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OS ANOS DOURADOS DESFILAM: INFLUÊNCIAS ESTRANGEIRAS E CRIAÇÃO DE 
MODA NO BRASIL DOS ANOS 50 ATRAVÉS DA REVISTA O CRUZEIRO – 1950 À 1954. 
Laura Ferrazza de Lima, Sandra Jatahy Pesavento (orient.) (UFRGS). 

Dentro do campo de pesquisa da História da Moda meu olhar recaiu sobre o início da década de cinqüenta no Brasil, 
os anos dourados. Tentando focalizar o que se falava em Moda no Brasil naquela época, utilizei a revista “O 
Cruzeiro”. Uma das publicações de maior circulação nacional do período e que tinha um grande destaque para os 
interesses femininos. Visualizando o quadro dos acontecimentos mundiais do período escolhido podemos considerar 
os fatores que levaram a diversificação de influências para a produção e criação de Moda. O que pretendo analisar é 
como se constrói a questão das influências externas na Moda brasileira nos primeiros anos da década de cinqüenta? 
Há uma concepção nacional da mesma? Procurarei fazê-lo através da leitura dos editoriais de moda de O Cruzeiro 
entre 1950 e 1954, aproximadamente. Irei privilegiar as seções de moda da revista que levam a assinatura de Alceu 
Penna. Entre elas a seção “As Garotas”, que descrevia situações e ambientes brasileiros, onde ele apresentava 
figurinos que estavam mais de acordo com o clima local. Nos editoriais de moda especificamente, costumava 
reproduzir através de desenhos os modelos de grandes estilistas internacionais e construir textos sobre os mesmos, 
dando dicas, descrevendo os figurinos e apontando tendências. A Moda é um observatório privilegiado e a década 
estudada rica em relações subjetivas e fatos objetivos que se relacionam e constituem aquele momento histórico que 
pode ter uma de suas partes reveladas através do estudo de temas como o que apresento. Ela é também um fenômeno 
identitário, a busca de uma individuação do parecer que anda ao lado de uma identidade de grupo e quem sabe 
nacional. 
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