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Resumo 
 
Este estudo busca analisar de que forma se deu a construção do vestuário infantil nas 
páginas da Revista O Cruzeiro, em um contexto de maior fomento ao consumo em um 
período pós-guerra. A revista de periodicidade semanal e com conteúdo de variedades, 
possuia coluna fixa assinada por Alceu Penna, que influências trouxe para a formação 
de uma moda brasileira. Trabalha-se com a hipótese de que as ilustrações e sugestões de 
vestuário trabalhadas por Alceu nas suas publicações na revista contribuiram para a 
formação de novos hábitos de consumo de moda no Brasil, tendo em vista o grande 
alcance da publicação. Compreende-se, a partir deste exemplo de análise, a 
possibilidade de intervenção da mídia impressa nas opções cotidianas de consumo ao 
longo da década de 50, período em que a mídia de massa e o fenômeno de consumo se 
encontram em processo de crescimento no Brasil. 
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A década de 50 se constitui como um importante momento na história da 

moda. Apesar de ainda estar em voga o new look lançado por Dior em 1947, há um 

ponto de diversificação: a partir deste momento, há certa descoberta da juventude, 

demarcando novidades em produtos e vestuário voltado para o público jovem. O 

fenômeno, não genuinamente brasileiro, começa a ser percebido aqui também. Os 

veículos impressos, neste sentido, são os principais comunicadores destas novas 

tendências. Identificou-se, no cenário econômico, novos nichos de consumo. Um dos 

nichos que se constituem como novidade, neste panorama, é o direcionado para o 

vestuário do público infantil. 

No Brasil, um dos principais veículos de imprensa que abordaram, de maneira 

diversa a temática diante de outros tantos temas, foi a revista O Cruzeiro, publicada de 
                                                
1 Trabalho submetido ao DT1 – Jornalismo, no XIV Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sul 
2 Historiadora, Doutora em Comunicação Social e docente da Escola de Design Unisinos. gisbecker@unisinos.br 
3 Bacharel em Moda, Turismóloga, Licenciada em Geografia e Mestre em Geografia. Docente da Escola de Design 
Unisinos. perlacandido@terra.com.br  
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1928 a 1979 A revista publicava uma coluna assinada por Alceu Penna, especialmente 

voltada para o jovem público feminino. Embora na maioria de suas colunas os temas 

fossem comportamentos jovens (As Garotas do Alceu), inovando em termos de 

vestuário inclusive, além da coluna “As Garotas” Alceu Penna também apresentava a 

moda feminina adulta e em algumas edições focava a moda infantil. Pode-se considerar, 

por um lado, o colunista como um dos pioneiros da moda brasileira, pelos croquis e 

propostas de vestuário das personagens criadas para suas colunas, o mesmo e possível 

considerar em relação a moda infantil. Em se tratando de um contexto que, até então, 

pouco divulgava o tema nos veículos de comunicação, ressalta-se aqui a importância do 

colunista tanto para a divulgação quanto para o desenvolvimento da moda infantil no 

Brasil. 

Assim, este estudo busca discutir como se deu a abordagem do vestuário para 

crianças no Brasil através da revista O Cruzeiro, pela ótica de Alceu Penna, bem como 

suas possibilidades de aceitação e influencia pelo público leitor da revista. Para tanto, 

busca-se considerar a possibilidade de que tecnologias, entre as quais as de 

comunicação, são capazes de exercer mudanças no estilo de vida dos indivíduos.4 

 Neste sentido, entende-se que o meio é a mensagem: a mídia e suas 

tecnologias seria uma espécie de extensão de nós mesmos, pois a linguagem adotada 

seria uma extensão de nossos pensamentos, de nossa mente para outras. É, portanto, 

nesta perspectiva que propomos a análise efetuada neste estudo: refletir sobre as 

possibilidades de influência da publicação no desenvolvimento de hábitos de consumo 

dos brasileiros na década de 50, em processo de transformação diante da nova realidade 

vivida pelo país, frente a um constante movimento de evoluçao tecnológica: 

desenvolvimento de parque industrial e modernização do parque gráfico. Assim, é 

possível pensar que a mídia não necessariamente afeta a sociedade apenas pelo 

conteúdo que carrega, mas pela característica da mídia em si: e a revista aqui 

                                                
4 A influência das tecnologias, dentre as quais as mídias, no cotidiano do indivíduo é pauta da Medium 
Theory, discutida por Marshall McLuhan, onde compreende-se que o meio é a mensagem. (PEREIRA, 
Vinícus Andrade. As tecnologias de comunicação como gramáticas: meio, conteúdo e mensagem na obra 
de Marshall McLuhan. IV Encontro dos Núcleos de Pesquisa da Intercom, 2004. Disponível em: 
www.postcom.intercom.org.br) Segundo Vinícius Pereira, “McLuhan fala explicitamente que o meio, 
sendo tomado como uma extensão tecnológica, cria um meio ambiente que, por sua vez, funciona como 
um texto com uma gramática própria (...). A ideia de a forma reger as tramas dos processos de 
significação é absolutamente determinante para se apreender esta acepção acerca de meio em McLuhan”. 

http://www.postcom.intercom.org.br/
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apresentada se mostra, no momento, como inônica em relação ao que havia de mais 

moderno em relação a projeto editorial.5 

 A revista O Cruzeiro ocupa posição de destaque dentre as publicações da 

época, fazendo parte do grupo criado pelo jornalista Assis Chateaubriand. Os Diários e 

Associados englobavam não apenas revistas e jornais, mas tambem emissoras de rádio 

e, posteriormente, televisão. Chateaubriand possuía um objetivo audacioso, que era 

“Implantar uma cadeia de jornais, para promover a integração Nacional” (PENNA, 

2007, p. 65). Com isso, nos anos seguintes aos de lançamento do O Cruzeiro (1928) 

lançou outros jornais, como o “Diário da Noite, O Diário de São Paulo e o Jornal do 

Comércio, além de comprar também o Diário de Pernambuco, empresa onde iniciou sua 

carreira na comunicação” (PENNA, 2007, p. 64). 

Na sequência das aquisições, Assis Chateaubriand inaugurou uma rádio, a 

rádio Tupi, no ano de 1934. E em 1950 lançou a primeira emissora de televisão do 

Brasil, com o mesmo nome da rádio, ou seja, a TV Tupi, que permaneceu no ar até 

1980, tendo tido filiais no Rio de Janeiro e em São Paulo (JUNIOR, 2011). 

A revista O Cruzeiro chegou a ser considerada a maior do Brasil na época, 

podendo ser comparada, em capacidade de alcance de público e porte, com a revista 

Veja atualmente, chegando a vende cerca de 720 mil exemplares por semana. E essa 

magnitude pode ser percebida desde o seu lançamento em 1928. O primeiro número da 

revista chegou às bancas no dia 06 de dezembro daquele ano e seu lançamento foi 

estrategicamente planejado, pois, já ao final do dia 05 daquele mês, quando uma grande 

quantidade de pessoas se direcionava para suas casas, ocorreu, em plena Av. Rio 

Branco, na cidade do Rio de Janeiro, uma chuva de folhetos atirados do alto dos 

edifícios, foram jogados mais de 4 milhões de folhetos, o equivalente a três vezes o 

número de habitantes da cidade na época (JUNIOR, 2011). 

 

[...] o empresário quis dar um efeito visual de que estava nevando na 
cidade. Bastava observar os pequenos pedaços de papel para perceber 
que trazia uma mensagem [...] compre amanhã O Cruzeiro, em todos 
os jornaleiros, a revista contemporânea dos arranha céus. [...] para os 
que atenderam ao aviso do folheto, não se decepcionaram. 
Encontraram uma revista quase do tamanho tablóide – como eram as 
outras da época impressa em 4 cores, sobre fundo prata, o título em 
vermelho, com letras tipo clássico e fora impresso ao lado do Cruzeiro 

                                                
5 De acordo com Merritt Roe Smith e Leo Marx, na cultura da modernidade se entende que as tecnologias 
tem grande capacidade de mudança do estilo de vida do indivíduo, caracterizando-se como uma sensação 
contemporânea. A chegada de uma nova tecnologia pode alterar uma dinâmica da vida diária (História Y 
determinismo tecnológico. Madrid: Alianza Editorial, 1996, p.11) 
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do Sul, com estrelas em branco. Foi, sim, um sucesso instantâneo, mas 
não duraria muito tempo (JUNIOR, 2011, p. 39, grifos do autor). 
 

A revista era de variedades, com boa qualidade tanto de papel quanto na 

impressão. Em suas matérias geralmente existiam muitas fotografias em cores ou preto 

e branco. Tudo isso era possível, pois existia um excelente grupo de profissionais 

trabalhando no projeto da revista, ela tinha a periodicidade semanal e poderia ser lida 

por toda família (BASSANEZI; URSINI, 1995), pois trazia assuntos variados, 

divertidos para homens, mulheres e jovens (PENNA, 2007). 

Inicialmente, a proposta da revista era de conquistar um público bem 

diversificado, já que primava pelo luxo editorial e gráfico, ainda não visto no Brasil 

(JUNIOR, 2011). Contudo, isso não significava que sua proposta era voltada apenas 

para homens ou mulheres, por exemplo, pois, como os assuntos tratados na revista eram 

variados, tinha-se a intenção de abarcar tanto os diferentes gêneros, como também 

diversas classes sociais, por este motivo, na época de maior sucesso da revista, ela era 

considerada eclética.  

Acredita-se que, por essas características de grande abrangência e público 

variado, a revista O Cruzeiro poderia ser um veículo de reafirmação da identidade 

nacional, conforme os objetivos de Assis e compartilhado com as políticas do Estado 

Novo. Isso fica claramente percebido devido ao grande número de reportagens 

realizadas pelo Brasil a fora, em estados como Pará, Rondônia, Ceará, Paraíba entre 

outros. 

A revista tinha como característica apresentar em datas comemorativas, como 

Natal e Carnaval, edições especiais, geralmente bem mais luxuosas nas quais poderia 

ocorrer a impressão de páginas em papel especial. Esse formato só reafirmava a vontade 

de produzir um material realmente diferenciado para o público leitor da revista. Além de 

reportagens sobre economia, lazer, culinária, política, futebol, a publicação também 

vastas informações sobre moda, nas quais colunistas de renome exerciam um papel 

importante no que tange à moda. É neste sentido que cresce o espaço de Alceu Penna: 

como ilustrador e colunista de moda, se destacava também como criador de peças de 

figurinos, entre elas para Carmem Miranda, assim como também criava roupas para 

concursos de Miss (ALMEIDA, 2003). 

Ainda que Alceu Penna não fosse caracterizado, naquele momento, como 

estilista, por se dedicar á ilustração e colunas de moda na revista, discutimos a hipótese 

de que tenha sido um dos fundadores da moda nacional, em especial pelo grande apelo 
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junto ao público leitor. Os desenhos lançados nas edições, somados à atmosfera de uso 

das peças, sempre associadas à descontraídas situações vividas pelas Garotas que 

davam nome à coluna, instigavam as leitoras a buscar suas costureiras para possuir as 

roupas e mesmo copiar o estilo descolado das jovens meninas estampadas nas páginas. 

A coluna se tornou fixa no semanário e, em muitas edições, embora não com caráter 

fixo, Alceu publicou colunas de moda infantil, identificando novo nicho de mercado. 

Especula-se, entretanto, que o interesse em apresentar a moda infantil era sazonal e foi 

diminuindo no decorrer dos anos da década de 50. 

Entretanto, oficialmente, na dinâmica de um mercado de consumo do 

vestuário, o Brasil também passou a fazer “moda” essencialmente devido aos seus 

primeiros criadores, como é o caso de Gil Brandão, que se destacava como famoso 

modelista, e também pelo estilista Dener Pamplona de Abreu. Dener criava6 para a 

primeira-dama, Maria Tereza Goulart, esposa do então presidente Jango7, que concorria 

com Jacqueline Kennedy em beleza e elegância. Dener foi o primeiro costureiro a 

questionar sobre moda brasileira e gabava-se por ser ele o criador da moda nacional 

(ALMEIDA, 2003). O processo de consumo de moda no Brasil é intensificado na 

década de 50 em função de reformulações no cenário econômico brasileiro, em tempos 

de investimento no parque industrial, durante o governo de Juscelino Kubitschek8. No 

final da década de 50 foi criada a FENIT (Feira Nacional da Indústria Têxtil), feira que 

reunia a venda de máquinas, roupas e matéria-prima, também considerada o primeiro 

salão direcionado à moda (ALMEIDA, 2003). 

                                                
6 Cabe observar que esse momento foi resultado de um todo, ou seja, um processo de desenvolvimento da 
moda brasileira que teve seu início a partir da década de 50, conforme apresentado, e na década seguinte 
o processo não parou, já que as criações de Dener para primeira-dama ocorrem na década seguinte, em 
1960. 
7 Jango foi vice-presidente no governo de JK (1956 a 1961) e assumiu o poder de 1961 até 1964.  
8 O desenvolvimento do fenômeno de consumo acompanha, ou mesmo pode ser desencadeado, pelo 
próprio desenvolvimento das mídias. Segundo Douglas Keller, “os vários meios de comunicação (...) 
privilegiam ora os meios visuais, ora os auditivos, ou então misturam os dois sentidos, jogando com uma 
vasta gama de emoções, sentimentos e ideias. A cultura da mídia é industrial; organiza-se com base no 
modelo de produção de massa e é produzido para a massa de acordo com tipos (gêneros), segundo 
fórmulas, códigos e normas convencionais. É, portanto, uma forma de cultura comercial, e seus produtos 
são mercadorias que tentam atrair o lucro privado produzido por empresas gigantescas que estão 
interessadas na acumulação de capital. A cultura da mídia almeja grande audiência; por isso, deve ser eco 
de assuntos e preocupações atuais, sendo extremamente tópica e apresentando dados hieróglifos da vida 
social contemporânea” (KELLNER, Douglas. A Cultura da Mídia: estudos culturais: identidade e 
política entre o moderno e o pós-moderno. Bauru: Edusc, 2001, p.9) Ainda segundo o autor (p.11), a 
mídia “trata-se de uma cultura que passou a dominar a vida cotidiana, servindo de pano de fundo 
onipresente e muitas vezes de sedutor primeiro plano para o qual convergem nossa atenção e nossas 
atividades”. 
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Desse modo, pode-se dizer que a década de 50 foi um marco para algumas 

mudanças, na política, na economia, no processo de desenvolvimento nacional, na 

música, na moda e na busca por uma formação da identidade nacional que fosse 

realmente forte e que perdurasse. 

Dentre o universo feminino adulto e jovem criado por Alceu Penna nas páginas 

de O Cruzeiro, através da coluna Garotas, menor espaço era reservado ao público 

infantil. O fenômeno não se dava de forma isolada em relação ao fenômeno de consumo 

desenvolvido naquele momento. Eram comuns anúncios publicitários, naquele 

momento, vincularem produtos cosméticos, vestuário e eletrodomésticos a grandes 

estrelas do cinema como Ava Garner e Elizabeth Taylor. Assim, havia um natural apelo 

adulto de consumo, dada a identificação do público-alvo da revista. De todo modo, o 

próprio entendimento do universo da infância era um fenômeno histórico relativamente 

recente; sendo assim, o imaginário social sobre o que deva ser o vestuário adequado 

com o universo infantil e com identificação ao perfil de criança também se mostrava 

como relativamente novo.  

Para alguns autores, como Ariès (1981) e Postman (1999), o aparecimento da 

infância é tido como uma construção social partindo das condições ampliadas de 

comunicação (POSTMAN, 1999). Conforme Postman (1999), o marco chave para o 

aparecimento da infância se dá a partir da criação da prensa tipográfica. A ideia de 

infância foi sendo construída com o passar dos anos, cuja figura representada pela 

criança não era nada mais do que um adulto em miniatura, desse modo, não se tinha 

preocupação quanto ao seu crescimento e suas necessidades específicas (ARIÈS, 1981).  

Tendo como parâmetro a evolução nas relações sociais que se estabelecem a 

partir da inclusão da criança no meio familiar e principalmente da mudança de atitude 

dos pais frente à existência das mesmas, pode-se dizer que a criança passa a ser inserida 

na sociedade como um indivíduo social e ter um papel importante nesse contexto, tendo 

em vista que ela passa a ser ouvida e a ser cuidada como ser humano, com 

características de fragilidade e necessidades pontuais. Dentre as necessidades, 

considera-se, neste estudo, o vestuário que se identificasse com este público: roupa para 

que a criança possa, de fato, ser criança, e não uma mera reprodução de seus pais. A 

evolução do entendimento dos conceitos de criança e infância favoreceu o constante 

estudo frente às necessidades desse público, outrora tão negligenciado.  

No final do século XIX e início do século XX, foi percebida na moda infantil a 

influência das ilustrações da artista Kate Greenaway, que vestia seus personagens com 
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roupas características do século XVIII. Dessa forma, afirma-se que suas obras passaram 

a exercer influência na maneira de vestir das crianças, sendo percebido que as mesmas, 

por vezes, apareciam com trajes “[...] batas do estilo Greenaway, a chamada ‘roupa 

estética’ do período, isso tanto devido aos seus desenhos quanto às noções pré-rafaelitas 

da Idade Média” (LURIE, 1997, p. 54). 

A autêntica menina Greenaway usava vestido comprido até o chão passando a 

encurtar a partir de 1820. As túnicas, que mais pareciam vestidos curtos com debrum, 

ainda formam usadas nos meninos entre 3 e 7 mais ou menos até 1860, quando surgiram 

novas combinações de jaquetas e calças (LUREI,1997 p. 55). 

O período após a queda da bolsa de 1929, nos EUA, deflagrou uma crise 

econômica e política que influenciou a moda de modo geral, tornando-a mais 

comportada e séria, da mesma forma que a partir desse quadro passou-se a utilizar 

materiais mais acessíveis e mais baratos na confecção das peças de vestuários tanto 

adultos como infantis (KERN; SCHEMES; ARAÚJO, 2010). 

Uma característica identificada pelas autoras quanto ao tipo de roupa utilizada 

pelas meninas nesse período até final dos anos 40 foram os vestidos amplos e rodados, 

com laço no cabelo e sapatos tipo boneca, sendo quase que um uniforme das meninas 

até os sete anos de idade, representando características de delicadeza e fragilidade 

(KERN; SCHEMES; ARAÚJO, 2010). 

Com o final da Segunda Guerra volta-se ao tipo de vestimenta com mais 

enfeites e com um pouco mais de luxo, tendo em vista que os momentos de recessão 

vividos ao longo da guerra direcionaram as pessoas a buscarem pelas vestimentas mais 

simples, com menos tecidos e também com materiais mais baratos e fáceis de encontrar 

(GONÇALVES; FILHO, 2008). Durante a década de 40, no auge da guerra, uma série 

de restrições ao vestuário foram percebidas: com escassez de materiais e limitações na 

compra de peças, crianças e adultos vestiram roupas práticas e com certo caráter 

utilitário, simbolizando um período histórico não muito aberto à inovações. Já a década 

de 1950, em momento de pós-guerra, vivencia-se novos ares, representando o desejo de 

mudança e a possibilidade do consumo. Não é à toa, portanto, que se criam novas 

oportunidades de variações não apenas para o vestuário adulto, mas também o infantil, 

em um aquecimento de mercado voltado a novos públicos.  

A abordagem do cenário infantil na coluna de Alceu Penna mostra um ainda 

tímido, mas presente, interesse na moda para crianças. Chama-se a atenção para os três 

primeiros anos da década, sendo destacadas no ano de 50 um total de 18 edições da 
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revista O Cruzeiro com desenhos de moda infantil, sendo que no ano de 51 identificou-

se 28 edições com tais desenhos e no ano de 52 esse número passou para 19 edições.  

Considerando os três primeiros anos, pode-se afirmar que essas edições 

representaram 82,3% das edições publicadas na década de 50, ou seja, os três primeiros 

anos foram os que mais apresentaram colunas de moda infantil, na revista. Fora essa 

observação, a tabela 5 também possui informações quanto ao público que se direcionava 

os desenhos. Nessa perspectiva, incluiu-se uma subdivisão no item moda, ficando assim 

apresentado moda para meninas, moda para meninos e moda mãe e filha. 
 

Tabela 1– Tabela de edições com desenhos. 

Ano Freq. Moda  Carnaval 
Meninas Meninos Mãe e filha 

1950 18 14 1 0 3 
1951 28 23 1 2 2 
1952 19 17 * 0 2 
1953 5 3 * 0 2 
1954 2 2 0 0 0 
1955 2 0 0 1 1 
1956 2 1 0 0 1 
1957 1 0 0 0 1 
1958 2 1 0 0 1 
1959 0 0 0 0 0 

Total 79 61 2 3 13 
*Neste ano presença de uma edição com desenhos de meninos e meninas 

Fonte: Revistas O Cruzeiro – 1950 a 1959. 

Referente à coluna de moda para meninas, foi percebido que a mesma está 

presente em 61 edições da revista, representando 77,2% do total de edições do período 

analisado. O mesmo não ocorre quando se verifica as colunas referentes à moda para 

meninos e à moda mãe e filha, que aparecem em duas e três edições da revista 

respectivamente, percebendo 2,5% para as edições com os desenhos de moda para 

meninos e 3,8% para as que apresentam os desenhos de moda mãe e filha. Observa-se, 

contudo, que nos anos de 1952 e 1953, Penna apresenta desenhos de meninos junto com 

os das meninas, assim, nas colunas de 12 de janeiro de 1952 e 30 de maio de 1953, o 

ilustrador apresenta em sua coluna a moda para as meninas e para os meninos na mesma 

edição. Dessa forma, pode-se dizer que os meninos foram representados em quatro 

edições da revista, no entanto, de forma exclusiva apenas em duas, identificando que os 

desenhos de Penna estavam mais voltados para os modelos focados no público infantil 

feminino. 
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Pensava-se, no início deste estudo, que a moda infantil na década de 50 não 

passava de uma reprodução diminuída da moda criada para os adultos, entretanto, a 

partir do que foi constatado, percebeu-se que a roupa criada igual a da mãe não era 

frequente. Importa observar que a mesma comparação referente à moda criada para os 

meninos com seus pais inexistiu nas edições analisadas, mesmo que as peças de roupas 

usadas para representar a moda infantil masculina tenham uma semelhança com as da 

moda adulta, essa comparação efetiva não ocorreu. Observa-se que, nos dias de hoje, 

principalmente, em revistas que trazem moldes para a confecção de peças para meninos 

apresentam modelos em miniatura das peças de roupas dos pais.  

Contudo, evidencia-se que a moda infantil criada para as meninas era mais 

significativa do que a moda criada para o universo infantil masculino. Desse modo, 

também a partir das constatações feitas pela análise da tabela 1 ficou evidenciada que a 

quantidade de desenhos representando a moda para meninas supera em mais de 96% a 

desenhada para meninos.  

As crianças passam a ser representadas na revista O Cruzeiro como 

consumidoras de moda da mesma forma que suas mães, em colunas de Alceu pena 

direcionadas à moda infantil. Em alguns momentos, identifica-se nos textos criados para 

as colunas um certo direcionamento da fala para as “pequenas leitoras”, destacando-se a 

identidade e presença da criança na vida em sociedade. No trecho apresentado na edição 

de outubro de 1953, evidencia-se o direcionamento das habilidades de costura por parte 

das mães, da mesma forma apresenta as preferências no tipo de roupa que mais agrada 

as meninas da seguinte forma:  

 
Nenhum presente agrada tanto às meninas como um vestidinho novo, 
feito pela própria mamãezinha ou comprado nas lojas. Para o "Dia das 
crianças", Alceu Pena sugere nestas páginas uma série de modelos de 
costureiros de New York. São modelos simples, em tecidos laváveis, 
bonitos e práticos. As meninas têm nesses vestidos grande facilidade 
de movimentos, pois esta confecção tem por fim alcançar um máximo 
de simplicidade, confôrto e de linhas juvenis (REVISTA O 
CRUZEIRO, v. 4, 10 out. 1953, p. 70-71). 
 

Ressalta-se que a observação de que “nenhum presente agrada tanto às meninas 

como um vestidinho” retoma a peça de vestuário mais observado nas imagens 

analisadas nas colunas da revista quanto à moda infantil, como também indica que tal 

peça é a preferida das meninas, como podemos observar nas imagens que seguem:  
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Figura 1: vestuário feminino infantil na coluna de Alceu Penna. 

 
Fonte: O cruzeiro, 30 março de 1951. 

 

 

Figura 2: Vestuário feminino infantil na coluna de Alceu Penna. 

 
Fonte: O cruzeiro, 16 de abril de 1954 

 

Identifica-se a existência e destaque ao universo infantil, tendo em vista as 

várias observações referentes às necessidades de confecção de peças com mobilidade e 

conforto, tão necessários nas peças indicadas para o uso das crianças. Assim, as peças 

de roupas criadas são usuais e, conforme Penna, podiam ser direcionadas a qualquer 

criança. Essa afirmação do ilustrador atende ao objetivo da revista, que tinha por meta 
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atender a um público variado, tanto em gênero quanto em número, sendo também 

acessível a qualquer classe social9.  

Essa observação demonstra que a atenção dada aos meninos até o final do 

século XVIII e início do século XIX, quanto ao seu modo de vestir, foi alterada, pois, 

antigamente, os mesmos eram enfeitados e usavam peças de roupas diversificadas, se 

comparadas às peças de vestimenta infantil feminina. Isso porque o vestuário dos 

meninos apresentava um pouco mais de mobilidade e variedade de modelos, enquanto 

as meninas eram vestidas como “mulherzinhas”. No entanto, no século XX as meninas 

passam a ser tratadas como consumidoras, e a variedade de peças ofertadas é muito 

maior para elas do que para eles.  

Salienta-se que devido a pouca quantidade de desenhos propondo um 

“miniaturização”, ou seja, uma reprodução do vestuário de adultos para crianças, como 

sugerem as imagens a seguir, fica evidente que as peças criadas para os meninos, de 

forma geral, tendem a uma aproximação da roupa dos adultos, mas essa relação não foi 

efetivamente feita nas imagens analisadas.  

 

Figura 3: vestuário para meninos na coluna de Alceu Penna. 

 
Fonte: O cruzeiro, 12 jan de 1952 

 

 

 
 

                                                
9 Segundo Douglas Kellner (Op. Cit. P.11) “a cultura da mídia e a de consumo atuam de mãos dadas no 
sentido de gerar pensamentos e comportamentos ajustados aos valores, às instituições, ás crenças e às 
práticas vigentes. No entanto, o público pode resistir aos significados e mensagens dominantes, criar sua 
própria leitura e seu próprio modo de apropriar-se da cultura de massa, usando a sua cultura como recurso 
para fortalecer-se e inventar significados, identidade e forma de vida próprios”. 
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Figura 4: vestuário masculino infantil na coluna de Alceu Penna 

 
Fonte: Revistas O Cruzeiro, da esquerda para direita: 15 jul. 50 e 07 jul. 1951. 

 

No decorrer dos séculos, as mudanças marcantes nas peças de roupas dos 

meninos levam em conta as semelhanças entre as peças dos homens adultos, que por 

vezes indicava-se tal semelhança nas peças superiores da vestimenta dos meninos 

maiores do que 5 anos, de tal forma que os maiores chegavam a ser retratados em 

pinturas, usando capas como as dos adultos. 

A partir da veiculação de uma coluna na revista que tratava exclusivamente de 

peças do vestuário infantil, dando dicas e apresentando alternativas de modelos, é 

correto afirmar que essa veiculação já era uma indicação de que nessa década a criança 

era percebida na sociedade como parte integrante. Porém, o que não seria correto 

afirmar é que seu modo de vestir não era diferenciado, pois, como já indicado, as roupas 

desenhadas buscavam evidenciar a maior adaptação possível às necessidades da criança.  

Outra observação referente à coluna de moda infantil diz respeito a sua 

indicação no sumário da revista, ou seja, fica evidente que a mesma não era uma coluna 

fixa, como era o caso da coluna “As Garôtas”, que semanalmente era veiculada na 

revista. Assim, especula-se que o interesse em apresentar a moda infantil era sazonal e 

foi diminuindo no decorrer dos anos da década de 50. 
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