrava  muito  para  Josephine,  que  acabou 

camareira  da  diva  negra  Clara  Smith,  mas  só  até  o 

momento  em  que  a  chamaram  para  substituir  uma 

corista que tinha faltado”513

Selecionada na Broadway para participar da "Revue Nègre" em 

Paris,  em sua noite  de estréia  no teatro  dos Champs-Elysées,  com a 

presença de Jean Cocteau e outras personalidades, Baker entrou para a 

história do teatro de revista. 

Sua dança tida como “selvagem”,  realizada com as plantas dos 

pés no chão e as pernas arqueadas, sua grande flexibilidade e os trajes 

(uma tanga de penas e os seios completamente nus) desnortearam os 

espectadores ávidos por novidades ‘exóticas’.

Baker usou e abusou da marca de ‘exótica’ (que lhe foi imposta 

em  razão  da  cor  de  sua  pele),  inverteu-a  e  transformou-a  em 

marketing de  seu  estrelismo;  passeou  por  Paris  com  um  leopardo. 

Quando  viajava  sua  bagagem  totalizava  quinze  grandes  malas  que 

513 “Bananas  e  penas  compõem imagem exótica”  Folha de  S.Paulo,  domingo,  2  de 
dezembro de 1990 in:  http://almanaque.folha.uol.com.br/moda_02dez1990.htm Acesso:  17 de 
fevereiro de 2007.
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levavam  64  quilos  de  pó-de-arroz514,  196  pares  de  sapato,  1367 

tailleurs.  Recebia  seus  convidados  sempre  acompanhada  de  dois 

cachorros  de  estimação,  entre  os  treze  animais  que  colecionou.  Seu 

carro Voisin era marrom "para combinar com a sua pele" e estofado 

com pele de cobra.515

Ao longo de sua vida, Josephine nunca se esquivou das principais 

questões  sociais  de  seu  tempo;  participou  da  resistência  francesa 

durante a Segunda Guerra, da marcha pelos direitos civis nos Estados 

Unidos  e  processou  estabelecimentos  em  Nova  Iorque  por 

discriminação516.  Mas,  mesmo  com  toda  sua  irreverência  e  sua 

consciência política e racial, Baker sofria literalmente na pele as dores 

da  diferença  impostas  pela  ‘América’  e  a  Paris  brancas  às  pessoas 

negras. A atriz passava suco de limão no corpo para clarear a pele e 

cantava:

“Queria ser branca. Que felicidade para mim se 

meus seios e meus quadris mudassem de cor”517

514 O pó-de-arroz foi  desenvolvido especialmente para ela,  assim como a  brilhantina 
Bakerfix utilizada para moldar o seu penteado.

515 VORMESE, Francine.“A beleza negra” in:FAUX, D. Opus cit., p.108
516 “Josephine passou boa parte de sua vida lutando contra o racismo e a discriminação  

(participou da "Marcha sobre Washington", em 1963). Em Viena, na turnê européia que fez nos 
anos de 1930, foi recebida com manifestações contra seu espetáculo, o fato de ser negra e de se  
apresentar semi nua. Até os sinos da igreja de São Paulo começaram a badalar no momento de  
sua chegada para que as pessoas não saíssem de casa e fossem "contaminadas pela simples  
visão" [em 1929, a primeira vez que Josephine esteve no Brasil]. Teve problemas também nos 
anos de 1950, quando foi  mal atendida no Stork  Club de Nova York e acabou abrindo um 
processo por discriminação.  “Bananas e penas compõem imagem exótica” Folha de S.Paulo, 
domingo, 2 de dezembro de 1990 in:  http://almanaque.folha.uol.com.br/moda_02dez1990.htm 
Acesso: 17 de fevereiro de 2007.

517 VORMESE, Francine.“A beleza negra” in:FAUX, D. Opus cit.. p. 236
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3.2. O cinema como ‘corruptor’ de corpos e mentes: entre os ‘velhos 
valores’ e os novos hábitos e consumos.

“Quem paga a casa pra homem é mulher”

Se é de mim, podem falar 
Se é de mim, podem falar

Meu amor não tem dinheiro 
Não vai roubar pra me dar

Quando a polícia vier, e souber
Quem paga a casa pra homem é mulher 

No tempo que ele podia,
Me tratava muito bem,
Hoje está desempregado

Não me dá porque não tem,

Quando a polícia vier, e souber
Quem paga a casa pra homem é mulher 

Quando eu estava mal de vida
Ele foi meu camarada

Hoje dou casa, comida,
Dinheiro e roupa lavada,

Quando a policia vier, e souber 
Quem paga a casa pra homem é mulher518

Se por um lado, o  star-system é colocado como parte do grande 

esforço criado pela indústria cultural a fim de ganhar a audiência e o 

mercado  feminino  por  outro,  esta  construção  não  pode  controlar 

completamente  seus  efeitos,  já  que  certas  idéias  e  prazeres 

introduzidos  ao  domínio  público  e  legitimados  por  ele,  têm 

conseqüências imprevisíveis quando adaptados ao cotidiano. 

518 “Quem paga a casa pra homem é mulher”, Canção de João da Baiana, 1915”, APUD 
CHAHOUB,  Sidney.  Trabalho,  Lar  e  Botequim:  o  cotidiano  dos  trabalhadores  no  Rio  de  
Janeiro da Belle Époque. Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 2001. p.203.
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Sobre uso, consumo e produção cultural, De Certeau, analisando 

o  comportamento  do  “consumidor  cultural  de  representações” 

(televisivas,  urbanísticas,  comerciais  etc.),  argumenta que esse não é 

um  sujeito  passivo  diante  das  “representações”  Para  De  Certeau  o 

‘consumidor  cultural’  ‘fabrica’,  produz  interpretações  sobre  as 

representações que consome:

“A  uma  produção  racionalizada,  barulhenta  e 

espetacular,  corresponde  outra  produção,  qualificada 

de  “consumo”:  esta  é  astuciosa,  dispersa,  mas  ao 

mesmo  tempo  se  insinua  ubiquamente,  silenciosa  e 

quase  invisível,  pois  não  se  faz  notar  com  produtos 

próprios  mas  nas  maneiras  de  empregar  os  produtos 

impostos por uma ordem econômica dominante”519

Para  o  pensador  essa  reealaboração  que  os  consumidores  dos 

produtos  da  indústria  cultural  fazem,  isto  é,  readequando  esses 

produtos às suas próprias referências culturais, é um modo de “exercer 

poder”,  em  outras  palavras,  de  resistir  às  culturas  difundidas  e 

impostas pelas ‘elites’ produtoras de imagens.

Em  um  contexto  onde  se  dava  a  construção,  divulgação  e 

reafirmação de um modelo dominante de gênero masculino e feminino 

e de um padrão de relação homem-mulher520, cujas identidades eram 

naturalizadas,  de  que  modo  nossas  elites  que  se  expressavam  na 

grande imprensa e a população feminina de diferentes extratos sociais, 

especialmente  os  provenientes  das  camadas  médias  urbanas, 

consumiam  as  stars, os  tipos  femininos  e  seus  comportamentos 

projetados nas telas na São Paulo da década de 1920? 

519 CERTEAU, Michel de. A invenção do Cotidiano. Petrópolis Rio de Janeiro: Vozes, 
1994. p. 39

520 Ao  longo  do  texto  quando  usamos  esse  conceito,  referimo-nos  aos  discursos 
consoantes de médicos, religiosos, juristas de fins do século XIX e das primeiras décadas do XX, 
que partem de um pressuposto de que qualquer relação amorosa tende a um modelo absoluto e 
universal. Neste modelo o homem ocuparia o pólo ativo e dominador, enquanto a mulher se 
encontraria no pólo passivo e submisso. 
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Filiando-se  ou  não  à  categoria  dos  estudos  de  gênero,  muitos 

pesquisadores  estudando  os  discursos  médicos,  jurídicos,  religiosos 

entre  fins  do  século  XIX  e  início  do  XX  procuraram  desvendar  a 

produção de um discurso normativo521 sobre as mulheres brasileiras. 

Tantos  outros  buscaram  construir  uma  história  social  na  qual  as 

mulheres  também  fossem  protagonistas522.  Alguns  problematizaram 

sobre o que é ‘ser mulher’ em fins do século XIX e princípio do XX, 

atentando-se para o fato que o viver a condição feminina neste período 

dependia,  além  do  grupo  socioeconômico  que  as  mulheres  estavam 

inseridas, de seu pertencimento étnico-racial.523

Maluf  e  Mott  informam-nos  que  no  mesmo  ano  em  que  era 

aprovado  o  Código  Civil  de  1916,  era  publicado  “O  lar  feliz”,  um 

manual de economia doméstica,  destinado às jovens mães e ‘a  todos 

quantos amam seu lar’. 

521 Ver, por exemplo: COSTA, Jurandir Freire. Ordem médica e norma familiar. Rio de 
Janeiro: Graal, 1979; 

CORREA, Mariza. Os crimes da paixão. São Paulo: Brasiliense, 1981, coleção Tudo é 
história.

FUKUI,  Lia.  "Estudos  e  pesquisas  sobre  família  no  Brasil",  Boletim  informativo  e 
Bibliográfico de Ciências Sociais (BIB). Rio de Janeiro, nº 10, 1980; 

__________.e BRUSCHINI, M.C.A. "A família em questão", Cadernos de Pesquisa da 
fundação Carlos Chagas. São Paulo, 1981.

522 Ver, por exemplo: RAGO, Luzia Margareth. Do Cabaré ao lar: a utopia da cidade.  
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985.

MAGALHAES, Aceli de Assis. Historia de mulheres: sobre a privação e a privacidade 
na história das mulheres. São Paulo: Editora Alatana, 2001.

WILSON,  Elizabeth.  Enfeitada  de  sonhos:  Moda  e  Modernidade.  Rio  de  Janeiro: 
Edições 70, s/d.

523 Ver, por exemplo: DIAS, Maria Odila Leite da Silva. Quotidiano e poder em São 
Paulo no século XIX. São Paulo: Brasiliense, 1984.

PINTO, Maria Inez Borges. Cotidiano e Sobrevivência: A vida do trabalhador pobre na 
cidade de São Paulo, 1890-1914. São Paulo: EDUSP, 1994.

SCHPUN, Mônica R.  Beleza em jogo. Cultura Física e comportamento em São Paulo  
nos anos 20. São Paulo: Boitempo Editorial, 1999.

MALUF,  Marina  e  MOTT,  Maria  Lúcia.  “Recônditos  do  mundo  feminino”.  In: 
SEVCENKO, Nicolau (org). Historia da vida privada no Brasil, República: da Belle Époque à 
Era do Rádio. Vol.3 São Paulo: Cia das Letras, 1998. 

POSSAS,  Lídia  Maria  Vianna.  Mulheres,  trens  e  trilhos:  modernidade  no  sertão  
paulista. Bauru, SP: EDUSC, 2001. 
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Em consonância com o discurso jurídico e médico científico da 

época,  o  compêndio  objetivava  divulgar  e  esclarecer  o  papel  a  ser 

desempenhado  no  espaço  doméstico  por  homens  e  mulheres524.  À 

mulher eram reservadas as funções de:

“ (...) sempre fazer do lar – modestíssimo que seja 

ele  –  um  templo  em  que  se  cultue  a  Felicidade;  (...) 

encaminhar para casa o raio de luz que dissipa o tédio,  

assim  como  os  raios  de  sol  dão  cabo  dos  maus 

micróbios [...]  Quando há o que prenda a atenção em 

casa,  ninguém  vai  procurar  fora  divertimentos 

dispendiosos  ou  prejudiciais;  o  pai,  ao  deixar  o 

trabalho  de  cada  dia,  só  tem  uma idéia:  voltar  para 

casa, a fim de introduzir ali algum melhoramento ou de 

cultivar o jardim. Mas se o lar tem por administrador 

uma  mulher,  mulher  dedicada  e  com  amor  a  ordem, 

isso então é a saúde para todos, é a união dos corações,  

a felicidade perfeita no pequeno Estado, cujo ministro 

da Fazenda é o pai, cabendo à companheira de sua vida 

a pasta política, os negócios do Interior.”525 

No discurso jurídico, expresso no Código de 1916, estabelecia-se 

regras formais para os papéis sociais que homens e mulheres deveriam 

desempenhar a fim de assegurar a ordem familiar:

“A cada representante da sociedade matrimonial  

conferiu-se um atributo essencial. Assim, se ao marido 

cabia  prover  a  manutenção  da  família,  à  mulher 

restava a identidade social como esposa e mãe. A ele, a  

identidade  pública;  a  ela,  a  doméstica.  À  figura 

masculina  atribuíam-se  papéis,  poderes  e 

prerrogativas vistos como superiores aos destinados à 

524 MALUF, M. e MOTT, M. L. Opus cit.. p. 374.
525 “O lar feliz, p. 7-8, APUD: MALUF, Marina e MOTT, M. L. Opus cit. p. 374.
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mulher.  Delineava-se  com  maior  nitidez  a  oposição 

entre  esferas  pública  e  privada,  base  necessária  para 

que  a  mulher  se  torne  mulher  e  o  homem  se  torne 

homem, ao mesmo tempo que fornece os elementos de 

identificação do lugar do homem e da mulher em todos  

os aspectos da vida humana526”.

Como no Decreto 847 de 1890, vários preceitos do Código Civil 

de 1916 sacramentavam a inferioridade da mulher casada ao marido527. 

Ao homem, chefe da sociedade conjugal, cabia a representação legal da 

família, a administração dos bens do casal e dos da esposa (segundo o 

regime  matrimonial  adotado),  o  direito  de  fixar  e  mudar  o  local  de 

domicilio  da  família.  Assim,  a  nova  ordem  jurídica  incorporava  e 

legalizava  o  modelo  que  concebia  a  mulher  como  dependente  e 

subordinada  ao  homem,  e  este  como  senhor  da  ação.  A  esposa  foi, 

ainda,  declarada  relativamente  inabilitada  para  o  exercício  de 

determinados  atos  civis,  limitações  só  comparáveis  às  que  eram 

impostas aos pródigos, aos menores de idade e aos indígenas.528”

Jurandir  Freyre  analisando  o  discurso  médico  das  teses 

produzidas na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro ao longo do 

século  XIX,  chega  à  conclusão  de  que  naquele  período,  o  discurso 

científico,  calcado  nos  preceitos  higienistas  que  naturalizavam  os 

526 MALUF, Marina e MOTT, M.L. Opus cit, p 379-380. 
527 A respeito do Decreto 847 de 11/10/1890 que estabelece o Código Penal, ver nosso 

Capítulo 1, p. 141-142. 

Maluf e Mott, chamam a atenção para as diferenças importantes entre o código Civil de 
1916 e o Decreto de 1890. Segundo as autoras na legislação de 1890, “era conferida ao marido,  
sem qualquer  dissimulação,  a  chefia  da  sociedade  conjugal,  bem como a  responsabilidade 
publica da família, além de caber a ele a completa manutenção dos seus, e administração e o  
usufruto de todos os bens, inclusive dos que tivessem sido trazidos pela esposa no contrato do  
casamento. No Código de 1916, a manutenção da família passou a ser responsabilidade dos 
cônjuges. Uma perversão jurídica, no entanto, perpertuava a submissão da esposa ao marido: o  
direito da mulher casada ao trabalho iria depender da autorização dele, ou, em certos casos, do  
arbítrio do juiz” MALUF, Marina e MOTT, Maria Lucia. “Recônditos do mundo feminino” in: 
Historia  da  vida privada no  Brasil.  Volume 3.  Coordenador  geral  da  coleção  Fernando A. 
Novais. Organizador do Volume: Nicolau Svcenko. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 
375-76.

528 Idem, ibidem, p. 375.
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comportamentos  masculino  e  feminino,  construíram  os  modelos  de 

homem, de mulher e de relacionamento entre os sexos. Tal construção 

referendou  os  valores  e  normas  da  família  nuclear,  reforçando  as 

formas  de  dominação,  manutenção  e  reprodução  da  ‘ordem  social 

burguesa’ no Brasil529.

Considerando  as  características  anatômicas  da  mulher  os 

higienistas  constataram  que  ela  tinha  menos  força  física  que  os 

homens.  Postularam,  assim,  o  preceito  da  “fragilidade  feminina”, 

definindo a mulher como uma criatura fraca por natureza530, delicada e 

débil  moralmente  e  que  deveriam,  devido  a  sua  ‘fragilidade, 

sensibilidade  e  doçuras  naturais’,  colocarem-se  sob  a  proteção 

masculina, submetendo-se ao poder do homem.

Contrapondo-se  a  identidade feminina,  a  identidade masculina 

do  modelo  higienista  caracterizava o  ‘ser  homem’  pelo  vigor  físico  e 

pela  força  moral.  “Dominado  pela  sua  virilidade,  o  homem  amava 

menos que a mulher e seu interesse estava mais voltado para o gozo 

puramente sensual.  O homem era mais seco, racional,  autoritário e  

duro”531. 

Em tal  lógica, como seres ‘naturalmente’  tão opostos poderiam 

estabelecer uma relação conjugal? Como no discurso jurista, a solução 

apresentada pelos argumentos médico-científicos estava na redução da 

mulher ao papel de esposa e mãe zelosa e na reserva ao pai do papel de 

provedor da família e, ambos, cada um ‘em seu lugar’, unindo esforços 

no amor aos filhos.

529 Diferente da ordem patriarcal, para Jurandir Freire a ordem burguesa estabelecida no 
conceito de família nuclear, diferencia-se da primeira na medida em que o patriarca dos tempos 
coloniais ostentava seu poder sobre todo o grupo familiar e demais dependentes da propriedade; 
já no pós-abolição, desprovido de terras e escravos e disciplinado sexualmente, o pai tinha como 
compensação a propriedade privada da mulher 

530 RAGO, Elisabeth Juliska. A construção da 'natureza feminina' no discurso médico. 
Revista  de  Estudos  Femininos,  Florianópolis,  v.  10,  n.  2,  2002.  .Disponível  em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
026X2002000200019&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 17 de fevereiro de 2007.  Pré-publicação. 
doi: 10.1590/S0104-026X2002000200019

531 CHAULLOUB, Sidney. Trabalho, Lar e Botequim: o cotidiano dos trabalhadores no 
Rio de Janeiro da Belle Époque. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2001. p. 178. 
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Legitimado pelo  Estado,  sacramentado  pela  Igreja  e  divulgado 

pela  imprensa  esse  discurso  sintetizou  o  pensamento  de  uma  época 

intranqüila  e  ágil  no  processo  de  construção  e  difusão  das 

representações do comportamento feminino ideal. Ele buscava limitar 

o  horizonte  feminino  ao  “recôndito  do  lar”  e  reduzir  ao  máximo  as 

atividades  e  aspirações  das  mulheres  para  encaixá-las  no  trono 

doméstico como “rainha do lar” .532.

Parcela  dos  tipos  das  estrelas  fabricados  em  Hollywood  e 

exaustivamente  expostas  pelo  star-system oferecia  um  discurso  de 

validação de determinados valores naturalizados ao universo feminino, 

como:  amor,  sentimentos,  relacionamentos.  Os  tipos  ‘heroína’, 

especialmente, faziam parte dessa categoria de ‘valores femininos’ que 

contrastavam  com  os  ‘valores  masculinos’  de  domínio,  honra  e 

competição. 

Por  outro  lado,  as  stars,  independentemente  do  tipo  feminino 

que encarnavam nas telas, eram visivelmente mulheres que, por meio 

de  seu  trabalho,  ganhavam  muito  dinheiro,  eram  reconhecidas  e 

aclamadas socialmente. 

As estrelas hollywoodianas tornaram-se, assim, veículos de uma 

mensagem  perigosa  ao  statu  quo dominante;  a  de  que  a  mulher 

também  poderia  ter  “poder”  e  por  que  não,  contestar  discursos  que 

afirmavam que o lugar dela era no confinamento do lar, cuidando de 

sua  família,  sob  proteção  de  pais  ou  maridos  e  devendo  a  eles 

obediência. 

Ao analisarmos nossa documentação, percebemos que ambos os 

aspectos do star system apontados anteriormente, foram considerados 

nos  discursos  conservadores  da  imprensa  paulistana  da  década  de 

1920.

Tal imprensa estava atenta às ideologias veiculadas nos discursos 

das narrativas cinematográficas e se opunham frontalmente a alguns 

tipos  específicos  de  ‘mulher’  representados  nas  telas.  Resistiam  às 

vamps pelo seu ‘poder’ demolidor de lares por meio da sedução e às 

532MALUF, Marina e MOTT, Maria Lúcia – Op. cit. p.373.
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flappers por revolucionar os costumes e hábitos das esposas e filhas 

das ‘boas famílias’533. 

A mesma grande imprensa também não se cansava de anunciar o 

lado  sin city534 de Hollywood, associando as notícias de escândalos a 

um  discurso  pedagógico  que  visava  educar  as  jovens  leitoras  das 

famílias  médias  e  abastadas,  demovendo-as  do sonho de  ser  e  viver 

como  uma  estrela535.  Finalmente,  tais  revistas,  por  meio  de 

‘depoimentos’  das  estrelas  da  cena  ‘muda’  hollywoodiana  muito 

533 Entre os tipos femininos imortalizados nas telas cinematográficas, as flappers estavam 
entre as que mais inspiraram a moda feminina no pós-primeira guerra. Como abordamos no item 
1 deste Capítulo, stars como Louise Brooks imortalizaram cortes de cabelo e vestimentas mais 
curtas que as usuais,  em sintonia com uma época onde cada vez mais mulheres precisavam 
dedicar  menos tempo à  toalete,  cortando os cabelos  e  usando roupas  menos elaboradas  que 
permitissem maior movimento.

Entre as mudanças no comportamento das mulheres da década de 1920, as mudanças na 
moda foram percebidas como influências trazidas pelo cinema e foram alvo de duras críticas, por 
exemplo: "As bonecas da Moda" in A Cigarra; Ano XIII n.259 SP 08/1925; “As bonecas de hoje 
in: Revista Feminina Ano IX n.97 SP 06/1922; Ponderando in Revista Feminina:Ano X n.111 SP 
08/1923.

O Editorial da Revista Feminina, Ano VII n.69 SP, de fevereiro de 1920, elogiava, por 
exemplo, a campanha promovida pela Igreja católica pelo ‘decoro’ nas vestimentas femininas, 
fortemente influenciadas pela moda do pós-guerra e abria com a seguinte frase seu editorial: 
“Com muito acerto entrou a religião a pelejar contra a moda feminina, que de arte do vestir  
está, aos poucos, se transformando em arte de despir...” Também A Cigarra daria destaque para 
o tema: Moda e religião in: A Cigarra, Ano VII n.130 SP 02/1920 “Sua Santidade Bento XV está 
triste. As novas que em violentos estremeções do telegrapho, lhe chegam aos ouvidos austeros,  
não são proprios para calmarem seus nervos do grande exilado. Guerra, peste, fome dizem-lhe 
de  todos  os  lados...  Mais  o  inquieta  ainda  a  moda  dissolvente,  ameaçando-lhe  o  rebanho 
pacifico, nos campos da christandade. Uma lei quasi newtoniana exige o augmento do decote na  
proporção inversa do comprimento da saia.” 

534 Como visto no Capítulo 2, subitem 1, a associação de Hollywood à cidade do pecado, 
do crime,  da  transgressão e  do  delito  inicia-se  com a consolidação dos  grandes  estúdios  as 
matérias que exploravam os aspectos morais da vida dos atores auxiliam na implementação da 
política de normatização do cinema por meio do estabelecimento da censura do código Hays.

Em nossa pesquisa encontramos nas revistas femininas textos que alertavam ‘mocinhas 
ingênuas’ sobre os ‘inúmeros tipos de gatunos à espreita para explorá-las na cidade do pecado’. 
Todos os textos continham um forte viés moralizante, por meio de uma pedagogia do terror, 
buscavam despertar o recato nas mulheres e demovê-las de qualquer indentificação com a vida 
independente das estrelas. Ver, por exemplo: “O que custa ser artista de cinema - “Hollywood”, 
a cidade diabólica de Los Angeles” in:  Revista Feminina”, Ano XVI n.183 SP 08/1929, que 
abria a matéria, deixando bem claro a quem se dirigia esse discurso e, ao mesmo tempo,revela-
nos,  os  medos  que  tal  imprensa  expressava  em  relação  as  stars,  enquanto  mulheres 
independentes que influenciavam às jovens brasileiras a desejar também a independência: "Estas 
linhas são dirigidas a quantas moças jovens e lindas, suggestionadas pela gloria e sobretudo  
pela vida de luxo que levam as estrellas do écran” e as enormes sommas que ganham, pensam 
embarcar para os Estados Unidos e dedicar-se ao cinema.
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populares, veiculavam um discurso que visava anular o fascínio que a 

star como modelo de mulher moderna e bem sucedida pudesse exercer 

nas mentes das jovens esposas das ‘boas famílias’. 

Para começar nossa reflexão, recorremos mais uma vez a Glória 

Swanson “a actriz das glórias”, como aclamava a Revista A Cigarra536.

Em artigo publicado na revista  Para Todos, o autor da suposta 

entrevista na qual Glória Swanson discorria sobre a ‘mulher moderna’. 

Faz uma longa explanação sobre seu desejo de conhecer o que se passa 

na cabeça das mulheres, ‘esse ser incógnito e intransponível’.  Conta-

nos que,  em sua busca,  visitou o museu Britânico e parou diante de 

uma múmia egípcia, ‘restos de uma princesa conservados por séculos’ 

e  da  “boca  sem  cor  e  fechada  para  sempre”  buscava  desvendar  “o 

mystério  insondável  da  morte”.  Confessa  a  nós  leitores  que  seus 

esforços foram em vão, pois “do envolucro apenas chegou até mim o 

razo perfume de madeira carcomida e traçada, o cheiro dos seculos  

concentrados no fragil corpo de uma mulher que fôra, talvez, bella, e 

sabia ...”

O autor prossegue em sua saga incansável. Desta vez, no Louvre, 

detém-se diante da “téla magnifica do magnifico Leonardo, a Monna 

Lisa”  e  a  ela  quis  interrogar,  considerando  que  “Aquelle  sorriso 

imperturbavel, enigmatico e sabio, acceitava talvez os mysterios que 

fazem  do  coração  feminino  o  mais  complicado  de  todos  os 

Desde já dir-lhes-emos que não embarquem, a menos que levem consigo a passagem de 
ida e volta. Mas, entendam bem, a passagem, em bilhete e não em dinheiro. Porque ainda que 
levem elevada quantia, mesmo mil contos, correm perigo de não poderem voltar á casa.

Dirigimo-nos ás senhoras que possuem todas as condições de juventude, de belleza e até  
psychologicas e intellectuaes necessárias para abrigar uma esperança legitima de poder chegar 
a ser, sinão uma “estrella” de primeira grandeza, ao menos um bom satellite da phantastica  
constellação cinematographica"

535 Na grande imprensa voltada para o público feminino da década de 1920, aparecem 
notícias  de  jovens  de  ‘boa  família’  que  se  transformaram devido  a  ‘maléfica  influência  do 
cinema, como a matéria da Revista Feminina Ano VIII n.91 SP 12/1921 “A escola do cinema” 
que anuncia o desaparecimento de duas adolescentes de uma ‘boa família’ mexicana que fugiram 
de casa influenciadas pelas narrativas da tela.

Outras matérias ao mesmo tempo em que descrevem episódios da vida das estrelas em 
Hollywood, narram histórias escabrosas de ‘mocinhas’ que foram iludidas na ‘cidade do pecado’ 

536 "Notas...Uma grande estrella" in Revista A Cigarra Ano XIII n.266 SP 12/1925 que 
afirmava "Glória é a actriz das glórias”.
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mecanismos”.  Tudo em vão.  Mais  uma vez  o autor recebe o silêncio 

como resposta para suas indagações sobre o ‘mystério insondável’ das 

mulheres. Da Monalisa só obteve a contração de seus “labios ironicos e 

persuasivos”, pois,  segundo  ele,  se  Gioconda  lhe  confessasse  os 

‘segredos femininos’, deixaria de sorrir e “sua gloria, sua sabedoria e 

seu encanto, estão – sabe-o toda gente – no seu sorriso”.

Finalmente,  o  autor  encontra  Glória,  a  mulher  disposta  a 

confessar somente a ele todos os mistérios que rondam, por séculos, ‘a 

natureza’ feminina:

“Gloria Swanson fala da mulher moderna - A falsa 
superioridade feminina537

(...)

De outra vez ainda, ao cahir de uma pardacenta 

e fria tarde, encontrei-me sentado num amplo divan de 

velludo azul. A meu lado, apoiada negligentemente em 

um  dos  braços  do  movel,  Gloria  Swanson  ouvia  as 

minhas perguntas que muitas outras pessoas antes de 

mim, já lhe haviam feito e a que ella, enigmatica como a 

mysteriosa  mumia  do  Museu  Britannico,  indecifravel  

como  o  admiravel  quadro  de  Leonardo,  se  havia 

negado a responder. 

Mas  eu  propuzera-me  arrancar  a  Gloria  a  sua 

opinião, essa opinião que eu desejaria ouvir dos labios 

das  mais  intelligentes  e  mais  estranhas  mulheres  do 

mundo e puz em jogo toda influencia que minha grande 

amizade com Gloria poderia ter. Repeti uma vez ainda 

minhas perguntas e,  ella, inclinando-se, para espertar 

com uma artistica tenaz de bronze o fogo que ardia no  

grande fogão de marmore, abria a bella boca e falou. 

Era  a  legendaria  e  fantastica  (...)  que  falava,  a  

537 “Gloria Swanson fala da mulher moderna - A falsa superioridade feminina” Seção: 
Cinema Paratodos, Revista Para Todos, Ano IV, nº,184, RJ, 24/06/1922. 

A revista Para Todos no período em questão teve circulação na cidade de São Paulo.
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admiravel e inconfundivel Mona Lisa, que continha seu 

eterno sorriso para dizer alguma coisa ... 

Insisti:

—  Estranho  título  esse,  o  do  seu  ultimo  film. 

Referindo-se a uma mulher, acho exaggerado dizer-se: 

“A marca commercial de seu marido!...”538

E  Glória,  supostamente,  passa  a  explicar  ao  entrevistador  o 

significado do título do filme que encerra uma mensagem reveladora:

—  Entretanto,  é  assim  mesmo.  A  maioria  dos 

maridos chegou ao ponto de considerar suas mulheres 

simples marcas de fabrica, agente de propaganda para 

seus fins commerciais ou materiaes. E essa mulher é um 

produto dos tempos de hoje. O marido vale-se della em 

todos os casos em que elle  prevê que não póde vencer 

sozinho. Creia ...  Mais de uma fortuna ou boa posição 

social os homens se devem ás proprias esposas. Não há 

melhor propaganda que um bello decote e uns alvos e  

bem modelados hombros. Já fiz um estudo especial da 

mulher moderna. Posso dizer, mesmo, que foi isso por 

algum  tempo  toda  minha  occupação.  Estudei-a  em 

todas as suas modalidades. Ouvi-a falar, li-a, vi-a agir 

nos  ambientes  propicios  ao  desenvolvimento  de  seu 

poder  e  de  suas  habilidades.  Minha  experiencia  foi  

enorme, mas é uma gotta de agua no oceano feminino,  

onde desde há anos navego. As nossas mulheres, em sua 

maioria, não são felizes, ás vezes por sua culpa e outras 

por culpa alheia. Falo em geral, e os exemplos que me 

levaram  a  esta  deducção  não  são  pessoais,  são 

experiencias  em  que  entraram  muitas  mulheres. 

Observo  bem  o  caracter,  os  modos,  os  defeitos  e  as 

538 Her Husband's Trademark, era o título original do filme, produzido no mesmo ano 
dessa entrevista, em 1922, e dirigido por Lois Miller.
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virtudes que caracterisam a mulher moderna, porque é 

essa qualidade de mulher que eu encarno no cinema, e  

devo  conhecel-a  perfeitamente,  para  que  as  minhas 

interpretações sejam absolutamente verdadeiras.539

Fosse  Glória  em  pessoa  fazendo  uso  do  “modelo  burguês  de 

relação homem- mulher”, estruturado pelo discurso dominante sobre a 

família do Brasil de fins do século XIX e das primeiras décadas do XX 

ou fosse a fama da atriz e sua aceitação entre o público brasileiro sendo 

usadas para difundi-lo, o fato é que a suposta entrevista reforça uma 

série  de  estereótipos  femininos,  presente  na  mente  de  médicos, 

religiosos,  juristas  e  uma  infinidade  de  ‘respeitáveis  senhores  de 

família’ da São Paulo da década de 1920. 

Glória elevada ao patamar de uma obra de arte de seu próprio 

tempo, comenta sobre o título do filme que, segundo ela (ou o discurso 

atribuído a ela) sintetiza as ‘características da mulher moderna’. 

À  Glória  são  atribuídas  capacidades  de  observação  e  pesquisa 

sistemáticas que lhe possibilitam conhecer, compreender e desvelar o 

universo feminino; entender e definir o que é a ‘mulher moderna’: um 

ser usado como mercadoria, um trampolim para maridos oportunistas 

que  se  aproveitam  de  suas  esposas  como  objetos  sexuais  a  serem 

expostos,  por  meio  de  decotes  e  ombros  nus,  objetivando vantagens 

materiais. 

Glória prossegue a entrevista, reforçando que seu discurso é o da 

‘actriz’ Glória Swanson e não o da Glória ‘mulher’. Nesse momento, a 

respeitável  actriz  Glória,  como  em  um  ato  falho  entre  discurso  e 

prática,  desnorteia  o  entrevistador  deixando-o  avistar  suas  pernas 

‘modeladas’ e todo o seu glamour. Refeito, o jornalista dá continuidade 

a entrevista:

539 “Gloria Swanson fala da mulher moderna - A falsa superioridade feminina” Opus. cit.
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— Falo como actriz, não falo como mulher.

Gloria Swanson, ahi, impelliu com seu pé esvelto  

a  cauda  do  vestido  verde-gris  com  que  envolvera  as  

pernas,  umas  pernas  esquisitamente  modeladas,  que 

meias  cinzentas  de  seda  opaca  cobriam  e,  quando  se  

inclinou para espertar de novo o fogo, um tenaz véo de  

perfume  chegou  até  a  mim,  cuja  essencia  eu  não 

poderia determinar com precisão, se o quizesse dizer, e 

creio ser o aroma da sua carne dourada. 

Gloria voltou a falar:

— Mulher alguma no mundo pôde ser  feliz  com 

um homem que não seja seu amo e senhor.  Sem amo, 

mulher alguma é feliz, nem póde amar homem nenhum 

que  não  seja  seu  dono.  Está  nisso  a  desdita,  a  

intranquilidade,  digamos  assim,  da  maioria  das 

mulheres. O homem póde ser um escravo, um adorador, 

um serviçal mas tem de ser ao mesmo tempo um dono e 

senhor?540

Pela  boca  de  Glória  soa  o  bordão  que  encantaria  médicos 

higienistas,  juristas,  religiosos,  maridos  e  pais  das  ‘boas famílias’  da 

década  de  1920,  assustados  com  as  transformações  que passavam o 

‘ser’  feminino  em  sua  aparência,  gestos  e  atitudes  e  que  fugiam  ao 

controle normatizador: “Mulher alguma no mundo pôde ser feliz com 

um homem que não seja seu amo e senhor”. 

A felicidade da ‘mulher moderna’ segundo o discurso atribuído à 

Gloria estaria na servidão voluntária feminina. O amor das mulheres 

não  poderia  ser  direcionado  a  alguém  que  fosse  capaz  de  expor 

publicamente seus  dotes  físicos  em decotes.  Para ser  feliz  a  ‘mulher 

moderna’ deveria amar aquele que estivesse disposto a encerrá-la no 

recôndito e proteção do lar doméstico.

No trecho citado anteriormente, a pergunta formulada na voz de 

Glória que soa como contraditória à sua afirmação anterior, não o é se 

540 Idem, ibidem.
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considerarmos  que  a  base  de  tal  pergunta  estava  afinada  com  uma 

vertente  do  discurso  dominante  bastante  conhecido  no  período,  ou 

seja,  aquele  que  naturalizava  a  sedução  na  medida  certa  como  uma 

arma feminina de dominação masculina.

Glória prossegue, contemporizando sobre qual contexto sua fala 

deve ser aplicada:

— É claro que, quando falo o homem, me refiro 

aos da nossa terra, aos homens da America. Precisam 

sobrepôr  a  sua  autoridade  á  das  esposas,  conquistar 

melhor  lugar  na sociedade,  demonstrar  á  mulher  que 

lhe não são inferiores. 

—  As  mulheres  americanas  de  hoje  em  dia  – 

simples  marcas  de  fabrica  de  seus  maridos  –  são 

immensamente  desditosas,  lê-se-lhes  isso  no  rosto,  

porque  estão  ligadas  a  homens  que  não  lhes  impõem 

sua  autoridade  e  as  deixam  fazer  tudo  que  querem. 

Educadas  como  meninas  caprichosas,  assim  se  foram 

creando  amimadas  sempre  e  agora,  coitadas,  não 

sabem  mais  o  que  querem,  nem  como  achar  prazer 

algum nesta vida.

— A emancipação da mulher e tudo quanto se tem 

feito para a obter, em nada contribuiu para a elevar ao 

seu verdadeiro nivel.

—  Em  nenhuma  parte  do  mundo,  como  na 

America,  tem  a  mulher  tanta  liberdade  nem  se  lhe 

offerecem maiores ou melhores occasiões de se  tornar 

independente. No commercio, nas artes e na industria, 

há logar para as suas actividades541.  Podem bem ficar 

solteiras,  sem  que  o  fantasma  da  miseria  as  assuste,  

visto  que  o  matrimonio  aqui  não  é,  como  em  outros  

paizes,  um  simples  acto  que  resolve  complicado 

541 Na  década  de  1920  os  Estados  Unidos  já  possuíam  oito  milhões  de  mulheres 
trabalhando fora de casa. ANDERSON, Margo J. The American Census: A Social History. New 
Haven CT: Yale University Press, 1988.
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problema  economico.  É,  porém,  nessa  virtude  que 

reside o mal, porque um só tecto não póde abrigar dois  

“senhores”,  uma  mulher  não  póde,  não  deve  rivalisar 

com o marido, se se chega a casar.542

A atriz esclarece que seu discurso sobre a ‘mulher infeliz’ cabe à 

“América”, pois lá as mulheres tornam-se “marcas de fabrica de seus 

maridos,  exatamente  porque  os  segundos  não  cumprem  o  ‘papel’ 

reservado aos homens de ser ‘amos e senhores’.543 Lá, supostamente os 

homens  necessitariam  recuperar  sua  ‘superioridade’  diante  de  uma 

mulher que faz tudo que deseja, que é ‘caprichosa’ desde menina, que 

trabalha no “commercio, nas artes e na industria”, pois ‘há logar para 

as  suas  actividades’. Enfim,  Glória  esclarece  que  a  mulher 

independente da qual fala é a estadunidense, que conquistou um lugar 

na  sociedade,  mas  que  “agora,  coitadas,  não  sabem  mais  o  que 

querem, nem como achar prazer algum nesta vida”.

No  discurso  atribuído  a  Glória,  na  ‘América’  a  emancipação 

feminina seria tão grande que propiciaria a mulher estadunidense até 

mesmo abrir mão do casamento para viver, “sem que o fantasma da 

miseria as assuste”. Mas justamente nesta conquista emancipadora é 

que residiria todo o mal e a fonte de tristeza da ‘mulher moderna’, pois 

se  com “um simples  acto”  consegue  resolver  “complicado  problema 

econômico”, passa a exercer um papel de comando que ‘por natureza’ 

não lhe cabe.

Para encerrar, o arguto jornalista, questiona à ‘sábia’ e admirada 

actriz,  qual a  solução pra esse ‘imenso problema’ e dela ouvimos de 

novo a resposta aclamada por todos aqueles que se viam no direito de 

definir  papéis  sociais  para  homens  e  mulheres,  calcados  em 

características supostamente naturais:

542 Idem, ibdem.
543 Na fabricação deste discurso, podemos ver a mensagem dos ‘respeitáveis chefes de 

família brasileiros’ anunciando que se nos Estados Unidos os homens se eximiam de seu papel 
de ‘amo e senhor’, na São Paulo da década de 1920 os ‘chefes das boas famílias’ desejavam 
cumpri-lo à risca e tornar ‘felizes’ ‘o frágil ser’ pertencente ao universo feminino.
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—  Diga-me,  Gloria!  Pensa  haver  remedio  para 

isso?

—  O  único  remedio  está  em  voltar  o  homem  a 

impôr sua força, sua habilidade, sua intelligencia sobre 

a  desmedida  soberba  das  mulheres,  e  a  ser  menos 

tolerante.  A mulher,  por sua vez,  se  se julga capaz de 

bastar-se a si propria, não se case, fique solteira.

Eu sorri.  Gloria  Swanson acabava de descobrir  

outra faceta da sua complicada pysichologia. Revelava-

se uma observadora profunda do espirito da mulher, da 

mulher moderna, a mais complexa e mais estranha das 

creaturas que  Deus  pos  no  mundo,  para embellezar e  

mortificar a existencia dos seres que vivem sob o pallio  

azul dos céos ...544

Em nossa pesquisa encontramos diferentes gêneros textuais que 

reafirmavam  o  discurso  atribuído  à  star Glória  Swanson.  Em  uma 

outra entrevista publicada, igualmente em 1922, e também pela revista 

Para  Todos,  intitulado  “O  marido  ideal”,  podemos  ler  na  primeira 

linha do artigo a idéia central presente na suposta entrevista dada por 

Glória: “Toda mulher quer um dominador” – affirmou com emphase 

Elsie Ferguson545, reclinada sobre um luxuoso divan, em seu quarto de 

vestir”.546

544 Idem, ibidem.
545 Elsie Ferguson nasceu em Nova Iorque, Nova Iorque, EUA, em 19 de agosto de 1883, 

filha do proeminente advogado Hiram Benson Ferguson. 

Educada em Manhattan, iniciou sua carreira como chorus girl na comédia musical "The 
Belle  of  New York" no  Madison  Square  Theatre,  em 1900.  Chegou  à  Broadway  em 1903, 
apresentando-se no musical "Miss Dolly Dollars" e,  em 1917, estreou no cinema na película 
Barbary Sheep. Era uma das atrizes mais bem pagas naquele período, recebendo semanalmente 
$5.000 dólares durante as filmagens daquela película. 

Em  sua  carreira  fez  cerca  de  30  filmes.  Teve  uma  vida  amorosa  conturbada, 
freqüentemente envolvida em escândalos, bastante explorados pela imprensa.

Faleceu em New London, Connecticut, em 15 de novembro de 1961.
546 “O Marido Ideal” Seção: Cinema Para Todos, in: Revista Para Todos, Ano IV n.166 

RJ 18/02/1922. 
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O  artigo  prossegue  destacando  a  origem  familiar  de  Ferguson 

“uma patrícia”; bem educada, refinada, que tem fama, beleza, dinheiro 

e poder, enfim, que alcançou aparentemente tudo o que uma mulher 

pudesse desejar. No entanto, é incompleta, falta-lhe:

“um homem dominador”. Mas não me refiro a um 

dominador capaz de bater,  de sacudir  a  mulher pelos 

cabellos,  e  sim, explicou Miss Ferguson,  o homem que 

governe,  que  tenha  iniciativa,  saiba  ordenar,  porem 

sempre  com  ternura.  É  no  imperio  do  homem  que  se 

resume a ventura das mulheres.547

Reproduzindo um discurso que beira a humilhação,  as  estrelas 

de  cinema  que  aparecem  nos  artigos  das  revistas  especializadas 

brasileiras explicitam o desejo de serem obrigadas pelos seus maridos 

a  realizarem  atividades,  mesmo  que  esses  respeitem-nas  e  as  suas 

escolhas:

“Muitas  vezes  eu  digo  ao  senhor  Clark:  “Meu 

querido  –  porque  você  não  me  traz  bilhetes  para  o 

theatro,  sem  que  eu  precise  pedir”  e  ele,  muito 

admirado,  responde:  “Ora,  eu  não  o  faria  nunca.  Eu 

poderia não acertar na escolha de uma peça que fosse 

do  seu  agrado,  ou  você  poderia  estar  fatigada  e  não 

querer sahir.” E, eu replico: “Não faz mal que eu esteja  

cansada  ou  não,  que  o  theatro  seja  ou  não  do  meu 

agrado. Faça-me ir. Leve-me de qualquer forma”. 

E prossegue:

547 Idem, ibidem.
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“Uma mulher não quer ser uma rainha. Ella quer 

ser  governada.  A  mulher  julgou  que  precisava  ser 

independente e fez os maiores esforços para vencer sob 

o  ponto  de  vista  financeiro.  E  agora  milhares  de 

mulheres  ultrapassaram  os  proprios  maridos  em 

ordenado e competencia. E qual é o resultado? A mulher 

independente  conseguiu  uma  certa  satisfação  intima. 

(...)”548

Voltaremos  em  outro  momento  à  discussão  sobre  qual  seria  a 

satisfação íntima conseguida pelas mulheres estadunidenses apontada 

por Ferguson. Por enquanto, fiquemos com a sua conclusão:

“Meu marido tem mimos de mais para commigo.  

Preoccupa-se em saber se estou com os pés molhados, se 

estou  alegre  ou  triste.  Zela  por  mim  como  uma  pata 

pelos patinhos. Eu preferia antes que elle de quando em 

vez ralhasse commigo. Quero ser governada. E é o que  

as mulheres querem.”549 

Ao mesmo tempo em que veiculavam entrevistas como essas que 

buscavam  anular  o  modelo  de  mulher  independente  representado 

pelas atrizes hollywoodianas bem sucedidas, as revistas femininas da 

grande imprensa investiam em uma outra vertente do discurso sobre o 

cinema.  Nessas  matérias  o  cinema  era  colocado  em  pauta  para  ser 

acusado  de  responsável  pela  corrupção  dos  costumes,  dos  ‘bons 

valores’, ‘da boa norma’. 

Nesses artigos o cinema é denominado de ‘factor de incultura’; 

‘escola  de  immoralidades’;  ‘pernicioso’;  introdutor  de  maus  hábitos; 

548 Idem, ibidem.
549 “O Marido Ideal” Seção: Cinema Para Todos, in: Revista Para Todos, Ano IV n.166 

RJ 18/02/1922. 
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responsável  pela  ‘perversão dos costumes’;  ‘factor  de  desordem e de 

corrupção da mocidade’550. 

Diante da popularização do cinematographo, a grande imprensa 

adjetivava-o  negativamente,  atribuindo-lhe  uma  função  pedagógica 

demolidora. Os artigos, após arrolarem a série de perigos e malefícios 

do  cinema,  propunham  diferentes  saídas  para  poder  controlar  os 

efeitos ‘perniciosos’ provocados pelas narrativas projetadas na tela.

Acompanhemos alguns trechos desta vertente de discurso.

“O cinema

A expressão lidima ou verdadeiramente de uma 

sociedade embryonaria, são os nossos cinemas actuaes. 

Expoente  Maximo  de  tudo  quanto  é  pernicioso,  o  

cinema,  até  o  presente,  só  visou  introduzir  os  máos 

hábitos  na  nossa  sociedade.  Nelle,  o  dardo  do  crime 

zarguncha  com  sua  ponta  acicalada  e  venenosa  as 

almas  infelizes  que  se  deixam  arrastar  vilmente  no 

vértice d’uma embriaguez pavorosa.

As creancinhas de hoje, logo cedo contaminam-se 

da  maldade  da  cinematographia  moderna.  E  não  só 

esse  vírus  terrível  embarga-lhes  os  primeiros  passos 

que  as  devem  conduzir  á  virtude,  como  tambem  as 

deixa inteiramente compenetradas de que mais vale ter 

affeição a um William Farnum ou a uma Pearl Wite, a 

um nome representativo da nossa Historia.

550 Apenas  a  título  de  exemplo,  arrolamos  algumas  das  matérias  representantes  da 
vertente desse discurso: “As actrizes de cinema” in: Revista feminina Ano VIII n.82 SP 03/1921; 
“O  cinema”,  in:  Revista  Feminina,  Ano  VIII  n.80  SP  01/1921;  “O  cinema:  Escola  de 
immoralidades”, in:  Revista Feminina, Ano VIII n.83 SP 04/1921; Um factor de incultura in: 
Revista Feminina, Ano IX n.103 SP 12/1922; “O cinematographo e a perversão dos costumes: 
Um gesto  digno de  louvor  das  feministas  italianas”  in:  Revista  Feminina Ano X n.107 SP 
04/1923; “Os satyros na penumbra. É preciso moralisar o cinema ou eliminal-o de nossa vida 
social. – Um factor de desordem e de corrupção da mocidade”, in:  Revista Feminina Ano X 
n.110 SP 07/1923; “As creanças e o cinema”, Revista Feminina, in: Ano XII n.130 SP 03/1925; 
“Foi num salão de festa” Editorial in: Revista Feminina, Ano XII n.134 SP 07/1925; ALMEIDA, 
Guilherme de Cinematographos - O Estado de São Paulo, 31 de agosto de 1927.
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No  cérebro  desses  entesinhos  tão  mal 

encaminhados,  por  que  se  não  introduzir  um  nome 

valoroso de Silva Jardim ou de Floriano Peixoto?”551

Por meio de um discurso nacionalista e republicano a ‘leitora’ de 

Piracicaba, São Paulo, que assina como Carolina Cintra, denunciava a 

contaminação  feita  pelo  “vírus  terrível”  que  representa  a 

‘cinematographia  moderna’ às  ‘creancinhas’.  Como  as  ‘mulheres 

modernas’,  as  crianças  também  eram  infelizes  criaturas  ingênuas, 

expostas  ao  “Expoente  Maximo  de  tudo  quanto  é  pernicioso”  e 

precisavam ser cuidadas e vigiadas.

O  cinema  impedia  as  crianças  de  conhecer  e  admirar  as 

‘personagens importantes’ de nossa história e as estimulavam, desde 

cedo,  a  conhecer  e  amar  os  astros  hollywoodianos.  Diante  de  tal 

constatação a autora prossegue em seus argumentos, posicionando-se 

a favor da transformação do cinema em “um paradigma de instrucção 

e  educação”.  Para  isso  sugere  que  esse  ‘antro  de  perdição’  seja 

transformado  em  um  instrumento  difusor  das  “luzes  de  bons  e 

salutares ensinamentos”. 

Alerta para o perigo que representa os  films cinematographicos 

à criança alfabetizada, pois esta é capaz de absorver mais os “subsídios 

falsos”  do cinema que lhe ‘deformam’ o caráter  infantil.  Ensina,  por 

meio de um discurso higienista, que assim como “os nossos músculos 

precisam de gymnastica”, “nosso espírito precisa de cultura”. Clama 

pelo controle urgente dos  films  e convoca a população a se mobilizar 

em uma “campanha em prol dos bons costumes”. 

“Desenvolvamos  os  músculos  sem  comtudo 

descuidarmos do espírito.

(...) Ensinemos altivez ás creancinhas, incutindo-

lhes  sentimentos  piedosos.  Mostremos  que  somos 

551 “O cinema”, in: Revista Feminina, Ano VIII n.80 SP 01/1921.
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paulistas! Dignifiquemos o Brasil!”552

Para  além  do  conteúdo  moralizante  desses  discursos,  eles  nos 

revelam que na São Paulo da década de 1920 não havia uma legislação 

que considerasse, por exemplo, a idade para a freqüência nos cinemas, 

criando normas para o consumo deste entretenimento moderno.

Na  mesma  linha  outro  artigo  chamava  as  mães  à 

responsabilidade de cuidar da formação de seus filhos, controlando os 

horários das crianças para freqüentar as seções de cinema:

 “O cinema: Escola de immoralidades

As mães, ciosas da formação dos seus filhos, não 

devem consentir que elles frequentem os cinemas, a não 

ser  em  “matinées”,  aos  domingos,  destinadas 

exclusivamente  ás  creanças  e  onde  se  exhibem  fitas 

comicas cujo unico merito é divertil-as.” 553

Os perigos trazidos pelas fitas às crianças arrolados no artigo são 

bem semelhantes  aos  apontados  pela  leitora  de  Piracicaba  do artigo 

anterior:

“O cinema é a escola do roubo, do assassinato, da 

sensualidade,  do  cynismo  e  da  licenciosidade.  O 

ratoneiro e o ladrão, que não possuem bastantes “trucs” 

para exercer o seu “trabalho”, por falta de imaginação e 

por  mingua  de  gênio,  ao  cabo  de  alguns  mezes  de 

observação  das  fitas  policiaes,  adquirem  um  engenho 

assombroso  para  praticar  as  suas  façanhas  e  illudir,  

por  meio  de  estratagemas,  a  acção  repressiva  da 

552 Idem, ibidem.
553 “O  cinema:  Escola  de  immoralidades”,  in:  Revista  Feminina, Ano  VIII  n.83  SP 

04/1921.
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policia.”554

A  pellícula como  ‘boa  escola  do  crime’  ensina  ao  assassino  a 

escapar  da polícia,  assim como ao  ‘individuo de  baixos  instinctos’ a 

manchar  sem  ‘redeas’ a  “honra  das  famílias”,  pois  esse  com  a 

“licenciosidade que a cinematographia explora, perde inteiramente o  

escrúpulo”.555 

O  risco  também  é  imenso  para  “As  senhoras  honestas  e  as 

meninas puras” que “ficam com a imaginação exaltada e começam a 

considerar os erros de amor como factos comesinhos, agradaveis de 

praticar e nunca passiveis de castigo e censura”556

Fazendo a crítica a esse discurso moralizante sobre a sexualidade 

feminina, Lídia Possas, observa que também nos anos de 1930 atores e 

tipos  das  telas  hollywoodianas  continuaram  a  exercer  um  fascínio 

perigoso à ‘moral e aos bons costumes’ no ideário da família nuclear 

brasileira:

“Das  telas  da  indústria  cinematográfica 

hollywoodiana esses comportamentos [o ato de cortejar 

e  seduzir,  por  exemplo] penetravam  cada  vez  mais  o  

universo  cultural  das  cidades  (...),  captando  o 

imaginário  dos  jovens.  O  cinema,  com  seus  astros  e 

atrizes,  tirava  suspiros  e  projetava  gestualidades, 

impondo Rodolpho Valentino, Gloria Swanson, Norma 

Talmadge e a inigualável Greta Garbo como modelos”557

554 Idem, ibidem
555 Idem, ibidem.
556 Idem, ibidem.
557 POSSAS, Lídia Maria Vianna. Mulheres, trens e trilhos. Bauru, SP: EDUSC, 2001, p. 

282.
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O encantamento pelas stars  invadia também o universo das trabalhadoras da 
ferrovia. Nas diferentes poses inspiradas em Greta Garbo a jovem Clara 
aproveitava os dias de folga na ferrovia para fazer o seu ‘book’, em estúdios ou 
nos ‘lambe- lambe’ da cidade do Rio de Janeiro assumindo novas 
‘representações’ e ‘novos papéis’. 
Acervo particular de Clara Modzewski entre 1939-1943. Fotografia e 
informações reproduzida de POSSAS, Lídia Maria Vianna. Mulheres, trens e 
trilhos. Bauru, SP: EDUSC, 2001, p. 283. 



Atentos a essa potencialidade de encantamento do cinema, que 

‘pela vivacidade das suas scenas, pelo interesse empolgante dos seus  

episodios, pela maneira como arrasta a imaginação do espectador’; 

os articulistas das revistas femininas faziam coro pelo estabelecimento 

de um severo controle das películas projetadas na tela. Caso contrário 

o cinema possuidor da ‘desvirtude de transformar, num ápice, a alma 

do individuo”, desperta-lhe-ia ‘sentimentos máos’ e o guiaria ‘para o 

máo caminho”558.

As  mesmas  revistas  que  publicavam  os  artigos  moralizadores 

sobre  o  cinema  e  sua  produção  promoviam  ‘concursos 

cinematographicos’ em suas páginas. 

Tais  concursos,  otimizavam  a  venda  das  revistas  que  os 

promoviam com o mote de checar as preferências dos leitores por seus 

astros;  divulgavam  e  acompanham  os  concursos  de  aspirantes  ao 

cinema, além de uma infinidade de outros relacionados aos padrões de 

beleza.

 “Concurso Cinematographico d’ A Cigarra Quaes 
os tres actores que mais aprecia? Quais as tres actrizes 

da sua predilecção?

Disposições 

O concurso realisar-se-á debaixo das normas exigidas.

DO VOTANTE

a)                O  concurrente  cortará  o  coupom  annexo  e 

enche-lo-a  de  accordo  com  as  disposições  nelle  em 

vigor.

(Nota – A menor transgressão a este artigo redunda na 

558 Idem, ibidem.

405



annullação da ficha);(...)

DA REDACÇÃO

(...)

b)               Encerrado o concurso em 3 de julho – dia em 

que finda o praso para o preenchimento as cédulas – e 

verificada  a  votação,  serão  publicadas  as 

photographias  dos  artistas  vencedores  e  sorteados  os 

devidos premios (o primeiro de 50$000 e o segundo de 

... 36$000).

(...)

Os votos

Segue o resultado verificado nas cédulas que se acham 

em poder da redacção.

Até  ás  14  horas  do  dia  16,  o  total  das  fichas  

proporcionou esta apuração:

Actores:  Ramon  Navarro,  10;  Adolphe  Menjou  e  

Rodolpho Valentino,  8;  Ricardo Cortes  e  Richard Dix,  

4;  Pery  Marmont,  3;  Thomas  Meighan,  Ernest 

Terrence, Jack Holt, Art Accord, Conway Tearle, John 

Gilbert  e  Owen  Moore,  2;  Reginal  Denny,  Conrad 

Nagel,  Charles  Nutchinson,  Lewis  Stone,  Ary  Severo, 

Eddie Polo, Charles Chaplin, Douglas Fairbanks, Cullen 

Landie, Harold Lloyd, Tom Mix e Lon Chaney1,
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Actrizes: Gloria Swanson e Norma Talmadge, 6; Bebê 

Daniels  e  Viola  Dana,  4;  Virginian  Valli,  Norma 

Schearer, Betty Bronson e Pola Negri, 3; Ethel Clayton, 

Mary Phiblin, Baby Peggy, Dorothy Ravier, Barbara La 

Marr,  Betty  Compson  e  Dorothy  Devore,  2;  Frances 

Howard,  Constance  Talmadge,  Mary  Brian,  Elaine 

Harmeirstein,  Clara  Bow,  Lillian  Giah,  June  Caprice, 

Jeanne de Balzac, Lillian Loti,  Katherine Mae Donald, 

Eleonor  Boardman,  Aileen  Pringle,  Wanda  Hawley, 

Ruth  Roland,  Dorothy  Dalton,  Mae  Murray  e  Alice  

Terry.

Número  de  fichas  apresentadas  –  21:  votos 

consequentes das mesmas – 136.559

Em 1927  A Cigarra anunciava o resultado do concurso da  Fox 

Film que  selecionava  artistas  brasileiros  aspirantes.  O  trecho 

destacado a seguir originalmente acompanhava uma foto, cuja legenda 

informava o nome dos vencedores:

“Concurso da Fox-Film

Em cima: a senhorita Lia Torá, natural do Rio de 

Janeiro, que se vê sentada entre as senhoritas Clotilde  

Martins dos Santos,  natural  de Santos (á esquerda)  e 

Graciema Guimarães Natal, natural do Rio (á direita),  

respectivamente conquistadoras do 1.º, 2.º e 4.º lugares 

do concurso da Fox.  Nesse concurso a nossa festejada 

Yvonne Daumerie obteve o 3.º lugar. Ao centro: Clotilde 

Martins dos Santos. Em baixo Lia Torá.560

559 “Concurso Cinematographico d’A Cigarra- Quaes os tres actores que mais aprecia? 
Quais as tres actrizes da sua predilecção” in: A Cigarra Ano XIV n.277 SP 05/1926

560 Concurso da Fox Film A cigarra Ano XIV n.293 SP 01/1927
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Marcia  Padilha nos  mostra  que  além  da  temática 

cinematográfica,  A  Cigarra promoveu,  ao  longo  dos  anos  de  1920, 

vários outros concursos relacionados à ‘beleza’; ao ‘melhor partido da 

cidade’ etc. 

Segundo  a  autora,  a  análise  dos  critérios  estabelecidos  nesses 

concursos ajuda-nos a entender a relação entre cultura e sociedade que 

permeava  o  periódico.  De  modo  geral  tais  critérios  para  seleção  da 

jovem mais bela, do melhor partido, da loira ou morena mais bonita 

corroboravam  o  ideal  de  família  que  deveria  construir  o  alicerce  da 

sociedade561.

Já Mônica Schpun ao tratar da febre dos concursos de beleza a 

partir dos anos de 1920, chama-nos a atenção para dois novos aspectos 

daquele contexto:

“O  período  [anos  20] carrega  certamente  as 

marcas  da  nova  atenção  dispensada  aos  corpos,  

decorrente,  por  assim  dizer,  da  percepção  menos 

imaterial da beleza e dos corpos femininos, muito mais 

visíveis do que antes. A criação de concursos de beleza 

exprime bem essa tendência crescente a exibir os corpos 

das mulheres, e a poder falar deles.

Mas as experiências dos homens e das mulheres 

permanecem essencialmente – e não acessoriamente – 

diferentes.  A  percepção social  dos  corpos  de  uns  e  de  

outros  se  dá  por  oposições  ligadas  à  “natureza”  dos 

sexos e pelo medo diante de tudo que possa diminuir ou 

apagar os signos deste dualismo fundador.”562

561 PADILHA, Márcia. A cidade como espetáculo. Publicidade e vida urbana na São 
Paulo dos anos 20, são Paulo: Annablume, 2001, p.36.

562 SCHPUN, Mônica. Beleza em jogo: cultura física e comportamento m São Paulo. São 
Paulo: Boitempo Editorial, 1999. p. 29.
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Guilherme de Almeida esteve atento à febre dos concursos e, em 

sua coluna Cinematographos de 15/01/1929, reclamava da mobilização 

das pessoas em torno do evento:

“Miss Brasil

Porque  é  sempre  no  cinema  que  acabam  todas 

essas  misses geográficas  dos  concursos  internacionais 

de  beleza,  trago  hoje  sem  cerimônia,  neste  meu 

cinematógrafos este assunto “Miss Brasil”.

Já se sabe bem o que isso é: um pleito nacional  

para  se  eleger  a  brasileira  mais  bonita  possível,  que 

deverá,  nos  Estados  Unidos,  concorrer  com  as 

selecionadas  belezas  de  outros  países  do  mundo  para 

disputar do incomodativo título de “a mais bela mulher 

do  mundo”.  Ora,  nessa  escolha  parece-me,  toda  esta 

minha  enorme  terra  está  empenhada,  neste  instante. 

Não sei nem imagino o que possa sair desse pleito. (...) -  

por isso tudo sinto-me muito a vontade, muito a gosto, 

muito livre, muito solto e com muita coragem de dizer, 

sobre o assunto, o que muito bem entendo. Tenho assim 

a impressão de estar falando sozinho comigo mesmo e 

para mim mesmo. E, pois me arrogo todos os direitos 

até mesmo o absurdo direito de ser sincero.563

Em  seu  discurso  mau-humorado,  Guilherme  batia  na  mesma 

tecla da grande imprensa do período, ou seja, afirmava que as jovens 

brasileiras foram estandardizadas, em sintonia com Hollywood e que 

nada guardavam de uma determinada ‘brasilidade’ cor de jambo564, ou 

563 ALMEIDA, Guilherme. “Miss Brasil” Seção Cinematographos, in: O Estado de São 
Paulo,  15 de janeiro de 1929.

564 Atentemos  para  o  significado  de  jambo  nesse  discurso.  O  máximo  de  negritude 
permitida ao conservador Guilherme de Almeida era o estilo ‘caboclo’ das morenas de cabelos 
lisos e pretos e de olhos negros, cuja cor ‘jambo’ era herança indígena e não negra.
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do aprendizado necessário para desenvolver as habilidades ‘femininas’ 

recomendáveis à educação das ‘boas moças’ de família:

“Não devera haver em “Miss  Brasil”  uma única 

reminiscência da Iracema de Alencar ou da Moreninha 

de Macedo ou da Capitu de Machado de Assis. Nada de 

faces cor de jambo ou de olhos de jaboticaba; mas faces  

da cor  do  último “rouge”  de  violet,  por  exemplo,  e  os 

olhos trabalhados pela pinça hábil  de um especialista. 

Uma menina  como todas  as  meninas  deste  mundo de 

hoje, esportiva e cinematográfica. (...) Que “Miss Brasil”  

não saiba enfiar uma agulha, mas saiba como bater um 

“shaker”  gelado  de  “cocktail”;  não  saiba  tocar  piano,  

mas saiba escolher bons discos de vitrola; não saiba ler 

o  livro  culinário  de  D.  Mª.  Tereza,  mas  saiba  ler  a 

Vogue  (...);  que  não  saiba  consertar  meias,  segurar 

num leque ou recitar um verso, mas saiba nadar, beber 

e dançar; que não seja morena, loira ou ruiva, mas seja  

pintada;  que  não  saiba  amar,  mas  “flertar”;  que  não 

saiba sonhar, mas saiba vestir-se; que não saiba “ser”, 

mas saiba “parecer”... Isto é que convém. E só isto, meu 

amigo G.

Sinceramente,  compreenda bem que Miss Brasil 

vai  para os Estados Unidos,  e  que os americanos têm 

um Estado que se chama Califórnia; e que nesse Estado 

há uma cidade que se chama Los Angeles e que nesta há 

um bairro chamado Hollywood e que nesse bairro há o  

mundo! O mundo de hoje,  igual,  uniforme, monótono, 

aplatineutro  “beige”,  no  qual  a  única  originalidade 

possível,  consiste  em  ser  como  todos,  para  ser  de  

todos.”565

565 ALMEIDA, G. op. cit.
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No  contexto  dos  concursos  promovidos  pelas  revistas,  Padilha 

informa ainda alguns números significativos que nos permitem ver a 

otimização  da  venda  de  exemplares  das  revistas.  No  concurso 

promovido por  A Cigarra “Qual a moça mais bela de São Paulo”, em 

setembro  de  1922,  por  exemplo,  antes  de  um  mês  do  final  das 

inscrições a participação dos leitores totalizava 37.500 votos566. 

Como  vimos  anteriormente,  nas  regras  estabelecidas  nos 

concursos  citados,  a  participação  dos  leitores  estava  vinculada  à 

compra do exemplar da revista para encaminhar os cupons de votação.

Vimos  também  que  era  uma  prática  das  revistas  noticiar  os 

vencedores  dos  concursos,  publicando  seus  nomes,  às  vezes 

acompanhados por fotos, permitindo, assim, que moças e rapazes que 

atendessem  aos  critérios  estabelecidos  pelos  concursos, 

experimentassem seu momento de star.

Para  compreendermos  melhor  esse  embate  presente  em  uma 

imprensa que, apesar de fazer parte do star system e lucrar com ele, ao 

mesmo  tempo  encarava  o  cinema  como  ‘corruptor  dos  costumes’, 

precisamos  entendê-la  como  um  veículo  em  consonância  com  os 

valores pregados pelo discurso dominante no Brasil da década de 1920, 

que objetivava preservar as desigualdades, fossem entre os gêneros, as 

classes ou as ‘raças’.

Outro cuidado necessário é identificar no discurso dessa grande 

imprensa qual é o grupo social de mulheres que ao sair para o espaço 

público e mudar seus hábitos, incomodou e mobilizou tantos esforços 

daquela grande imprensa com o objetivo de normatizar sua conduta.

Aras  e  Oliveira567 buscando  compreenderem  o  cotidiano  de 

mulheres  pobres  em  Salvador  das  primeiras  décadas  do  século  XX, 

chamam-nos  a  atenção  para  o  fato  de  que  grande  parte  dos  ofícios 

exercidos por aquelas mulheres não foi apontada no Censo de 1920.

566 PADILHA, M. op. cit, 37.
567 ARAS, Lina Maria Brandão & OLIVEIRA, Josivaldo Pires de. Sob a pena da lei: 

mulheres  pobres  e  marginais.  Salvador:  UFBA,  p.  164.  Disponível  em: 
http://www.uesb.br/politeia/v3/artigo_07.pdf. Acessado em 17 de fevereiro de 2007.
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Desse modo, a grande massa de trabalhadoras que realizavam os 

serviços  domésticos,  costuras  e  bordados,  as  chapeleiras,  capelistas, 

floristas, modistas, rendeiras, além daquelas que circulavam pelas ruas 

vendendo os doces,  quitutes,  refrescos; as que eram proprietárias de 

bancas nas feiras e mercados, ou em pontos estratégicos nas principais 

vias  de  circulação,  onde  ofereciam  seus  produtos  e,  ainda,  as 

responsáveis por atividades complementares nos açougues, na limpeza 

dos  ‘fatos’  e  na  venda  dos  ‘miúdos’  não  aparecem  identificadas  no 

censo568.

Como Aras e Oliveira também Sidney Chalhoub revela a presença 

dessas mulheres nas ruas de grandes centros urbanos brasileiros em 

sua luta pela sobrevivência nas primeiras décadas do século XX.

Focando as décadas de 1930 e 1940 Lídia Possas nos conta como 

as mulheres das camadas mais pobres foram bastante criativas nessa 

luta, além de bastante independentes: 

“Acostumadas  às  inúmeras  funções  domésticas, 

dispostas a realizar qualquer tipo de trabalho que lhes  

permitissem  sobreviver,  dotadas  de  grande 

flexibilidade  pela  sua  criação  e  pelas  condições  de  

aprendizado por meio da observação, desempenhavam 

568 Chalhoub, Opus cit., p.204, consegue identificar parcelas dessas mulheres exercendo 
seus ofícios no trabalho informal, na cidade do Rio de Janeiro, verificando a tabela de profissões 
do censo do Distrito Federal de 1906, assim como cruzando os dados de ocupação dos réus e 
testemunhas dos processos crimes consultados em sua pesquisa. 

Há uma grande semelhança das ocupações das mulheres trabalhadoras pobres na cidade 
do Rio de Janeiro cujas histórias foram analisadas no trabalho de Chalhoub; em Salvador (Ba) na 
pesquisa de Aras e Oliveira e na Bauru (SP) da pesquisa de Lídia Possas. Já na documentação 
selecionada  para  o  nosso  trabalho,  essas  mulheres  que  muito  antes  das  “Evas  modernas”, 
ocupavam o  espaço  público  fazendo  da  rua  o  lugar,  por  excelência,  de  sua  sobrevivência, 
parecem ‘invisíveis’ aos olhares da grande imprensa.

Para um minucioso estudo sobre os ofícios e os papéis desempenhados pelas mulheres 
trabalhadoras pobres no período de 1890 a 1914, consultar Maria Inez Machado Borges Pinto. 
Cotidiano e Sobrevivência. A vida do trabalhador pobre na cidade de São Paulo (1890-1915). 
São Paulo:Edusp, 1994. Verificar também o detalhado estudo de Lídia Maria Vianna Possas 
sobre a vida das mulheres trabalhadoras da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, assim como a 
das  esposas  de  fazendeiros  e  das  prostitutas,  revelando-nos  seus  sonhos,  sentimentos,  e 
experiências  de  sociabilidades.  POSSAS,  Lídia  Maria  Vianna.  Mulheres,  trens  e 
trilho:.modernidade no sertão paulista. Bauru, São Paulo: EDUSC, 2001.
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funções  variados,  desde  vendedoras  ambulantes  de 

toda espécie, incluindo a prostituição esporádica, até a 

gerência  de  pensões  populares,  onde,  vítimas  de 

inúmeras  agressões  e  violências,  desenvolveram  o 

espírito  de  independência  (...)  ao  ponto  de  serem 

identificadas  como  ‘mulheres  fortes,  bravas  e 

valentonas’  (Pinto,  1994,  p.  119)  muitas  vezes 

transformadas  em  personagens  literárias,  do  tipo 

‘Maria Tomba Homem”.’569

De  modo  geral,  essas  mulheres  acumulavam  os  trabalhos 

domésticos,  o  cuidado  com  os  filhos,  com  o  trabalho  artesanal  e  a 

prestação  de  serviços.  Exercendo  profissões  invisíveis  para  o  censo, 

movimentando  uma  ‘economia  invisível’570,  aquelas  mulheres 

tornaram-se também invisíveis nos discursos da imprensa. 

Na década de 1920 o espaço das ruas tão familiar a elas passa a 

ser  compartilhado  também  por  um  novo  grupo  de  mulheres.  Sobre 

esse novo grupo, identificado na imprensa como ‘mulheres modernas’, 

Schpun observa que:

“Os  anos  vinte  são  o  palco  de  importantes 

transformações no que se  refere ao aparecimento das 

mulheres  na  cena  pública.  Entretanto,  é  preciso 

matizar. Assiste-se com certeza, no período, à crescente 

exposição  dos  corpos  femininos  na  cidade:  todos  os 

tipos de discursos exprimem a admiração que envolve  

essa presença,  ainda muito recente,  das  mulheres nas 

ruas, nas lojas nos eixos de sociabilidade, enfim, fora de  

casa,  em  espaços  até  aqui  reservados  à  convivência 

masculina.”571

569 POSSAS, L. M. V. Opus. Cit. p 83.
570 POSSAS, L. M. V. op. cit, p. 82.
571 SCHPUN, Mônica. Opus cit., p. 75
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Como  argumentamos,  no  período  estudado,  as  críticas  que 

emergem da grande imprensa sobre a ‘mulher moderna’ que consome 

o  cinema  e  ‘invade’  o  espaço  público  reservado  aos  homens  (e 

ocupados  pelas  mulheres  trabalhadoras  pobres  ‘invisíveis’)  estão 

permeadas de um discurso normativo. 

Tal discurso postulava como papéis sociais femininos o tripé de 

sustentação doméstica, ou seja, à mulher cabia ser esposa, mãe e dona 

de casa. Por isso a ‘mulher moderna’ que ousasse subverter a ‘ordem 

natural’ era vista como ameaça à ordem social, ou  taxada de ‘infeliz’ 

por não compreender sua ‘própria natureza’.
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Revista Feminina. São Paulo: ano XII, n139. 12/1925.



Revista Feminina. São Paulo: ano XI, n127. 12/1924. 



Revista Feminina. São Paulo: ano XII, n137. 10/1925.



Nas páginas da Revista Feminina de meados da década de 1920 

abundavam  ilustrações  como  as  reproduzidas  anteriormente  que 

ironizavam os novos hábitos e costumes da ‘mulher moderna’.

Na  primeira  delas,  intitulada Em  as  surpresas  de  Eva...  

podemos ver sete desenhos de jovens mulheres vestidas com o modelo 

‘tubinho’  e  com  o  corte  dos  cabelos  em  fio  reto  na  altura  da  nuca. 

Penteado  nomeado  na  época  de  à  garçonne,  no  qual os  fios  eram 

cuidadosamente  arrumados  para  formarem  vírgulas  laterais 

emoldurando o rosto. 

O estilo do corte e o vestido “tubinho”, que deixava aparecer as 

pernas, foram criados por Coco Channel (o corte até hoje carrega o seu 

nome)572.  Para  compor  o  restante  do  visual  do  rosto,  visto  como 

‘sedutoramente perigoso’, as sobrancelhas deviriam ser delineadas em 

traços bem finos573.

Textos e imagens que compõem a página da  Revista Feminina, 

(ano  XII,  nº  139)  funcionam  didaticamente  explicando  aos  leitores 

quais eram os perigos representados pelas ‘Evas modernas’.

O traje sensual que explicitavam as curvas femininas,  sinuosas 

como as de uma cobra que se esguia e se infiltra em diferentes âmbitos 

sociais,  provocando  ‘desordens’,  fazendo  ‘tremer  o  senhor’ da  ‘boa 

sociedade’;  o  corte  dos  cabelos  bem  curtos  que  perigosamente 

diminuía  as  diferenças  cuidadosamente  construídas  no  discurso 

médico científico entre mulheres e homens,  assim como o hábito de 

freqüentar os bares e consumir bebidas alcoólicas; a forma de andar, 

olhar e se expressar. Desse modo, desde a  datylógrafa do escritório; 

passando pela  “pequena filha de  família  distincta”  que  vai  à  missa; 

pela filha do honrado trabalhador sapateiro, pela telephonista do club; 

pela  figurinha  indefinível  que  anda  pela  rua  até  a  vendedora  de 

572 Em algumas fontes  bibliográficas  sobre  moda encontramos divergências  de  datas 
sobre o lançamento do vestido tubinho lançado por Coco Channel na revista Vogue em meados 
da década de 1920. Considerando as datas de nossas fontes nossa hipótese é que a data provável 
seja entre fins do ano de 1924, início de 1925. 

573 Ou como já vimos nos termos de Guilherme de Almeida “os olhos trabalhados pela 
pinça hábil de um especialista” ALMEIDA, Guilherme. “Miss Brasil”, Opus cit.
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perfumes,  todas se  tornaram perigosíssimas à “seriedade e  prestígio 

do escriptório”;  “à seriedade do ensino”,  à  tranqüilidade dos lares e 

dos  sócios  do  ‘club’,  ao futuro  do  comércio  e  até  mesmo ‘ao  grave 

problema das raças’

Se  em  fins  do  século  XIX e  início  do  XX,  as  longas  madeixas 

reforçavam  a  identidade  do  ‘ser  mulher’  em  uma  idealização 

culturalmente  forjada  da  feminilidade574,  as  mulheres  que  durante  a 

guerra  foram  para  o  mercado  de  trabalho  e  lutaram  para  nele 

permanecerem  ao  final  do  conflito,  não  acreditavam  mais  neste 

signo575.  Na  Europa  e  Estados  Unidos  essa  nova  categoria  de 

trabalhadores  urbanos  enfrentava  longas  e  cansativas  rotinas  no 

interior das fábricas e escritórios e perceberam que poderiam criar sua 

identidade  feminina  também  como  trabalhadoras,  sem  precisar  dos 

fios longos e difíceis de cuidar, que exigiam tempo para lavar, secar e 

pentear.

Como  vimos  em  algumas  pesquisas  citadas  ao  longo  de  nosso 

Capítulo,  nas  primeiras  décadas  do  século  XX,  mulheres 

trabalhadoras  pobres  ocupando  o  espaço  público  não  era  raridade. 

Assim,  no  Brasil  do  pós-  guerra,  a  grande  novidade  em  relação  à 

presença de mulheres nas ruas era o grupo social da qual elas faziam 

parte. Eram as mulheres pertencentes às famílias de grupos médios e 

574 Além das longas madeixas, a brancura da pele estava associada ao padrão de beleza 
feminina naquele período. Excetuando-se a produção de Luis Gama, especialmente o poema 
“Meus amores” publicado pela primeira vez em 1865 no livro “Primeiras Trovas Burlescas”. 
São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 243-245, as imagens femininas da literatura romântica do 
século XIX, em um país de história escravista, contribuíram para sedimentar um certo ideal de 
beleza feminina associada à pele alva, aos cabelos longos.

575 Se a brancura permaneceu ao longo do século XX como ‘o padrão’ por excelência da 
beleza, o mesmo não ocorreu com as longas madeixas. Isso se levarmos em conta a insistência 
da temática presente nos artigos, charges e outros gêneros textuais que aparecem nas revistas 
femininas que criticavam as mulheres que aderiam aos cortes à garçonne; à bebê etc.

Nossa pesquisa sugere que, pelo menos, na grande imprensa só havia espaço para os 
representantes de um discurso conservador e defensor do modelo dominante, o modelo daqueles 
que acreditavam que o tamanho do fio de cabelo era determinante para demarcar o grau de 
feminilidade das mulheres: A "Os cabellos curtos", Seção Frivolidades Femininas, in:  Revista 
Feminina, Ano XI nº127 12/1924; "Sobre a moda dos cabelos curtos"; in: Revista Feminina, Ano 
XII  nº131,  04/1925;  "Mulheres",  in:  Revista  Feminina,  Ano XV n.165 SP 02/1928;  "Oh!  a 
maravilha de tranças", Seção: Chronica, in Vida Moderna, no XXI n.499 SP 25/07/1925; Seção: 
CHONICA DAS ELEGANCIAS, in: A Cigarra, Ano XI n.220 SP 11/1923.
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mais  abastados  da  ‘boa  sociedade’  com  seus  novos  hábitos  e 

comportamentos, inventando novas sociabilidades as que os discursos 

das revistas procuravam alcançar e normatizar.

Na página da Revista Feminina (ano XI, nº 127) não é gratuita, 

portanto, a associação feita entre estilos de penteados e determinadas 

profissões  ou  novos  hábitos  da  década  de  1920,  incorporados 

especialmente entre as mulheres de grupos sociais das camadas médias 

e  abastadas.  Nela,  sob  o  título  “Cabellos  Curtos”  quatro  grupos  de 

charges estilizam mulheres associando o tipo de cabelo a cada ‘novo 

tipo’ feminino.

No primeiro grupo de charges temos “a coquette”,cujos cabelos 

são  curtos  e  encaracolados  nas  pontas  e  que  ‘finge  ser  inocente’;  a 

escultora  de  corte  channel, cujos  cabelos  refletem  seu  ‘gosto’ pelas 

artes plásticas e, que se não fossem os traços delicados da boca e dos 

olhos,  tornar-se-ia  feia  com  o  novo  corte  de  cabelo;  a  escritora 

caricaturada como uma mulher idosa e vaidosa que expõe os ombros, 

veste peles e escreve crônicas que ninguém lê.

No  segundo  grupo:  a  amante  da  música  sonhadora  com  seus 

curtos caracóis em oposição ao ‘canhão’ representado por uma mulher 

obesa, mais velha com a face carrancuda e, devido à popularização dos 

cortes, estava arrependida de ter sido uma das primeiras a cortar as 

madeixas. A lado do ‘canhão’ está a poetisa que cortou os cabelos para 

se inspirar na elaboração de um ‘poema colossal’ intitulado “Onde está 

sua vergonha, o lua endiabrada’. 

No terceiro grupo uma mistura de tipos: ‘a habituée dos bailes’ a 

‘de prestígio social’ e ‘a literata’. A primeira tem como característica o 

desleixo dos pés a cabeça ‘tudo nella está pedindo reforma’; a segunda 

é  descrita  com enfadonha,  apesar de  construir  uma auto-imagem de 

senhora ‘de bom tom’ e, por último, a literata que, para ter clareza de 

raciocínio, para filosofar, precisa cortar os cabelos, pois esses pesavam 

e obscureciam suas idéias. 

No  último  grupo  aparecem,  respectivamente,  ‘a  sportwoman’ 

com faixa no cabelo curto e raquete nas mãos, cuja crítica ao seu tipo 
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também  está  associada  ao  desleixo,  ‘parece,  a  todo  momento,  que 

acabou de jogar o tênis576; a estudante com óculos e uniforme escolar, 

cortou o cabelo para disfarçar sua ‘incompetência’  em um seminário 

sobre racionalismo e, finalmente, a  dactilographa, que embora tenha 

noivo e em seu trabalho se comporte, revela-se no cinema.

Cabelos curtos e tipos estereotipados de mulheres pertencentes à 

classe média e alta são descritos nessa e em outras páginas da Revista 

Feminina e também nos demais periódicos da grande imprensa, como 

resultados  da  ‘frivolidade  feminina’.  Quaisquer  esforços  dessas 

mulheres  que  de  algum  modo  ameaçassem  invadir  os  espaços 

tradicionalmente  reservados  aos  homens  como  filosofar;  escrever 

poesias,  praticar  esportes;  esculpir,  estudar  o  ‘racionalismo’  eram 

ridicularizados e reduzidos por meio de charges e textos.

Além  dos  cabelos  curtos,  do  vestido  tubinho,  outra  peça  do 

vestuário das mulheres das camadas médias e abastadas da São Paulo 

da década de 1920 desnorteava os fervorosos guardiões das diferenças 

entre os sexos. O pijama de calças compridas, embora não mostrasse 

as  perigosas  curvas  sedutoras  dos  tubinhos,  também  não  era 

adequado, já que contribuía para a confusão entre o ‘ser homem’ e o 

‘ser mulher’.

As ilustrações da  Revista Feminina (ano XII,  137)  reproduzida 

anteriormente  com  o  título  ‘A  elegância  e  variedade  dos  pyjamas 

femininos’,  brinca com a variedade dos modelos dos pijamas usados 

576 Há ainda no texto da charge uma referência Suzanne Lenglen, que reinou nas quadras 
de Wimbledon e Saint-Cloud de 1914 a  1925,  campeã desportiva que tentou elevar  o  tênis 
feminino à categoria da dança clássica, combinando desempenho  com feminilidade.

Sobre  a  prática  de  esportes  nesse  período  Mônica  Schpun  aponta  que  “dentro  do 
discurso higienista, a educação física e a prática esportiva eram consideradas na época como 
medidas  de  higiene  destinadas  a  combater  o  ócio  e  os  hábitos  mundanos  da  juventude.  A  
disciplina que constitui o exercício do corpo, praticado sob a vigilância de um treinador, e sem 
mistura entre os sexos, funciona como profilaxia. No entanto, as experiências dos homens e das 
mulheres  permanecem  essencialmente  diferentes.  Para  mulher  o  exercício  físico  deveria 
restringir-se  à  manutenção  da  saúde  e  da  forma,  para  os  homens  a  prática  de  esportes  
constituía-se como uma parte de sua identidade social. Assim, a percepção social dos corpos de  
uns e de outros se dava por oposições ligadas à ‘natureza’ dos sexos e pelo medo diante de tudo 
que pudesse diminuir ou apagar os signos deste dualismo fundador”. SCHPUN, M. opus.cit. 
pp.29-47
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pelas mulheres, por exemplo, ao fazer referência as supostas origens 

culturais importadas de ‘Tokyo’; Nova Iorque e cultura inca. 

A crítica da revista a essa insistência das mulheres em adotar um 

vestuário  tradicionalmente  tido  como  masculino,  concretiza-se 

principalmente  no  agrupamento  dos  textos  irônicos  que  servem  de 

legendas  ao  traçado  do  desenhista.  Esse  retrata  as  mulheres  quase 

sempre em poses ‘desleixadas’, sentadas displicentemente em um sofá; 

encostadas em um móvel, sob o atento olhar de um cãozinho, ou com 

as  mãos  nos  bolsos,  em  uma  postura  bastante  masculinizada, 

potencializada pelo uso das calças compridas dos pijamas com esses 

compartimentos 

Nesses  três  desenhos  as  mulheres  aparecem  fumando.  Visto 

pelas mulheres como charmoso, chique ostentá-los entre os dedos, era 

profundamente desprezado pelo discurso dominante,  encarado como 

inadequado às mulheres577.

Nas décadas seguintes, o hábito de fumar entre as mulheres seria 

disseminado  pelas  telas  de  Hollywood.  Marlene  Dietrich,  Rita 

Hayworth, Bette Davis e Laureen Bacall introduziram o cigarro como 

parte do sex-appeal de suas personagens e, estimuladas, as mulheres 

fora das telas passaram a fumar em público.

O senhor ou a senhora? - Scenas da vida actual

O senhor usa melena e a senhora tambem. Elle,  

porque deixou o cabello crescer  demasiado,  e  ella  por 

usar penteado “á garçone”. Elle fuma e ella tambem.

Quando pela manhã, ambos, de pyjama e cigarro 

nos labios, se dirigem para a sala de jantar, o primeiro  

creado que lhes surje á frente vê-se na necessidade de 

perguntar:

577 Além dos documentos citados, em muitos outros podemos perceber a crítica ferina ao 
hábito  de  fumar  entre  as  mulheres,  associada  à  campanha  para  demovê-las  desse  hábito 
‘masculino’.  Ver,  por  exemplo:  “O veneno loiro”  in:  A Cigarra,  nº  VII  n.145 SP 10/1920; 
“Jardim-de-inverno” in:  A Cigarra,  Ano VIII, nº.172, SP, 11/1921. “Mulher que fuma “, In: 
Revista Feminina, Ano XVII, nº190, SP, 03/1930.
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—  É  á  senhora  ou  ao  senhor  a  quem  tenho  a 

honra de dar os bons dias?

— Sou eu.

Pela  voz  reconhece  o  creado,  e  torna  a 

cumprimentar,  e  dirigindo-se á cozinha pede o lanche 

da senhora ou senhor. E ás vezes até se equivoca.

O senhor é magro e esbelto; a senhora tambem, e 

em  uma  sala  em  que  não  haja  muita  luz  é  facílimo 

confundil-os.  É  um  casal  á  moda,  e  notamos  a 

differença  entre  elles,  apenas  quando  se  vestem  para 

subir á rua, e cada qual enverga os trajes proprios de 

seu sexo.

A  senhora  vive  rodeada  de  amigas,  tanto 

originaes quanto ella, e a palestra costuma girar sobre  

coisas de esporte.

(...)

O senhor tambem tem seu círculo de amizades, e  

é no club que as encontra para um dedo de prosa.

(...)

A senhora se enfeita e o senhor tambem. Muitas 

vezes,  estando  juntos,  abrem  um  livro,  accendem  um 

cigarro,  bocejam,  até  que  o  somno  os  domina.  Um 

recíproco “boa noite” cerimonioso, e cada um se retira 

para seu quarto.” 578

Em sintonia com charges, crônicas e outras matérias veiculadas 

na  grande  imprensa  do  período,  o  artigo  anterior  satiriza  a 

incorporação  dos  novos  hábitos  femininos  que  se  aproximam  do 

mundo  masculino  (fumar,  cortar   os  cabelos,  usar  pijamas,  praticar 

esportes  e  discuti-los)  e  que  acabam  por  confundir  as  distinções 

rigidamente estabelecidas entre os sexos. 

578 “O senhor ou a senhora? - Scenas da vida actual” in: Revista Feminina, Ano XII nº 
139, SP, 12/1925.
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O texto traz ainda uma crítica aos homens vaidosos, que deixam 

os  cabelos  crescerem  e  que,  porventura,  convivessem  de  bom  grado 

com os  novos  costumes femininos,  que  aceitassem formar o  tipo de 

‘casal à moda’.

Na  segunda  parte  da  crônica,  nem  a  chegada  do  herdeiro  e  a 

intervenção do ‘doutor’ com toda ‘sua autoridade e sua sciencia’, para 

incumbir as mulheres a desenvolverem seu papel de mãe, cuidando e 

amamentando  o  seu  filho,  consegue  resolver  a  questão  da 

indiferenciação entre os sexos. A ama de leite, proibida pelo médico de 

alimentar a criança e espantada com o ‘lar inadequado’ para a criação 

do  bebê,  não  sabe  em  quais  braços  colocá-lo,  pois  não  é  capaz  de 

reconhecer, de diferenciar quem entre o casal exercerá esse papel :

“Assim  correm  os  dias,  até  que  a  senhora 

apparece  com  taes  e  taes  indisposições,  e  medico 

participa  a  próxima  chegada  de  um  pimpolho  que 

encherá de alegria aquella casa, onde, apesar de tanta 

elegancia  e  distincção,  falta  o  calo  da  intimidade 

domestica. Ambos os esposos não escondem sua alegria 

e esperam anciosos o momento solenne em que surgirá 

o almejado herdeiro.

Afortunadamente, tudo corre bem, inclusive para 

o recém chegado,  que,  embora manhoso,  não deu sua 

opinião a respeito de seus apreciaveis paes.

O  doutor  examinou  a  mãe,  a  criança,  e 

adversário  de  que  estas  sejam  creados  por  pessoas 

extranhas declara muito sério  que se  opporá com sua 

autoridade  e  sua  sciencia  a  que  naquella  casa  entre 

uma vulgar ama de leite. A pagem, que traz no collo o 

recém  nascido,  ao  ouvir  isso  mostra  certo  espanto,  e 

approximando-se  respeitosamente  do  medico 

murmura:

— Com sua licença, senhor doutor. A criança vai 

ser então creada aqui?
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— E queira ter a bondade de me dizer: a quem,  

para isso devo eu entregar a criança? A senhora ou ao  

senhor?579

A  crítica  à  confusão  entre  os  sexos  em  uma  época  na  qual  o 

discurso  normativo  buscava  distinguir  rigidamente  as  identidades 

feminina e masculina como dadas pela natureza, nesse texto também 

se revela na condenação do homem que se enfeita, que deixa crescer os 

cabelos. 

No  discurso  higienista,  a  vaidade  era  atributo  feminino,  fazia 

parte  da  natureza  da  mulher,  que  era  caracterizada  como  fraca 

moralmente  e,  por  isso,  comumente  levada  a  descambar  em 

frivolidades580.  Entretanto,  havia  limites  para  a  vaidade  feminina. 

Mesmo entendida como parte da natureza da mulher que permitia a 

ela  exercer a sedução necessária e  legítima para conseguir  um par e 

montar  uma  família,  o  excesso  de  vaidade  era  visto  como  falta  de 

pudor e deslize moral e deveria ser julgado e reprimido.

No próximo artigo é justamente sobre os limites da vaidade que a 

Revista Feminina dedica seu editorial.

Conformados  com  a  realidade  imposta  pela  ‘mulher  moderna’ 

que lépida e lampeira invadiu as ruas, os editores buscam, então, criar 

regras de etiqueta para essa convivência forçada no espaço público. 

“Nada  mais  acceitavel  na  mulher  do  que  a  

“coquetterie”, esse sentimento que a leva a embellezar-

se  e  adornar-se,  a  querer  parecer  bem  aos  olhos  de  

579 Idem, Ibidem.
580 Vários  textos  publicados  nas  revistas  voltadas  ao  público  feminino  dedicam-se a 

criticar as ‘frivolidades’ femininas. A Revista Feminina possuía até mesmo uma seção assim 
denominada, dedicada a criticar todo e qualquer comportamento feminino condenado como fútil: 
‘Editorial’, in: Revista Feminina, Ano XII, n.135, SP, 08/1925; "Extravagancias da Coqueteria- 
A  tatuagem,  signal  da  moda  e  da  saude",  Revista  Feminina, ano  XII,  n.139,  SP,  12/1925. 
“Mulheres” in:  Revista Feminina,  Ano XV, nº165, SP, 02/1928; “Os cabellos curtos”, “Seção: 
Frivolidades Femininas”, Revista Feminina, Ano XI; nº.127, SP, 12/1924. "Ainda ... a moda dos 
cabellos curtos", Revista Feminina, Ano XII, nº131, 04/1925.
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todos,  o  que  é  uma gentileza  para  com  o  próximo.  A 

mulher moderna tem a noção absoluta de ser agradavel  

e como a romana, a grega é a mulher do seculo XVIII,  

que foram as que mais cuidados deram á sua belleza,  

no desejo  de agradar; pinta-se,  corrige os  defeitos  da 

Natureza, trata a sua pelle, faz massagens, gymnastica,  

cuida,  emfim,  de  ser  a  mais  bella,  a  mais  elegante,  a  

mais  attrahente  possivel  e  isso  é  uma  verdadeira 

qualidade. Mas falta-lhe o que tiveram as mulheres de  

outras éras: o pudor do seu coquetismo.

Talvez porque nas passadas épocas de excessiva 

vaidade  a  mulher  só  apparecia  em  publico  para 

banquetes  e  festas,  sahindo  do  seu  “boundoir” 

requintadamente  tratada  e  retocada,  o  que  lhe 

permittia  apresentar  por  muitas  horas,  sem  receio,  o 

olhar dos seus admiradores.

O discurso trabalhado no registro da aceitação da  coquetterie , 

explicada  como  parte  da  natureza  feminina,  comprovada 

‘historicamente’, busca convencer as mulheres a manter a discrição no 

espaço público, a partir do argumento de que a eficiência da sedução 

feminina reside no ilusionismo. Assim, segundo o editoral, se a mulher 

revelar  publicamente  os  segredos  da  maquiagem  que  corrige  as 

imperfeições da natureza e a embelezam, fará o feitiço virar-se contra o 

feiticeiro:

“Hoje, a mulher sae para o seu emprego ou para 

as suas voltas, para ir tomar chá a um “tea room” ou 

jantar  num  restaurante,  e  evidentemente  tem  de 

retocar o seu rosto, mas deve fazel-o com discreção. É 

ridículo uma senhora diante de toda a gente, puxar do 

espelho, da borla do pó de arroz, do “rouge”, do “baton” 

e começar a refazer a sua cara, sem ver que com essa  

sinceridade  desgosta  muitas  vezes  aquelles  a  quem 
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tinha interessado. É preciso que a mulher se convença 

que para o homem é uma illusão e  nada mais  nocivo 

para a sua felicidade,  do que fazer  desapparecer essa 

illusão.  Pintem-se,  minhas  senhoras,  a  moda impõe a 

pintura, mas façam-no sem exaggero e sobretudo com 

recato  e  não  demasiadamente  a  meudo  e  em  publico. 

Ha senhoras que na preoccupação constante de parecer 

bem,  o  que  em  geral  quando  essa  preocupação  é 

exaggerada,  dá  idea  aos  outros,  que  a  inteligencia  

dessas  senhoras  não  é  das  mais  desenvolvidas, 

carregam  a  sua  cara  com  successivas  camadas  de 

“rouge”  e  pó,  que  em  lugar  de  as  embellezar  as 

desfigura.  Tudo  tem  de  ser  no  meio  termo,  até  a 

“coquetterie”  feminina,  para  não  dar  aso  [sic]  a 

incidentes, como o que nos descreve a “Comoedia”, que 

se deu num conhecidíssimo restaurante de Paris, para 

os  lados  de  Madeleine.  Um  senhor  elegante  jantava 

tranqüilamente,  só,  numa  mesa.  A  mesa  seguinte  era 

occupada  por  uma  mulher.  Parecia  que  em  sua  casa 

não tinha tido tempo de acabar a sua “toilette”. Não só  

retocava  sapientemente  os  labios  e  os  olhos,  como 

passava continuamente o pente na sua cabelleira curta  

e frizada. De vez em quando, um cabello rebelde cahia 

nos  pratos  que  lhe  estavam  em  volta!  O  senhor 

observava-a com ar ironico e desdenhoso. De repente, 

tirou  da  algibeira  um  espelho,  “Gillete”  e  sabonete  e  

começou a fazer a barba. O director do estabelecimento 

approximou-se  e  fez-lhe as  mais  asperas  observações.  

“Perdão – respondeu o original cliente – então eu não 

tenho o mesmo direito  de fazer a minha “toilette”  que 

esta  senhora  que  está  ao  meu  lado?”  Ella 

comprehendeu.  O  vermelho  artificial  do  seu  rosto 

avivou-se e o pente tomou logo no seu estojo o lugar que 

nunca deveria ter deixado. Se as senhoras se limitassem 

a pintar-se e pentear-se na intimidade do seu gabinete  
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de “toilette”,  não corriam o risco de receber lições tão  

desagradaveis e  tão merecidas.  E senhoras há que na 

sua  futilidade  não  querem  comprehender  o  ridículo 

dessa  ostentação,  que  é  quasi  uma  demonstração  de 

impudor.581

O texto revela-nos, também, que a mulher moderna, ao sair para 

o trabalho ou para o lazer e convívio social, não se descuidou de sua 

aparência. 

Carregar suas ‘novas armas’ - o batom, o pó-de-arroz e o espelho 

–  e  fazer  uso  delas  em  público,  tornou-se  um  símbolo  de  distinção 

dessas mulheres que ao cuidarem de si,  enfeitarem-se, pareciam não 

objetivar somente o encontro de um par para formar um lar. Antes de 

tudo, elas estavam preocupadas em se tornar bonitas para si mesmas. 

Para  a  datilógrafa,  a  telefonista,  a  professora  entre  outras 

profissões desempenhadas por essas mulheres no mundo do trabalho, 

o retoque da maquiagem realizado em público, apesar de escandalizar 

aos  editores  da  revista  e  aos  ‘senhores  elegantes’,  tornar-se-ia  uma 

marca de sua independência.

Por  meio  da  comicidade,  narrando  um  suposto  episódio  onde 

uma mulher em Paris ao pentear os cabelos deixava cair fios em seu 

prato ou ridicularizando as que exageravam na maquiagem do rosto, o 

discurso expresso pelo editorial  visa, mais uma vez, disciplinar essas 

mulheres, normatizar suas práticas nos espaços públicos, reprimir essa 

‘ostentação  de  liberdade’,  daqueles  seres  ‘estranhamente’ 

independentes,  que  passaram  a  circular  livremente,  trabalharem, 

freqüentarem  restaurantes  sem  a  companhia  masculina  e  ganharem 

dinheiro para adquirir os produtos  de sua toillete.

Em  raros  momentos  alguns  artigos  dessas  revistas  de 

variedades582 reconheceram  que  a  ‘nova  mulher  moderna’  podia 

581 “Editorial”, in: Revista Feminina, Ano XV, nº174, SP, 11/1928.
582 Pontuamos a raridade em termos institucionais, ou seja, nas principais seções dessas 

revistas textos que viam alguma positividade nas mudanças de hábitos das mulheres eram raros. 
Havia discursos contra-hegemônicos publicados em livros pelas feministas e cartas de leitoras, 
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dedicar-se  a  algumas  profissões  entre  as  ‘toleradas’  para  o  exercício 

feminino.  Reconheciam  também  que  os  novos  hábitos  incorporados 

pela mulher moderna que se dirigia ao mercado de trabalho, para além 

de  serem reflexos  das  influências  danosas  do  ‘cinema corruptor  dos 

costumes’, advinham também de necessidades adaptativas ao seu novo 

ritmo  de  vida.  Mas  é  curioso  observar,  como  esses  artigos  para 

legitimar  os  próprios  argumentos,  necessitavam  mobilizar  os 

pressupostos higienistas.

Desse  modo,  nesses  artigos,  os  novos  hábitos  como  o 

encurtamento  das  saias  ou  os  cortes  dos  cabelos  deixavam, 

momentaneamente,  de  serem  vistos  como  imoralidade  e 

indiferenciação  perigosa  entre  os  sexos.  Abandonavam  a  pecha  de 

perigosas  frivolidades  femininas,  para  se  transformarem  em  lições 

higienistas  vivenciadas  na  prática.  Acompanhemos  essas  adaptações 

no discurso de um artigo de A Cigarra: 

Chronicas das elegancias

Graças  a  influencia  norte-americana,  que  é 

sempre poderosa e avassalladora, a voga dos cabellos 

curtos “á bebé” vai vencendo as ultimas resistencias nos 

centros elegantes da Europa. Na America do Norte, as 

moças que trabalham nas officinas, nos escriptorios, na 

praça,  como  agente  de  negocios  ou  de  seguros, 

resolveram ha tempos encurtar as saias para ficar com 

os  movimentos  mais  livres.  Essa  resolução,  imposta 

pela  necessidade,  veiu  de  encontro  aos  preceitos  da 

hygiene, e os hygienistas, como é de ver, exultaram com 

a  nova  moda.  Ella  se  irradiou  por  todo  o  mundo,  e  

nunca  mais  se  viram  desde  então  aquellas  horriveis 

saias  longas  a  varrer  o  pó  das  ruas,  espalhando 

germens infecciosos na sua passagem”.583 

algumas assinadas por pseudônimos, como abordaremos mais adiante..
583 ‘Chronicas das Elegancias’ in: A Cigarra, Ano XI, nº220, 11/1923.
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O resultado da aceitação das novas modas e comportamentos é 

mérito das mulheres estadunidenses. Essas, influenciaram até mesmo 

as  mulheres  dos  centros  elegantes  europeus  a  incorporarem  a 

praticidade da vida moderna em sua toalete.

As  empreendedoras  e  independentes  mulheres  estadunidenses 

precisavam da liberdade das saias mais curtas para se movimentarem 

livremente  e  exercerem  seu  ofício.  Mas  o  mais  importante,  essa 

mudança  esta  alinhada  aos  ensinamentos  higienistas,  pois  evitando 

arrastar as longas saias, varrendo 'o pó das ruas', evitavam uma série 

de doenças.

Praticidade  e  empreendedorismo  das  independentes  mulheres 

estadunidenses associados às lições aprendidas com os sábios médicos 

higienistas  são  as  explicações  do  surgimento  dos  novos  cortes  de 

cabelo. Além de ficarem mais belas, as mulheres deixaram de pôr em 

risco  a  sociedade,  pois  agora  evitavam  que  suas  cabeças  e  longos 

cabelos fossem veículos de proliferação de inúmeras doenças:

“A  voga  dos  cabellos  curtos,  adoptada  pelas 

loiras  “girls”,  que  não  podem  perder  tempo  em  fazer  

penteados  custosos  e  complicados,  porque a  luta  pela 

vida  exige  esperteza  e  promptidão,  veiu  tambem 

corresponder  a  uma  velha  aspiração  dos  hygienistas. 

De facto,  os  cabellos  longos,  como sempre se  usaram, 

constituem um meio  excellente  de  cultura  de  germens 

das  mais  variadas  e  perigosas  especies.  As  mulheres,  

que os usam, não podem lavar a cabeça ameudamente.  

As  mais  asseiadas  lavam-na  uma  ou  duas  vezes  por 

mez, e as menos cuidadosas de si só lavam de longe em  

longe, havendo algumas que a não lavam nunca. Não é  

improvavel até que haja mulheres que só sentiram agua 

na cabeça uma vez na vida: a agua do baptismo.

São incontaveis os perigos decorrentes do uso dos 

cabellos compridos. Se examinar o cabello das mulheres 

encotrar-se-ão  germens  de  toda  variedade.  O  pó,  o 
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calor da cabeça e as gorduras que os cabellos excretam 

formam um ambiente propicio á cultura dos bacillos e á 

natural  proliferação.  Toda vez,  pois,  que  uma mulher 

alisa  os  cabellos,  leva  nos  dedos,  para  transmitir  ás  

pessoas que della se approximarem e com ela tiverem 

contacto, bacillos portadores da diphteria, da siphilia,  

da  lepra,  da  tuberculose...  Basta  pensar  nisto  para  a  

gente  sentir  arrepios!  Todos  os  cuidados  que  uma 

senhora  tenha  com  a  cabeça  ainda  são  poucos.  A 

solução,  portanto,  que  se  impõe  de  prompto,  é  pôr 

abaixo  as  longas  madeixas,  que,  de  resto,  em  nada 

concorrem para a belleza da mulher”.584 

Nesse  discurso  os  cabelos  curtos  hipervalorizados  somam  as 

“vantagens da hygiene, que são as mais sérias”, à economia de tempo 

e  dinheiro,  liberando  as  mulheres  dos  demorados  penteados,  da 

necessidade  de  penteadeiras,  cabeleireiros,  grampos  e  outros 

acessórios  para  o  penteado,  além  de  que  “sob  o  ponto  de  vista  da 

belleza, a sua vantagem está fora de toda duvida”.

Diante  de  tantas  vantagens,  devidamente  legitimadas  pela 

ciência,  o  artigo  assinado  pelo  nome  de  Annette  Guitry  convoca  as 

mulheres  de  todas  as  idades  de  cabelos  lisos  ou crespos  a  cortarem 

suas madeixas: 

“Ponham-se  a  par  duas  mocinhas  da  mesma 

edade,  uma  de  cabellos  longos,  penteados 

cuidadosamente,  e  outra  de  cabellos  “á  bebé”,  

despenteado  e  em  tumulto.  Qual  das  duas  é  mais  

interessante? A segunda, por certo...

Moças ha possuidoras de cabellos lisos, que não 

se arriscam a cortal-os, receiosas de que lhes não vão 

bem  os  cabellos  curtos,  que,  realmente,  só  se  tornam 

bonitos  quando  ondulados  ou  crespos.  Não  ha  razão 

584 Idem, ibidem.
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para  esses  receios.  Muita  vez  os  cabellos  são  lisos  e  

escorridos por causa de suas proprias gorduras: mas, 

uma  vez  cortados  e  lavados  escrupulosamente  com 

sabão,  mudam  logo  de  feitio  e  ficam  “armados”.  Se, 

apesar disso, continuarem lisos, o que é raro, ha ainda 

o  recurso  dos  papelotes  e  dos  processos  de  frisar.  

Emfim,  são  tantas  as  vantagens  dessa  moda,  que  as 

resistencias  se  tornaram  irritantes.  Em  S.  Paulo  ella  

está  grandemente  vulgarisada  entre  meninas  e  

mocinhas.  Mas  é  preciso  que  as  senhoras  também  a 

adoptem, francamente, corajosamente. Na America do 

Norte e mesmo em Pariz ha senhoras maduras da mais 

alta  sociedade  que  usam  cabellos  “á  bebé”.  Reflictam 

nisto as graves patriotas e armem-se de coragem...”585

O  discurso  médico-higienista  da  época,  insistia  sobre  a 

importância dos hábitos regulares para a mulher – através da prática 

de exercícios e da alimentação adequada – e dos cuidados com a pele, 

cabelos, unhas, olhos, dentes, pilosidade, não apenas para conservar a 

saúde, mas também para preservar a firmeza das formas e a frescura 

da  tez.  Afinal,  nesses  discursos  as  mulheres  vieram  ao  mundo  para 

viver em par com seus maridos, procriarem, cuidarem da prole. Para 

encontrar  o  seu  par  precisavam  de  alguma  beleza  e  encantamento. 

Entretanto,  era  preciso  limites,  pois  sem  eles  o  risco  da  corrupção 

moral feminina era grande. 

Dessa  forma,  esses  discursos  impunham  uma  “moralidade 

própria, oposta às mundanidades, às festas e aos bailes sem medida, à 

freqüência a locais fechados, à promiscuidade dos contatos corporais 

mistos e à coquetterie das mulheres”.586 

585 Idem, ibidem.
586 SCHPUN, M. R. Opus cit., p.82.
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O contato entre os corpos, promovido pelas novas danças vindas 

do exterior ou pela entrada ‘à socapa’ das danças populares de matriz 

afro-brasileira  nas  casas  brasileiras587,  escandalizava  a  todos  aqueles 

preocupados com o abalo do tripé de sustentação das ‘boas famílias’ do 

país.

As  revistas  femininas  paulistanas  da década de  1920 gastaram 

muita  tinta,  papel  e  esforços  para  reprimirem  as  perigosas  danças 

modernas588.

As  ilustrações  reproduzidas  anteriormente  destacam  jovens 

casais dançando de corpos colados em diferentes e sinuosas posições. 

A expressão feminina da segunda imagem traça uma jovem inebriada 

que se deixa levar e enredar-se pelo seu par, completamente entregue a 

ele e aos prazeres da música e dança. 

O conjunto dessas ilustrações acompanhava o artigo destacado a 

seguir, disposto a discutir a moral dos novos ritmos:

“A moral dos rytmos589

Certas  danças  modernas,  sob  o  ponto  de  vista 

moral,  ainda deixam a desejar muito.  Sob o ponto de 

vista esthetico não menos.

As  antigas  figuras  do  minueto,  da  pavana,  da 

furlana, etc., eram fidalgas, cheias de respeito, onde os 

cavalheiros  faziam  aristocraticas  mesuras  ás  damas,  

mal lhes tocando, com as mãos enluvadas, as cinturas 

de vespa.

Entretanto  havia  tanta  graça,  tanto 

587 Especialmente sobre a repressão ao maxixe, consultar: SALIBA, Elias 
Thomé. “A dimensão cômica da vida privada na República” in: SEVCENKO, 
Nicolau (org.) História da Vida Privada no Brasil. República: da Belle 
Époque à Era do Rádio, V. 3. São Paulo: Cia das Letras,1998, p.320.
588 A título de exemplo: "Dansas e Dansarinos – o Fox-Trot", Revista 
Feminina,  Ano  X,  nº109,  06/1923.  "A  dança.  Influência  dos  novos 
ritmos", "Collaboração das leitoras", in: A Cigarra, Ano IX, nº 177, 
02/1922.
589 "A moral dos rythmos”, in: Revista Feminina, Ano VII nº75, 08/1920.
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cavalheirismo nesses  rythmos  languidos,  que  a  dança 

espiritualizava-se, como uma manifestação superior do 

espirito humano.

Hoje  em  dia  as  coisas  mudaram.  O  que  se 

procura  nos  bailes  é  a  vertigem  dos  giros,  onde  os 

cavalheiros e as damas, collados um ao outro, parecem 

um  ser  único,  indivisivel,  uns  irmãos  Siamezes, 

cirandando  monstruosamente  ao  som  lascivo  dos 

tangos modernos.

Ha,  ás  vezes,  attitudes  anti-estheticas  nestes 

bailados  de  agora:  nem  sempre,  porém,  conservam 

aquelle  delicado  respeito  de  outr’ora,  onde  a  mulher,  

como  uma  rainha,  era  constantemente  reverenciada 

durante o bailado, pelo seu cortez e esbelto cavalheiro.

Ás mamãs e aos papás importa fiscalizar com um 

pouco mais de severidade os abusos a que certos pares 

levam  a  intimidade  das  figuras  choreagraphicas.  E,  

algumas danças modernas, são mesmo um motivo para 

aproximações,  intimidades  em  que  essas  creações  de 

Paris e de New-York são perigosos cumplices.

Entre  outras  condemnaveis  innovações,  todas 

importadas  do  estrangeiro,  ha  a  tal  “valsa  da  lua”,  

bizarro bailado que se dança... ás escuras. Isso póde ser  

muito bonito entre os  yankees, mas para nós não é lá  

cousa que se recommende muito.

Pelas figuras que ahi vão, pódem nossas leitoras 

ver  como  o  moderno  tango,  além  de  ousado  em 

demasia, fica muito a dever á graça espiritual e casta  

do  antigo  minueto,  verdadeiro  madrigal  de  fina arte,  

recitado pelas posturas mais distinctas da terra e pelos 

rythmos  mais  estheticos  e  galantes  que  se  possam 

imaginar.

Afinal o mal está feito; o que é mister é moralizar 

o mais possível a dança, para que assim se evite um...  

mal maior! 
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Assim como o cinema, o corte dos cabelos, o encurtamento das 

saias, o articulista do texto anterior considerava a dança uma realidade 

dada  e  diante  disso,  restava  a  ‘boa  sociedade’,  profundamente 

castigada pelas novidades da modernidade mobilizar-se para controlar 

a sociabilidade dos jovens casais ‘bem nascidos’ nas pistas dos salões.

Título, ilustrações e texto fazem o julgamento moral das novas 

danças  e  um  pouco  descorçoado  e  bastante  alarmado,  o  redator 

rememora  um  tempo  idealizado  onde  a  cortesia  prevalecia  sobre  a 

voluptuosidade dos corpos. 

Recorre  ao  minueto,  dança  da  aristocracia  francesa  do  século 

XVII, como exemplo de dança fidalga para fazer contraponto às danças 

modernas  e,  em  sua  sanha  pela  recuperação  de  referenciais 

aristocráticos, acaba por incluir a pavana no rol das danças da nobreza, 

esquecendo-se de sua origem popular na Renascença.

Nostálgico,  o  autor  sente  saudades  das  mãos  enluvadas  e 

cinturas  de  vespas  das  moças,  como também dos  homens  de  gestos 

aristocráticos que faziam a corte às damas, sem tocar-lhes os corpos. 

Enfim, as  danças ‘espiritualizadas’  e  ‘estéticas’  tornam-se,  na fala do 

autor,  oponíveis  às  mundanas,  vulgares  e  lascivas  danças  modernas 

que promovem o contato de corpos, desrespeitam as mulheres que não 

deveriam ousar dançá-las.

Embora  o  minueto  estrangeiro  fosse  enaltecido  pelo  autor,  ele 

aconselha  aos  pais  que  evitem  as  demais  ‘estrangeirices’  modernas, 

vigiando e censurando seus filhos.

Outros  artigos  que  muito  a  contragosto  reconheciam  a 

popularização  do  charleston,  fox-trot,  maxixe  e  outras  danças 

disseminadas  pelo  país  durante  as  primeiras  décadas  do  século  XX, 

clamavam, igualmente, pela moralização dos salões e faziam uso das 

mesmas  referências  culturais,  especialmente  a  greco-latina  que 

poderiam  ser  compreendidas  por  uma  elite  que  senão  econômica, 

obrigatoriamente tinha de ser letrada.
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“Dansas e dansarinos. O fox-trot

Nascem com a Moda ... Com a moda passará! ...  

Tal  foi  de  outras  dansas,  como  a  famosa  “furlana”590, 

que fez a delicia de muitas gerações de venezianas, nos 

aureos tempos em que a “Serenissima591”, debruçava-se 

do romântico balcão das suas lagunas, sobre as verdes 

águas  de  todos  os  mares  da  terra  ...  Hoje,  quem  se  

lembra da furlana? Dansarinos? Mestres da nobre arte  

de  Eleonora592?  Não.  Lembram-na,  apenas,  vetustos 

rebuscadores de archivos,  erudictos e  desentulhadores 

de coisas mortas ...(...)

O  triumpho  do  Fox-Trot  proveio  justamente  da 

qualidade que o há de matar: a falta de personalidade.  

De  origem  “bárbara”,  não  ha  nelle  a  menor  emoção 

espiritual,  a mais  vaga reminiscência de helenismo. É 

uma  dansa  inventada  “para  os  pés”,  para  o  dorso 

curvado,  para  todas  as  attitudes  em  que  a  fronte  se 

dobra  e  o  coração  não  palpita.  É  hybrido,  inseguro, 

equivoco.  Pode  ser  ridículo  e  pode  ser  abjecto.  Nunca 

poderá  ser  nobre.  Aspira  ao  rythmo  sendo  apenas 

movimento.  (...)  ...  A  moda,  em  arte,  constitue,  quase 

sempre  um  insulto  á  propria  arte,  e  um  aggravo  ao  

bom gosto.  O “minueto”,  a  “czarda”593 e a  “valsa”  não 

foram creados  pela  moda,  mas sim,  pela alma de um 

povo,  e  pelo  espírito  immortal  da  Belleza.  Não 

590 Trata-se de uma música renascentista veneziana em compasso binário composto e 
dança ao som dessa música.

591 A Sereníssima República de Veneza (conhecida por vezes por antonomásia como A 
Sereníssima), cidade com autonomia política da península  itálica de meados do século IX até 
1797.

592 Dentro de um registro de educação clássica que os homens letrados de fins do século 
XIX e início do XX recebiam, possivelmente o autor refere-se a Eleonora di Médici (1567–
1611).

593 Curiosa inclusão de uma dança popular húngara, provelmente de origem cigana nesse 
rol de danças ‘fidalgas.
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morreram.  Passaram  ...  Mas  voltarão?  Si  não,  na 

integridade  do  seu  rythmo  e  cadencia,  no  espírito  do 

seu ideal. O encanto unico do Fox-Trot, si isso encanto 

pode ser chamado, é a sua espécie de mosaico musical 

arlequinesco. Nem a alma latina, filha do sentimento e  

da ternura, poude-lhe emprestar um qualquer prestigio 

espiritual. Nasceu plebeu e tal morrerá. Tem qualquer 

coisa  de  primitivo  e  brutal,  -  esboço  ancestral  da 

eloqüência primeira que quer fallar  no gesto,  o  que a  

linguagem não exprime ainda. _ Tem hysterismos nos 

requebros,  e  obscenidades  no  tumulto.  A  melhor 

impressão  que  consegue  causar  é  a  do  “parvenu”,  a  

desse pobre, grotesco ser que em vão esconde na maciez  

fidalga de  uma luva a  angulosidade simiesca da mão 

brutal. 

A “valsa” voltará. Elle não. Uma vez morto, não 

haverá força que o resuscite.

Porque  a  valsa  significa  doçura,  elegância, 

sentimento, e elle ... e elle ... nada significa ...

Porque,  emfim,  entre  os  “arranha-céos”  e  o 

Parthenon,  entre  a  rosa  e  a  morphina,  entre  o 

transitório e o eterno existe um abysmo sem fundo, um 

abysmo  que  não  enche,  que  não  pode  encher  nem 

mesmo: “Tutto l’oro che é sotto la luna ...”  [todo ouro 

que está sob a lua]594

Tais  referências  aos  minuetos,  valsas  e  furlanas  não  eram 

gratuitas,  elas  serviam  de  contraponto  entre  a  cultura  ‘clássica’  e  a 

suposta origem 'barbara' das ‘estrangeirices’ ou dos ritmos que vieram 

da  senzala.  Cultura  ‘bárbara’  que  dá  origem  a  danças  ‘abjetas’, 

‘híbridas’, miscigenadas como a população que o discurso higienista e 

racista desejava embranquecer. 

594 “Dansas e dansarinos. O fox-trot”, in: Revista Feminina, Ano X, nº109, SP 06/1923
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No  texto,  o  fox-trot  é  denominado  de  dança  ridícula  como  o 

burguês que finge a fidalguia que lhe falta de berço.

Em uma afirmação quase messiânica, o autor preconiza a morte 

das ‘danças da moda’ e o renascimento das danças tidas como nobres. 

Segundo ele: essas “não morreram, passaram”. Não morreram porque 

são  ‘íntegras  em  ritmo,  cadência  espírito  e  ideal’.  Diferente  das 

primeiras,  o  fox-  trot  ‘nasceu plebeu’ e  assim morrerá,  porque “tem 

qualquer coisa de primitivo e brutal”, “hysterismos nos requebros, e 

obscenidades  no  tumulto”.  Enfim,  para  o  autor,  o  fox-trot  é  dança 

gutural, fala por gestos, sem conseguir se expressar como linguagem.

As danças de origem afro-brasileira, em especial o maxixe - visto 

como ‘libidinoso’595, ‘antro de perdição’, ajuntamento de corpos que se 

dança no escuro,  uma verdadeira  epidemia do organismo social596 -, 

indignavam ainda mais os ‘guardiões da moral e bons costumes’ que se 

expressavam nas revistas femininas: 

“um  lar  modesto,  verdadeiro  scenario  de  vida 

simples,  como  o  conforto  e  solidez  das  coisas 

verdadeiras,  que  são  eternas,  duas  creanças  fortes  e 

sadias a traquinar a graça da saude, uma esposa gentil 

embellezando a  vida com o trabalho maravilhoso das 

boas donas de casa (hoje raro) antepõe-se a realidade 

595 “Chiquinha Gonzaga...  escrevia habaneras,  tangos,  chulas e maxixes.  No maxixe 
ninguém lhe levava as lampas. De cada vez que o editor punha à venda uma nova composição 
de Chiquinha, havia nas casas de família, nos clubes dos bairros aristocráticos e da Cidade 
Nova,  forte reboliço.  As  moças  não dançavam  senão aos  repequiniques  que a  Chiquinha 
escrevia, sempre com poucos acidentes em clave; os rapazes presenteavam as namoradas com 
músicas de Chiquinha; as charangas carnavalescas, os tocadores de violino e harpa deliciavam 
os bebedores de café, com inspirações bailantes de Chiquinha. Por toda parte onde a gente 
topasse um cego a esfregar rabeca ou assobiar na flauta,  ouvia-se infalivelmente a  música 
mélica  da  famosa Chiquinha  Gonzaga”.  Sérgio  Cabral,  Correio  da  Manhã.  In  Catálogo da 
Exposição  “Para  Nunca  Esquecer:  Negras  Memórias/Memórias  de  Negros”  Ministério  da 
Cultura, 20 de novembro de 2001, pp.337 e 340. 

Chiquinha Gonzaga, nasceu no Rio de Janeiro em 1847 e faleceu em 1935. Seu pai 
pertencia à família aristocrática, ligada por traços de parentesco ao Duque de Caxias e sua mãe 
era  afrodescendente.  Com sua  alma libertária,  afrontou  a  sociedade  conservadora  da  época, 
desfazendo um casamento,  passando a compor e freqüentando os meios boêmios do Rio de 
Janeiro. Foi, no Brasil, a primeira mulher a reger uma orquestra. 

596 “A dansa”, Seção:Collaboração das leitoras, in: A Cigarra, Ano IX n.177 SP 02/1922.
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que  vê.  –  No  desenfreio  de  um  maxixe  apaixonado 

apertada  por  um  cortejador  sem  escrúpulos, 

escandaliza a assistência”597

Retomemos um outro aspecto apontado anteriormente, ou seja, 

o  trabalho  fora  de  casa  como  parte  do  construto  da  identidade 

feminina no contexto do pós-guerra.

Parcela das mulheres urbanas, oriunda dos segmentos médios da 

população  que  foi  para  o  mercado  de  trabalho,  ocupou-se  com 

atividades  que,  em  geral,  estavam  muito  próximas  daquilo  que  se 

considerava uma extensão das atribuições das mulheres no lar. Ao lado 

dos  homens  elas  participavam  como  coadjuvantes,  “na  condição  de 

auxiliares,  assistentes,  enfermeiras,  secretárias,  ou  seja,  

desempenhando  as  funções  consideradas  menos  importantes  nos 

campos produtivos que lhes eram abertos”598 

Entretanto, mulheres solteiras, mais pobres, em geral imigrantes 

ou  descendentes  de  imigrantes  europeus,  vindas  do  campo  para  a 

cidade,  ocuparam  uma  parcela  significativa  dos  cargos  gerados  pelo 

processo de industrialização,  chegando, inicialmente a constituir,  em 

alguns  setores  industriais,  uma  população  operária  maior  do  que 

aquela formada pelos homens.599 

597 Idem, ibidem.
598 RAGO, Margareth. Op. Cit. (1997), p.603. 
599 “No ano de 1920, por ocasião de recenseamento levado a efeito pelo Ministério da 

Agricultura, Indústria e Comércio, esse setor, não só era o de maior índice de absorção de mão-  
de- obra, como também aquele no qual a participação do sexo feminino era mais acentuada,  
ultrapassando 55% entre o operariado adulto e aproximando-se do 65% entre o operariado 
menor. Considerado o total da mão-de- obra empregada no setor, o sexo feminino contribuía  
com aproximadamente 60% dos operários arrolados pela Diretoria Geral das Estatísticas. Na  
indústria de confecções – ‘Vestuário e Toucador” e na terminologia do recenseamento - , a 
presença feminina também era significativa, correspondendo a 50% entre o operariado adulto,  
60% entre  o  operariado  menor  e  igualmente  50% com relação  ao  total  da  mão  de  obra  
absorvida  pelo  setor”.  Ministério  da  Agricultura  indústria  e  Comércio.  Diretoria  Geral  de 
Estatística. Recenseamento do Brasil realizado em 1 de setembro de 1920, V (1ª parte), Indústria. 
Rio de  Janeiro,  Tip.  Da Estatística,  1927.APUD. MOURA, Esmeralda Blanco B. “Além da 
indústria  têxtil:   o  trabalho  feminino  em atividades  ‘masculinas’,  in:  Revista  brasileira  de 
História, nº 18, agosto de 1989/ setembro de1989.
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A  contrapartida  do  aumento  da  participação  das  mulheres  de 

diferentes  extratos  sociais  no  mercado  de  trabalho  -  ainda  que  em 

condições  salariais  desiguais  em  relação  aos  homens  -  foi  o 

crescimento  significativo  do  poder  de  compra  feminino,  não  só  por 

parte das mulheres das elites mas também daquelas que, aos poucos, 

ocupavam os crescentes e variados postos de trabalho proporcionados 

pelo  crescimento  da  cidade  em  seu  processo  de  modernização.  As 

mulheres  exprimiam  novas  aspirações,  tornando  cada  vez  mais 

evidente, como nos lembra Michelle Perrot, que: “a modernização do 

Brasil passava pela modernização das mulheres”.600

Estimulada por intensa propaganda, especialmente de produtos 

relacionados  às  stars, uma  parcela  dessas  mulheres  trabalhadoras 

tornou-se consumidora. 

Os mais  variados produtos,  especialmente os cosméticos,  eram 

oferecidos  nas  propagandas  anunciadas  nas  revistas  de  variedades. 

Freqüentemente,  os  apelos  para  o  consumo  giravam  em  torno  da 

manutenção da  beleza,  da  juventude,  da  aproximação  da usuária  do 

produto anunciado à aparência de uma estrela de cinema601.

600 PERROT, Michelle. “Prefácio” In  SCHPUN, M.R. Opus Cit., pp13-14. Sobre o tema 
da mulher paulista e do trabalho no período que compreende os séculos XVIII, XIX e início de 
XX ver também LEITE, M. O., Opus cit; PINTO, M. I. M. B. Opus cit.; POSSAS, L. M. V. 
Opus cit.

601 “O segredo dos artistas de cinema”, In: Para Todos, Ano VII,  nº 324, RJ 28/02/1925.

Ver  também:  "Torne  lindo  seu  cabello  como  as  artistas  de  cinema",  in:  Revista 
Feminina, Ano XV nº166 03/1928;

"A Mulher Moderna veste-se irreprehensivelmente. Em toda parte e em qualquer tempo 
a “lingerie” sanitaria Kleinert offerece completa segurança e conforto;  Revista Feminina, Ano 
XV nº173 10/1928;

(Propaganda  de  fórmula  para  enegrecer  os  cabelos)"Actriz  que  divulga  segredo". 
Cigarra, Ano XII nº223 01/1924;

(Propaganda de Cremes) "Como uma mulher pode conservar sua juventude", in: Cigarra, 
Ano XIV nº292 01/1927;

(Propaganda Câmera Kodak) "Ver o passado no cinema equivale a viver de novo" in: 
Cigarra; Ano XVI nº359 10/1929
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“O segredo dos artistas de cinema

A primeira impressão que se tem ao ver-se uma 

fita americana é a belleza impressionante das artistas, 

que  são  brancas  como  apparições,  e  também  da 

elegancia sobria dos actores, glabros como ephebos. E 

por  que  nos  agradam  tanto?  Qual  o  segredo  que 

guardam  para  se  nos  figurarem  assim  tão  lindas  as 

mulheres  e  tão  bellos  igualmente  os  actores?  Eis  a  

razão,  que  é  simples:  só  usam o  Crême de Lotus,  que 

sendo  a  saude  da  pelle,  é  o  mais  maravilhoso  dos 

tonicos  até  hoje  descobertos  para  dar  cabo  de  tudo 

quanto é  imperfeição da cutis,  do mesmo modo que a 

sua  inseparavel  Agua  de  Lotus,  como  attestam  os 

milhares artistas de cinema. Gloria Swanson, Barbara 

La Marr, Rodolpho Valentino, entre os primeiros que os 

empregaram, usam sempre estes dois surprehendentes 

preparados para conservar e augmentar a sua belleza e 

tambem o seu exito para o publico.602

Como  vimos  no  primeiro  subitem  deste  Capítulo,  em 

Hollywood  não  havia  espaço  para  atores  e  atrizes  de  pele  negra,  a 

brancura era o único modelo projetado na tela, independente dos tipos 

nela  representados.  Isso  explica  a  associação  direta  da  “belleza 

impressionante das artistas, que são brancas como apparições” feita 

no anúncio do Creme Lótus.603

602 “O segredo dos artistas de cinema”, In: Para Todos, Ano VII,  nº324, RJ 28/02/1925
603 Se  nos  Estados  Unidos,  a  maioria  da  população  negra  estava  apartada  dos  seus 

direitos, segregada pela sociedade branca e racista; no Brasil havia um intenso embate sobre as 
raças e entre as inúmeras correntes preocupadas com a qualidade do ‘povo’ brasileiro, havia 
aquela que pregava o embranquecimento da população por meio da miscigenação estimulada 
pela entrada de imigrantes de origem européia com o objetivo de ‘melhoramento da raça’.

Para conhecer as matrizes desses discursos, a partir da segunda metade do século XIX 
consulte: AZEVEDO, Celia M. Marinho. Onda negra, medo branco: o negro no imaginário das 
elites do século XIX., Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987.
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Talvez por isso jovens mulheres negras que não tinham a chance 

de se ver representadas nas telas, quisessem de algum modo adequar-

se ao padrão de beleza branca, rigidamente estabelecido:

Chronicas das elegancias

É de muito máo gosto mostrar-se  a gente como 

não é. Claro está que a moda impõe os cremes brancos 

para a cutis e o vermelho para os labios e faces, e isso  

foi  inventado menos para marcar a differença que ha 

entre as senhoras da sociedade e das mulheres da plebe.  

Estas,  já  se  vê,  não  pódem  usar  nenhum  desses 

artificios,  se  não  fazem  o  audacioso  proposito  de 

arrostar o escarneo público. (...).

Houve em França, durante muitos annos, a voga 

de mudar a coloração dos cabellos, geralmente para o 

bronze polido ou para o castanho desmaiado, por meio 

de  henné  oriental,  importado  da  India.  Com  o  henné 

obtêm-se  todos  os  tons  e  as  gradações  mais  

encantadoras Mas isso já passou da moda, e cada qual 

apresenta os cabellos  como a natureza os fez.  A agua 

oxygenada é que é de um flagrante máo gosto.

O processo corrente é o seguinte (...)604

Depois  de  explicar  o  ‘modo  primitivo’  como  se  descolorem  os 

cabelos,  por  meio  de  água  oxigenada,  a  cronista  que  assina  Annette 

Guitry, continua:

Mas nenhuma senhora que se preza ou moça de 

bom  gosto  recorre  mais  a  esse  artificio,  hoje 

absolutamente desprezado.  O que se torna,  sobretudo, 

digno da censura de pessoas sensatas,  é  porque elle  é 

usado por  mocinhas  que,  não  sendo brancas  de  raça, 

querem  fazer-se  brancas  á  fina  força,  confundindo-se 

604 Chronicas das elegancias in A Cigarra, Ano VIII, nº159, SP 05/1921
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com  as  inglesas  das  gravuras.  O  effeito  é  sempre 

invariavelmente desastrado. Vêem-se pela rua, a cada 

passo,  mocinhas  de  pelle  encardida,  de  traços  que 

demonstram francamente a mestiçagem do sangue, de 

fortes  cabellos  encrespados  e  olhos  negros  como 

azeviche,  querendo  confundir-se  com  as  louras...  Não 

conseguem,  claro  está.  O  louro  artificial  desses  typos 

morenos tem qualquer coisa de feéricos, de diabolicos,  

de  espalhafatosamente  theatral.  A  esse  artificio, 

felizmente,  nunca  recorreram  moças  da  “elite”,  senão 

apenas  as  mocinhas  de  escandalosa  frivolidade.  Mas 

estas, como é notorio, não se revelam sómente por esse 

processo  de  descolorir  os  cabellos,  mas  por  outras 

egualmente  chocantes,  e  que  são  os  demaes 

exaggerados,  o  habito  de  falar  alto,  sibilando,  os  

effeitos  languarosos  do  sosleio,  e  outros  mais,  tão 

caracteristicos...

A  nossa  terefa,  nesta  secção,  é  informar  as 

leitoras  acerca  das  novidades  em  questão  de  toilette,  

mas,  sem  o  querermos,  gastámos  todo  o  espaço 

destinado  a  tratar  destes  assumptos  para  tagarellar 

sobre  as  frivolidades  do  artificio  feminino.  Perdoem-

nos  as  amaveis  leitoras  o  máo  veso  da  tagarellice,  e 

advirtam, antes de nos fazer qualquer censura, que esse 

defeito é proprio do nosso sexo.605

Além  da  acusação  de  pertencerem  ‘à  ralé’,  as  jovens  negras, 

segundo a cronista de  A Cigarra ousavam ‘parecer o que não eram’: 

maquiando  a  ‘pele  encardida’,  descolorindo  os  cabelos  encrespados, 

sem  conseguir  disfarçar  a  sua  cor.  A  articulista  da  Chronicas  das 

elegancias ainda as definia como frívolas, ‘tagarelas’, donas de modos 

‘chocantes’ muito diversos das ‘amaveis leitoras’ a que se destinava a 

sua crônica.

605 Idem, ibidem.
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Textos  racistas  e  classistas  como  esses  mostram-nos  que  a 

construção  da  identidade  feminina  não  se  restringia  apenas  à 

diferenciação entre homens e mulheres e os papéis de cada um. Essa 

identidade perpassava ainda a condição social, diferenciando mulheres 

das  camadas  médias  e  abastadas  das  mulheres  empobrecidas  e, 

finalmente,  passava  pela  questão  étnico-racial.  Ser  mulher  negra, 

pobre, trabalhadora e ainda assim construir uma identidade positiva, 

capaz de enfrentar o machismo, os preconceitos de classe e raciais era 

tarefa hercúlea.

Diferentemente  dos  discursos  atribuídos  às  atrizes  Glória 

Swanson  e  Ferguson  que  analisamos  no  início  desse  subitem  e  que 

afirmavam que o desejo de todas as mulheres era encontrar um ‘amo e 

senhor’,  as  mulheres  brancas  de  classe  média  que  experimentaram 

viver  com  autonomia,  às  custas  do  suor  de  seu  rosto  maquiado 

publicamente à revelia dos olhares dos ‘senhores elegantes’, parecem 

que ampliaram seus sonhos para além do de se submeterem aos amos 

e senhores, por meio do casamento.

Antes  de  cumprimos  a  promessa  e  retomarmos  parcela  do 

discurso  atribuído  a  Ferguson,  suprimido  nas  páginas  iniciais  deste 

subitem,  ouçamos  o  que  outra  atriz  hollywoodiana  –  Theda  Bara  – 

afirmava sobre o desempenho de seu trabalho nas telas, imortalizados 

no tipo vamp que representava:

“As  mulheres  são  minhas  maiores  fãs  pois  elas 

vêem na minha vampira a vingança contra todos seus 

ressentimentos...elas  não  têm  coragem  ou  força  de 

vontade  para  redirecionarem  suas  ambições.  Mesmo 

esposas dedicadas escrevem para mim em busca deste 

efeito.  E  são  elas  que  me  dão  a  maior  prova  do  que  

digo:  ‘Sei  que  deveria  ter  pena  da  esposa,  mas  não 

tenho’. Na verdade, sou uma feminista.”606

606 LARY, May. Opus cit, p. 168.
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Mary Pickford, além de trabalhar e ganhar muito dinheiro fazia 

questão de empregar roteiristas mulheres. Juntas elas criaram um tipo 

de  heroína  que  lançou  novos  caminhos  por  entre  os  domínios 

masculinos. Em suas entrevistas Mary afirmava:

“Gosto  de  ver  as  vitórias  do  meu  sexo.  Meu 

sucesso  é  devido  ao  fato  de  as  mulheres  gostarem  de  

filmes  nos  quais  eu  apareço.  Acho  que  a  coisa  que 

admiro mais no mundo são as garotas que ganham seu 

próprio sustento. Eu tenho orgulho de ser uma delas.”607

O  degradado  salários  reservados  à  maioria  das  mulheres  no 

mercado de trabalho  das  primeiras  décadas  do século  XX não era  a 

realidade  de  Pickford  que,  em  1914,  afirmou  que  ganhava  “mais 

dinheiro que o presidente”. O salário da atriz com bastante freqüência 

fora tema de destaque na imprensa que anunciava: “nove milhões de 

pessoas  preferem  vê-la  na  tela  a  ver  Bryan,  Wilson,  Roosevelt  e  

Vernon Castle.  Este é o motivo de seus chefes terem que pagar a ela 

US$ 50.000 por ano em 1914 e dobrar esta quantia em 1915.”608

Se considerarmos que o ápice da carreira da atriz foi na década 

de 1920 quando ao lado de Fairbanks, Chaplin e Griffith era a única 

presença feminina na criação e comando da United Artists, ganhando o 

incrível  salário  de  US$  1.000.000,00  por  ano,  poderemos 

compreender o fascínio exercido pela “garota mais famosa do mundo”.

Cumpramos  a  nossa  promessa.  Retomemos  a  entrevista 

atribuída  a  Ferguson,  cuja  introdução e  conclusão já  discutimos nas 

páginas iniciais deste subitem:

“Eu  tenho  observado  senhoras  casadas 

dependentes do marido para a compra dos artigos de  

607 LARY,  May.  “Revitalization:  Douglas  Fairbanks,  Mary  Pickford  and  the  new 
personality, 1914-1918” In LARY, May Opus Cit. p.137

608 Idem, Ibidem, p. 137.
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luxo,  que  para  ellas  é  uma  necessidade,  e  tenho 

reparado  a  horrível  expressão  em  seus  olhos,  sempre 

que  o  marido  olha  com  interesse  para  uma  outra 

mulher.  Ellas  estão  continuamente  aterrorizadas  pelo 

receio  de  perdel-o,  porque  não  pódem  privar-se  do 

conforto do lar que o marido lhes têm dado. A mulher 

dependente  supporta  pacientemente  toda  a  sorte  de 

contrariedades,  e  até  mesmo  de  insultos,  para  não 

perder  o  marido.  Haverá  talvez  certas  conveniencias 

em  que  assim  seja.  Pois  são  essas  as  mulheres  que 

propagam a espécie”.609

Ferguson neste trecho da entrevista parece incorporar, ao menos 

em parte, os discursos feministas do período, pois se solidariza com as 

“senhoras”  dependentes  de  seus  maridos  “para comprar  artigos  de 

luxo” e que em razão dessa dependência são obrigadas a suportar até 

mesmo insultos.

O  protesto  contra  a  ‘tirania  dos  homens’ no  casamento,  sua 

infidelidade,  brutalidade,  abandono  eram  temas  freqüentes  entre 

escritoras, jornalistas e feministas dos anos de 1920610 

Cecilia  Bandeira  de  Melo  Rebêlo  de  Vasconcelos,  que  escrevia 

sob o pseudônimo de Chrisanthème, Elizabeth Bastos, Iracema, Amélia 

de  Resende  Martins,  Andradina  de  Oliveira  além  das  leitoras  de 

periódicos  voltados  ao  público  feminino  expressavam  esse  discurso 

contra-hegemônico à ordem higienista, ao menos no que concerne ao 

estabelecimento da mulher como tripé do lar.

609 O Marido Ideal” Seção: Cinema Para Todos, in: Revista Para Todos, Ano IV n.166 
RJ 18/02/1922.

610 BESSE, Susan K. Modernizando a desigualdade. São Paulo, Edusp, 1999, p. 41

Fancine Massiello, em seu estudo sobre as romancistas latino-americanas de vanguarda 
de  década  de1920,  afirma  que  elas  retratavam  a  família  como  obstáculo  ao  bem-estar  das 
mulheres  e  contribuíam  para  subverter  o  discurso  patriarcal  escrevendo  ficção  em  que  as 
heroínas (em geral  sem filhos e sem companheiros  masculinos)  se  livravam da família  pela 
orfandade in M a s i e l l o ,  F r a n c i n e ,   W o m e n ,  S t a t e ,  a n d  F a m i l y  i n  L a t i n  A m e r i c a n  L i t e r a t u r e  o f  t h e  
1 9 2 0 s ,  i n  W o m e n ,  C u l t u r e ,  a n d  P o l i t i c s  i n  L a t i n  A m e r i c a  2 7  ( 1 9 9 0 ) .
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Segundo  a  feminista  Elisabeth  Bastos,  a  sociedade  assistia  à 

destruição do casamento porque 

“o  homem,  (...)  em  grande  maioria,  continua  a 

ser  o  ente  da  caverna,  encontrando  no  casamento 

somente a satisfação de suas necessidades fisiológicas”,  

porque logo deixam de ser maridos fiéis e dedicados, e  

porque  não  têm  grande  desejo  de  proteger  as 

esposas”.611

A  romancista,  cronista  e  articulista  Chrysanthème,  afirmando 

que  jamais  se  havia  enganado  em  sua  avaliação  sobre  os  homens, 

afirmava  categoricamente:  “Todo  homem  negligencia  casta  e  raça,  

despreza o ser feminino, todo graças e delicadezas, que ele não chega 

a compreender,  devido à grosseira qualidade das lentes  com que a 

enxerga”612.

Iracema, como assinava uma articulista publicada nas revistas de 

variedades também atacava os homens por agirem como “paxás”  ou 

“sultões”,  que  obrigavam  as  mulheres  a  recorrer  à  mentira  e  à 

dissimulação para defender-se contra as injustiças, o orgulho ciumento 

e a raiva de seus maridos. Segundo sua análise, as mulheres, fossem 

inocentes  ou  culpadas,  eram  sempre  as  vítimas  do  ‘drama 

matrimonial’,  no  qual  seus  maridos  as  estimavam  ‘não  como 

mulheres, e sim como um ser neutro, inferior, embora respeitável, que 

se chama esposa’. Por isso ela tomava a si a tarefa de tentar esclarecer 

e minorar o equívoco deplorável que ainda perdurava:

“tão  entranhado  entre  nós,  de  que  um  homem 

possa  exigir  de  sua  futura  esposa  a  renúncia  da  sua 

personalidade  como  condição  do  casamento,  

obrigando-a a  realizar  seu  amor pela porta  raquítica 
611 BESSE, Susan K. Opus cit, p. 46.

612 “Mussolini  e  a  Mulher”  in  BRITO,  Candida  de  (org).  Antologia  Feminina, 
Escriptoras e Poetisas Contemporâneas. 2a. ed. RJ: editora de “A dona de Casa”, 1929.
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da  submissão  e  reduzindo-a  a  um  ser  puramente 

fisiológico,  sem  pensamento,  sem  autonomia,  sem 

vontade”613.

Iracema protestava:

“Que  bárbaro  ideal  de  amor  se  propõe  a  uma 

mulher,  exigindo-lhe  a  abdicação  total  de  sua 

individualidade!!!  Em  nome  de  que  direitos  ou 

conveniências, em nome de que moral se lhe exige esse 

desumano sacrifício?!614

As  mulheres  que  faziam  críticas  abertas  davam  forma  ao  que 

parece ter sido um sentimento de amargura que permeava as mentes e 

corações de mulheres urbanas pertencentes às camadas média e alta 

desde  fins  do  século  XIX.  Muitas  cartas  anônimas  às  editorias  dos 

periódicos  dirigidos  ao  público  feminino  protestavam  contra  os 

homens que traíam ou abandonavam as mulheres que os amavam.

Sob  o  pseudônimo  de  Alma  Martyr  assim  se  expressava  uma 

dessas  cartas: “o  maior  pecado  das  mulheres  é  acreditarmos  nas  

palavras  falsas  de  um  homem”615 ,  e  afirmava  solenemente  que  as 

mulheres  que  amavam  eram  as  primeiras  vítimas  da  “negra 

fatalidade”. Os homens, concluía, eram falsos, infiéis, ingratos, cruéis 

e sem coração” ao enganar e abandonar mulheres inocentes.

Auto  definindo-se  como  uma  mártir  do  Amor,  a  leitora 

prosseguia com seu arrazoado sobre a crueldade masculina:

“O  único  desejo  do  homem  é  ver-nos  sofrer, 

chorar sentidas lágrimas por sua causa. Não merecem 

que  uma  mulher  se  sacrifique  por  eles.  Homens?  São 

613 “Carta da mulher”in Revista O Cruzeiro de 9/3/1929.
614 “Porque o casamento emudece o homem”? ïn Revista Feminina de 12/1921;
615 Alma Martyr “A 77 da Silva” in Revista A Cigarra de 1/01/1928
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satanazes  que  Deus  esqueceu  na  terra!  São  os 

derrocadores  do  lar!  Quando  acontece  uma  desgraça 

em  uma família,  quem  é  o  único  culpado?  O  homem! 

Quem arrasta honras na lama? O homem! Por isso eles 

são  e  serão  sempre  os  culpados  das  desgraças  das 

ingênuas e santas criaturas que são as mulheres!”616

Uma outra carta anônima assinada pelo pseudônimo de ‘Fada do 

Bom Conselho’, advertia que as mulheres não podiam se dar ao luxo de 

possuir  um  “coração  frágil”.  Negava-se  a  perdoar  o  homem  que 

ousasse  traí-la  e  garantia:  “O  homem  que  eu  amar  e  me  desprezar 

colocá-lo-ei  no vale do esquecimento e  sentirei  por ele  mais  do que  

rancor: repugnância”.617 

No discurso dessas mulheres o comportamento condenável dos 

homens  tornava  o  papel  de  esposa  um  dos  mais  difíceis  e 

desagradáveis  de  exercer.  Para  elas  ser  esposa  era  ‘fonte  de  cruel 

desilusão” e de “amargo martírio”. 

Uma das leitoras ao responder a um questionário de uma revista 

feminina da época afirmava: 

“O casamento é  como uma prisão,  tanto para o 

homem  quanto  para  a  mulher,  com  diferença  que  o 

homem  se  apodera  da  chave  e  sai  quando  quer, 

deixando a companheira fechada, o tirano!”618 

Para  as  personagens  femininas  dos  romances  e  crônicas  de 

Chrysanthème, 

“ser esposas ou amantes boas, humildes e honestas causava o 

mais das vezes desilusão, humilhação e sofrimento. Recuperavam sua 

616 Idem, Ibidem
617 Fada  dos  bons  conselhos,  “À  Marquesa  de  Rabicó”,in:Revista  A  Cigarra  de 

junho/1928. 

618 Revista A Vida Moderna de 5/8/1920.
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paz  de  espírito,  sua  dignidade  e  seu  equilíbrio  somente  quando  se 

libertavam dos homens”619.

Chrysanthème,  ela  própria  desiludida,  advertia  que  a  mulher 

deixara de ser a “crisálida tímida e singela, o ser inocente” que outrora 

havia  acreditado  na  afeição  dos  homens  e  que  se  havia  apegado 

carinhosamente  aos  seus  deveres  domésticos.  Enganada,  desiludida, 

profundamente ferida e com os olhos abertos ‘às tartufices várias, ao 

egoísmo, à crueldade e ao maquiavelismo dos homens’,  as mulheres 

haviam resolvido fazer justiça por suas próprias mãos:

“A mulher moderna não deseja mais sofrer o que 

sofreram  as  suas  irmãs,  cujas  vistas  míopes  não 

enxergavam completamente as misérias e as covardias 

do  ambiente  (...)  Hoje,  latente  mas  profundamente, 

lavram, nos seios femininos, terríveis ódios e ardentes 

desejos  de  revindita contra os  homens,  que se  julgam 

amados, quando já o veneno da revolta ou da defesa se  

agita contra eles”.620

Chrysanthème  concluía  que,  enquanto  os  homens  não 

modificassem seu  comportamento,  as  mulheres  estariam em melhor 

situação  sozinhas.  Encorajava  as  mulheres  a  manterem  seu  auto-

respeito,  sua  dignidade e  sua  integridade,  evitando a  resignação  e  a 

submissão, confiando nos próprios sentimentos e julgamentos, sendo 

corajosa  na  defesa  daquilo  em  que  acreditassem  e  perseguindo 

vigorosamente suas metas e ambições. 

Em alguns casos reconhecia, com certa relutância, que isso exigia 

que  as  mulheres  pedissem  divórcio  ou  evitassem  inteiramente 

casamento: 

619 Vasconcelos,  Cecilia  Bandeira  de  Melo Rebêlo (Chrysanthème, peseud.)  -  Gritos 
Femininos. São Paulo: Monteiro Lobato, 1922.

620 Idem - Matar! Romance Sensacional e Moderníssimo. Rio de Janeiro, s/ed., 1927.
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“Antes  o  celibato,  a  nobre  existência  individual,  

digna organização de uma vida sã e isolada, do que um  

casamento mau, um enlace pernicioso”.621

Voltemos ao discurso de Ferguson para conhecer, afinal, qual era 

a ‘satisfação intima” que a “mulher independente” havia conquistado:

“Mulheres  que  estão  conquistando  o  mundo, 

artistica  ou financeiramente,  não tem tempo para ter 

creanças.  Pelo  menos  a  maioria  dellas.  Há,  

naturalmente  excepções  –  mulheres  celebres  como 

Schumman Heink e Louise Homer, que tiveram muitos 

filhos  e  uma  carreira  brilhante.  Porém  estas  são  a  

minoria.  O  grande  inconveniente  para  uma  mulher 

independente é que ella póde comprar para si tudo que 

deseja.  Ella  se  torna  dez  vezes  mais  difficil  de 

contentar-se  por  ter  podido  exercitar  a  propria 

discriminação  artistica  em  ganhar  o  dinheiro.  E  em 

breve chega á conclusão de que seu marido é incapaz de  

lhe  comprar  alguma  cousa,  um  chapéo,  por  exemplo, 

tão chic, como seria ella propria capaz de o fazer com o 

seu  dinheiro.  Seu  único  desejo  então,  é  que  o  marido 

tenha um ordenado mais elevado que o seu, para poder 

gastar com ella mais do que ella própria”.622

A Ferguson que se  solidarizava  ao menos com as  mulheres  de 

elite que estavam sob domínio de seus maridos e que constatava que as 

mulheres  podiam abrir  mão  dos  papéis  historicamente  reservados  a 

elas  -  os  de  mãe,  esposa  e  dona  de  casa  -;  que  afirmava  que  as 

mulheres  eram  capazes  de  superar  discriminações,  desenvolver 

621 Idem ibidem - “A educação feminina de hoje” in Revista Feminina de 01/1920. Sobre 
seu  apoio  às  mulheres  que  pedem desquite  ver  Enervadas:  Novella.  Rio  de  Janeiro:  Leite 
Ribeiro, 1922.

622 O Marido Ideal” Seção: Cinema Para Todos, in: Revista Para Todos, Ano IV n.166 
RJ 18/02/1922.

452



carreiras  brilhantes  e  cujos  rendimentos  possibilitava-lhes  adquirir 

qualquer  bem  que  desejassem;  que  se  tornaram  bastantes  exigentes 

nas escolhas de seus parceiros; parece não guardar semelhanças com a 

Elsie  Ferguson  que  abre  sua  entrevista  afirmando  que  todas  as 

mulheres desejam ser submissas aos homens.

O  trecho  de  Ferguson  citado  anteriormente  atendia  as 

expectativas  das  feministas  mais  radicais  do  período  que 

denominavam  os  homens  de:  “protetores  e  senhores,  cavaleiros 

andantes, moralistas hipócritas”. O discurso atribuído a star colocava 

a  independência  financeira  das  mulheres  na  frente  de  seu  papel  de 

produtora da prole.

Os ataques feministas à instituição do casamento contestavam a 

validade  de  sua  estrutura  e  pediam  sua  extinção.  Tanto  Ercília 

Nogueira  Cobra623 quanto  Maria  Lacerda  de  Moura  (professora, 

feminista radical, anarquista e escritora) denunciaram violentamente o 

culto  da  virgindade  e  a  idéia  da  honra  masculina.  Opunham-se  ao 

casamento  denominando  a  instituição  de  ‘calamidade  social’,  

‘prostituição  legalizada’,  ‘arranjo  econômico  perverso’  ‘imoralidade 

extremamente desenvolvida, que convertia o amor de ato sublime em 

ato degradado”. 

Ercília  Cobra  ao  mesmo  tempo  em  que  exaltava  ‘a  época  do 

asseio physico e moral’  não a reconhecia naquela era o discurso que 

fabricou a ‘natureza feminina’, assim, ao modo da articulista da seção 

Chronicas  das  Elegâncias de  A  Cigarra624,  Ercília  apropriou-se  de 

623 A  obra  de  Ercília  Nogueira  Cobra  realizou  estudos  sobre  a  exploração  sexual  e 
trabalhista da mulher, publicada em várias edições, na década de 1920, uma delas confiscada 
pela  polícia.  Para uma visão familiar  da história  da vida dessa feminista  consulte:  COBRA, 
Rubem  Queiroz.  "Ercília:  culta  e  destemida  modernista  brasileira"  in: 
http://www.cobra.pages.nom.br/ft-ercilia.html. Acesso: 17 de fevereiro de 2007. 

O  endereço  eletrônico  fornece  uma  versão  on  line  da  obra  de  Ercília  intitulada 
Virgindade  anti-hygienica.  preconceitos  e  convenções  hypocritas- Edição  da  autora,  (data 
manuscrita: 1924).

624 Em  páginas  anteriores  deste  subitem  vimos  que  Annette  Guitry  embora  não 
suportasse olhar ‘as negras loiras da ralé’, acabou encontrando fundamento nos ensinamentos 
higienistas para aprovação dos cortes dos cabelos e encurtamento das saias, ao menos de suas 
queridas leitoras.
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maneira paradoxal do discurso higienista para estimular as mulheres à 

ação.:

“Estamos  na  epoca  da  sciencia,  na  epoca  da 

hygiene, na epoca do asseio, tanto physico como moral. 

O livre exame campeia universalmente.

Abaixo,  pois,  a  hypocrisia.  beata  da  Idade-

Media! Abaixo as cabelleiras caspentas e mal cheirosas!  

Para traz com a tréva. O homem ja se libertou. Chegue 

a vez da mulher. (...) Queremos o nosso 13 de maio!

Basta  de  resignação!  Basta  de  humilhações! 

Queremos ser gente! Queremos occupar nosso logar na 

terra!625

Outra  rebelde  proveniente  das  camadas  médias  urbanas,  a 

jornalista e ativista política Patrícia Galvão – Pagu - se comprazia em 

alardear seu desrespeito pela moralidade sexual burguesa. Condenava 

o  abuso  sexual  das  operárias  industriais  por  ‘patrões  depravados’, 

acusando-os de sedutores imorais que ‘iludiam’ meninas pobres com a 

promessa de casamento, unicamente para engravidá-las e abandoná-

las à vida da prostituição.626

Na  visão  dessas  feministas,  se  o  casamento  das  mulheres 

fracassassem,  os  casais  deveriam  buscar  o  divórcio  no  exterior. 

Segundo  o  advogado  Noé  de  Azevedo,  o  desquite  no  seio  da  elite 

paulista tornara-se “tão na moda e inofensivo quanto o cabelo curto” e 

completava: “Ser desquitada hoje (em 1927), em São Paulo, é a nota 

característica de grande elegância”627.

625 COBRA,  Ercília  Nogueira.  Virgindade  anti-hygienica.  preconceitos  e  convenções 
hypocritas- Edição  da  autora,  (data  manuscrita:  1924),  p.  44.  in: 
http://www.cobra.pages.nom.br/ft-ercilia.html. Acesso: 17 de fevereiro de 2007.

626 Galvão, Parque Industrial. Não encontrando editor para o livro, em 1932 o marido de 
Patrícia, Oswald de Andrade, assumiu as despesas e publicou-o particularmente. Patrícia usou 
um pseudônimo, Mara Lobo, por insistência do Partido Comunista Brasileiro, ao qual era filiada 
e militante.
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Quando  a  revista  A  Vida  Moderna indagou  a  suas  leitoras: 

“Como você encara o casamento?”, várias delas o descreveram como 

um negócio: “Como meio de ir à Europa”, ou “Como uma fábrica em 

que as nossas greves sejam atendidas para aumento sempre crescente  

de salário: salário que dê para todas as despesas.”, ou ainda:

“Não gosto de pensar nisso. Se eu fosse homem, 

não  me  casava.  Despesa  com  chapéus,  vestidos  e  

calçados e só. E o aluguel da casa (...) ah! Os aluguéis 

de  hoje  em  dia.  E  além  disso,  o  teatro  e  carros.  Que 

horror, quantos gastos!”628 

Diante  das  respostas  da  nata  feminina  paulistana  à  revista  A 

Vida Moderna,  a  continuidade da entrevista  da  atriz  Elsie  Ferguson 

seria plenamente entendida pelas privilegiadas leitoras:

.(...) Está portanto paradoxalmente provado que 

a  mulher  quer  um  senhor,  um  homem  energico.  As  

mulheres  foram  sempre  accusadas  pelo  seu  excessivo 

amor  ao  luxo.  Porém  que  utilidade  terão  os  vestidos 

bonitos,  se  ellas  não tem  uma occasião  de  exhibil-os? 

Uma  mulher  precisa  possuir  um  lar  confortavel  onde 

possa  receber  suas  amigas.  E  fama?  –  as  mulheres 

querem  fama  porque  desejam  uma  demonstração  do 

facto de serem realmente admiradas. Toda mulher quer 

ser  apreciada.  A  mulher  –  a  mulher  americana  pelo 

menos  –  está  sempre  irriquieta,  terá  sempre  novas 

aspirações; e é muito bom que assim o seja, pois que, do 

contrario,  o  mundo  não  progrediria.  Desde  que  ella 

deixe de ter ambições, torna-se como que um peso, uma 

cadeia para o marido.  A mulher não nasceu para ser 

627 Azevedo, Noé, A Moda do Desquite: O velho Instituto do Casamento Defendido pelo 
Advogado Noé Azevedo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1927.

628 Revista A Vida Moderna de 23/09/1920, 19/08/1920 e 3/11/1920.

455



perfeitamente  feliz,  pois  a  felicidade  traz  o 

contentamento, e o contentamento é a paralisação. Eu 

não quero absolutamente chegar a um estado em que  

não  deseje  cousa  alguma.  Por  isso  não  sou 

extravagante em gastar o meu dinheiro. Gosto de saber 

que ainda me falta alguma cousa – um vestido mais,  

um chapéo ou uma jóia”629

Ferguson  representa  um  determinado  modelo  de  mulher  e  de 

sociabilidade  que  se  revela  a  partir  da  construção  das  estrelas  pelo 

star-system; o modelo de um mundo das aparências, da idealização da 

vida social por meio do luxo, da estética, da elegância, do espetáculo, 

da especulação em torno da vida privada tornada pública e também um 

meio de distração. 

As  revistas  de  variedades  femininas  lidavam  de  modo 

contraditório  com esse  modelo  espetacularizado  e  bem-sucedido  ora 

consumindo  e  estimulando  seu  consumo,  ora  refreando-o  e 

condenando-o.

Visando um público específico de mulheres, as revistas femininas 

falavam  de  e  para  as  mulheres  consideradas  ‘modernas’  e  que 

afirmavam sua modernidade, reelaborando comportamentos.

Em um lado completamente oposto ao das grandes  stars que as 

leitoras assíduas das revistas de variedades consumiam, localizavam-se 

as mulheres pobres trabalhadoras e grande parte delas, negras.

Presentes  no  espaço  público  urbano  antes  de  ‘as  modernas’ 

descobri-lo, em sua luta pela sobrevivência antes e depois de 1920, as 

mulheres trabalhadoras pobres viram nas ruas amplas possibilidades 

para o desempenho de uma ‘economia invisível’. No espaço doméstico 

elas  estabeleceram  outras  relações  com  seus  companheiros,  muito 

diferentes das  mulheres  modernas  das  camadas médias  e  altas.  Elas 

aprenderam  a  modelar  suas  relações  amorosas  na  dura  lida  para 

629 “O Marido Ideal” Seção: Cinema Para Todos, in: Revista Para Todos, Ano IV n.166 
RJ 18/02/1922.

456



sobreviver,  longe,  portanto,  de  serem condicionadas  aos  moldes  dos 

papéis reservados aos homens e mulheres nos discursos normativos 

Sidney  Chalhoub  argumenta  que  as  mulheres  pobres,  muitas 

delas  negras,  encaradas  juntamente  com  seus  companheiros  como 

parte  ‘das  classes  perigosas’630 reconheciam-se  e  muitas  vezes 

conseguiram  se  fazer  reconhecer  de  modo  positivo  por  meio  do 

trabalho que desenvolviam:

“Apesar  [de  as] tarefas  serem  em  geral  mal 

remuneradas,  a  documentação  coligida  mostra 

claramente que: primeiro, muitas mulheres conseguiam 

sobreviver  exclusivamente  daquilo  que  conseguiam 

obter  com  o  seu  trabalho;  segundo,  o  ato  de 

desempenhar  atividades  remuneradas,  mesmo  que 

intermitentes em muitos casos, era parte da experiência 

real de vida dessas mulheres. (...) essa possibilidade de 

arrumar  trabalho  com  alguma  facilidade  colocava  a 

mulher pobre em posição de relativa independência em 

relação  a  seu  homem,  e  ela  soube  muitas  vezes 

asseverar  esta  sua  condição  com  altivez  e,  até,  

orgulho(...).631”

As experiências vividas pelas mulheres pobres, sua relação com o 

trabalho  e  com  seus  companheiros  mostram-nos  que  o  modelo 

dominante da mulher ‘frágil’,  ‘passiva e economicamente dependente 

630 Chalhoub nos lembra como trabalhadores negros pobres desde pelo menos a abolição 
foram  encarados  pelas  elites  dominantes  nos  discursos  e  práticas  coercitivas  e  como  tais 
discursos e práticas de controle e repressão se consolidaram na nova ordem social imposta pela 
República:  “As  classes  pobres  e  viciosas  [...]  sempre  foram e  hão  de  ser  sempre  a  mais  
abundante causa de todas as sortes de mal feitores: são elas que se designam mais propriamente 
sobre o título de – classes perigosas -; pois quando mesmo vício não é acompanhado pelo crime, 
só o fato de aliar-se à pobreza no mesmo individuo constitui um justo motivo de terror para a 
sociedade. O perigo social cresce tornar-se de mais a mais ameaçador, à medida que o pobre 
deteriora a sua condição pelo vicio e,  o que é pior pela ociosidade” Anais  da  Câmara dos 
Deputados, 1888, vol.3, p.73. Apud: CHALHOUB, S. Opus cit.,. p. 76. 
631 Idem, ibidem, p. 204-205.
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do macho não dá conta de toda a realidade, assim como ele não servia 

como parâmetro para essa grande parcela da população feminina 

O bordão pregado pela Igreja, ensinado pelos médicos em seus 

discursos  higienistas  e  registrado  no  texto  da  lei  pelos  juristas,  não 

servia às mulheres trabalhadoras pobres e a elas não eram destinados. 

Assim,  o  discurso  dominante,  veiculado  pelas  revistas  da  grande 

imprensa,  visava  um  público  bastante  específico:  as  mulheres  das 

camadas  médias  e  abastadas,  letradas,  que  podiam  exercer  na 

tranqüilidade de seus lares os papéis sociais (de mãe, esposa e dona de 

casa)  a  elas  reservados  e  também  puderam  reelaborá-los  quando 

experimentaram o sabor das ruas.

Com  as  palavras  de  Maria  Clementina,  encerramos  nosso 

percurso:

 “(...)  esse  mérito  galináceo  compreendido  na 

nobre tarefa de dedicar-se integralmente aos filhos e à 

família  não  seria  compatível  com  as  necessidades 

cotidianas e concretas da grande maioria das mulheres 

das  classes  trabalhadoras,  impossibilitadas  de 

permanecer  no  ninho  por  longos  períodos  ou  de  se  

dedicar  completamente  à  sua  sagrada missão.  Assim, 

este  enobrecimento do papel  e  da natureza femininos, 

enunciado na fala da medicina e  da política,  como os 

demais  saberes  concernidos  pelo  tema,  além  de  ser  

datado,  pode  revelar  um  sentido  histórico  mais  

precioso: ele se volta em primeiro lugar para o público  

específico  capaz  de  aceitá-lo,  difundi-lo  e  levá-lo  a 

prática. Não é, pelo menos inicialmente, um enunciado 

dirigido  a  proletárias,  a  mulheres  de  ruas,  a  ex-

escravas  ou  a  criadas,  senão  uma  fala  da  e  para  as 

classes  dominantes  das  cidades,  e  destinadas  a 

diferenciá-las  das  chusmas  imorais  e  anti-higiênicas 

que  infestavam  as  fábricas,  as  ruas,  as  habitações 

coletivas, longe do modelo de privacidade e bem-viver 
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que a “boa sociedade” criava para si.”632

632 CUNHA.  Maria  Clementina  Pereira.  Loucura,  gênero  feminino:  as  mulheres  do 
Juquery na São Paulo do início do século XX. Revista Brasileira de História, nº 18, p. 133
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Conclusão

Em  nosso  trabalho,  ao  relacionarmos  o  processo  de 

modernização da cidade de São Paulo na década de 1920 e a influência 

das  novas  tecnologias  de  lazer,  especialmente  do  cinema 

hollywoodiano no cotidiano da cidade, pudemos entrever o processo de 

elaboração e reelaboração de valores que caracterizaram a sociedade 

paulistana, assim como o embate constante entre o discurso normativo 

e  a  inventividade  das  práticas  cotidianas,  o  que  resultou  em  novos 

padrões e valores socioculturais.

Consideramos  que  o  cinema  teve  participação  relevante  nesse 

processo  de  modernização,  pois,  no  emaranhado  de  fatores  que 

atuavam  na  ordenação  da  cidade,  desde  o  final  do  século  XIX  –  o 

processo de urbanização, a atuação higienista, o discurso jurídico e a 

elaboração de “táticas de sobrevivencia” por parte da população – ele 

se constituiu, sobretudo, como um poderoso instrumento de veiculação 

por parte da população- ele s constituiu, sobretudo, como um poderoso 

instrumento  de  veiculação  de  um  discurso  normativo,  além  de  ter 

influenciado  as  antigas  noções  de  tempo  e  espaço  e  incitado  novos 

estímulos  sensoriais,  desejos  de  consumo  e  novas  formas  de 

sociabilidades.
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Documentação Pesquisada

Jornais

O Estado de São Paulo. - Coluna: “Cinematógraphos”

Guilherme de Almeida

Microfilmes do Arquivo do Estado de São Paulo

28/06/1919;  12/07/1919;  21/03/1920;  30/04/1920;  05/05/1920; 

14/06/1920;  04/12/1920;  07/07/1922;  30/01/1927;  03/05/1927; 

04/05/1927;  05/05/1927;  06/05/1927;  08/05/1927;  12/05/1927; 

13/05/1927;  14/05/1927;  15/05/1927;  20/05/1927;  21/05/1927; 

28/05/1927;  03/06/1927;  03/06/1927;  04/06/1927;  07/06/1927; 
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O CORREIO PAULISTANO - Jornal Diário

10/5/1920 - “O pintor Pedro Bruno “- Menotti Del Picchia

7/6/1920 - “Neo-Romantismo”- Menotti Del Picchia

O CORREIO PAULISTANO - Jornal Diário

Coluna: Notas e notinhas da Cinelândia

Autoria: Fiteiro  
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Período:  (18/7/1921),  (30/10/1926),  (13/10/1926),  (03/3/1929), 

(20/3/1929) 

Periódicos

A Cigarra

Período: 1920 a 1930

ano VII – nrs.127 (01/1920), 149 (15/12/1920) e 150 (31/12/1920)

ano VIII – nrs. 162 (30/06/1921) e 171 (30/11/1921)

ano IX – nrs. 189 (15/07/1922) e 196 (30/11/1922)

ano  XV  –  nrs.  310  (15/10/1927)  ao  312  (15/11/1927);  358 

(15/10/1929)

ano XVII – nrs. 370 (15/04/1930),375 (30/06/1930)

Instituto Histórico e Geográfico do Estado de São Paulo 

Modearte

Período: 1927

Ano XIV – nrs. 1 ao 10 (03/1927 ao 12/1927) 

Biblioteca Municipal Mário de Andrade/Santo Amaro

Cine-Modearte 

Período: 1928 a 1929 

ano XIV – nr. 13 (02/1928)

anos XV e XVI – nrs. 16 (04/1928) ao 19 (05/1928); 21 (06/1928) 

ao  23  (07/1928);  nrs.  33  (01/1929)  ao  36  (03/1929)  e  nr.  39 

(06/1929)  

Acervo da Biblioteca Municipal Mário de Andrade/Santo Amaro
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Revista Feminina 

Período: 1920 a 1925 

ano VII - nrs. 68 ao 71 (01/1920 a 05/1920), 

ano IX -  nrs. 92 ao 95 (01/1922 a 04/1922)

ano X -   nrs. 104 ao 112 (01/1923 a 09/1923)

ano XI -  nrs. 116 ao 121 (01/1924 a 06/1924)

ano XII - nrs. 128 (01/1925), 129 (02/1925), 131 (04/1925) 

Acervo do Arquivo do Estado de São Paulo 

A Vida Moderna

Período: 1923 e 1925 

ano XIX – nr. 448 (13/03/1923)

ano XXI – nr. 503 (08/10/1925)

Coluna: “Artes e Theatros”

Acervo  da  Biblioteca  da  Faculdade  de  Comunicação  e  Arte  da 

Universidade de São Paulo 

Ariel

Período: 1923 a 1929

ano I -    nrs. 1 a 4 (10/1923 a 02/1924)

ano III -  nrs. 28 (1925) e 36 (06/1926)

ano V -   nrs. 50 (08/1927), 62 (08/1928)

Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo

Klaxon

nr.1 - 15/5/1922 - “Kine-Kosmos”

nr. 2 - 15/6/1922 - “Do Rio a São Paulo para casar”

nr. 6 - 15/10/1922 - “Cinema”
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nr. 7 - 30/11/1922 - “Cinema”

nrs. 8 e 9 - 2/1922 e 1/1923  - “Cinema”

Arquivo do Estado de São Paulo  

Revista Verde - Revista mensal de Arte e Cultura

nr.1 - Setembro/1927  - “Musica e Cinema”

nr.3 - Novembro/1927 - “Literatura - Eróes de cinema”

nr.5  -  Janeiro/1928  -  “Cataguases,  o  cinema,  a  Phebo,  a  lei  de 

menores”

O Sacy

Período: 1926

Ano I – nrs. 2 a 15 (15/01/1926  a 15/05/1926)

Coluna “Camarotes e Camarins”

Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo

Papel e Tinta

Período: 1920 a 1921 

Ano I - nrs. 1 ao 6 (05/1920 a 02/1921) 

Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo

Para Todos 

Período:  1/1/1919 -  11/1/1919 - 11/2/1919

Colunas:

“Os que se distraem e os que distraem os outros” 

“Reverências e Galanteios”
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