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NU JÁ FOI TABU SOCIAL, fruto proibido, encarado como uma
afronta à moral e à pureza espiritual. Hoje, estes postais são
já peças arqueológicas dos usos e tradições de uma época
não distante em que o acto de espiar às escondidas uma
dada nudez produzia um maior prazer sexual, acentuado

pelo cunho do proibido dado à observação. Imagens que, no nosso quoti-
diano, de tão banais, não passam de curiosidades. E de História. História
da fisionomia humana do início do século, história do saber despir, e a
história do próprio erotismo. Mas, para além da história, estes postais são
também representação rigorosa da arte do saber expor, com mais ou me-
nos vergonha, o corpo feminino na sua plenitude erótica. Nas suas poses
desafiadoras, lascivas, estas modelos (chamemos-lhes assim) desafiavam
a imaginação de todos aqueles que lhes punham os olhos, e as mãos. Em
poses de corpo inteiro, ou meio corpo, com adornos ou enfeites, eviden-
ciando os seios, as pernas e coxas ou, os mais procurados, em completa
nudez. Uma nudez por vezes aparente, porquanto vestidas de justas ma-
lhas, cor de pele, evidenciando as formas mas tapando o evidente. E por-
que a imaginação é ilimitada, ou porque a censura assim o exigia, ou
ainda para aumentar o leque da oferta e da procura, as modelos reais
eram substituídas por requintadas mas não menos provocatórias figuras
pintadas. Todos estes postais têm em comum a necessidade de fugir aos
conceitos e poses do nu artístico. É ainda de salientar o pormenor de, por
exemplo, orgãos genitais serem, de tão proibidos, reservados à fantasia de
cada um.

O Nu
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ADORNO, QUE TEM ENTRADO e saído da moda com tanta fre-
quência, encontra o seu lugar ao Sol também no mundo do
Erótico. Talvez por ser a peça que menos tapa, é aquela
que, de tão forte nas directrizes da moda, mais tem marca-
do as diferenças sociais entre as diferentes classes etárias,
profissionais e até culturais. Como tal, uma peça fundamen-

tal na classificação da fantasia do momento, um adereço caracterizador
do ambiente fantasioso. O facto da permanência de chapéu ou adorno na
cabeça, nestes postais, desperta a imaginação para uma hipotética rela-
ção fortuita e passageira, carregada de alguma excentricidade, passível de
deitar a mão a mulher mal guardada. No quarto de vestir, ainda despoja-
da de suas vestes mas já com o chapéu posto. Ou descoberta de vestuário,
mas não de chapéu. Chapéus mais ou menos produzidos (trabalhados,
armados), desde as capelinas de longas abas aos quicos de ocasião, não
esquecendo os divertidos e já passados gorros de dormir e ou adornos,
todos eles representativos de uma situação.

O Nu com Adorno
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S MEIAS, MENOS VESTIDAS ou mais despidas, mas sempre pro-
vocadoras, continuam a ser um dos adereços mais estimu-
lantes do desejo libidinoso, sensual e erótico daqueles que as
olham. Coladas às pernas, comprimindo a carne e acen-
tuando-lhe as formas, as meias são um convite à imaginação

a acompanhar a subida do olhar até às coxas de belas e formosas damas.
À época, as sensuais meias com pinças suscitavam os mais ardentes dese-
jos, convidavam à libertação de reprimidos olhares. Em trajes menores, na
intimidade de seus quartos, as senhoras, ora fotografadas ora desenhadas,
despiam-nas sensualmente sentadas em suas camas, arranjavam-se frente
aos espelhos em trajes menores, liam languidamente recostadas em cadeirões
e chaises longues, sempre trajando sensuais meias. Estes acessórios, como
muitos outros, acentuavam o prazer erótico, o qual se deve, em grande
parte, ao que se esconde ou se descobre, estimulando a imaginação.

A Meia como Símbolo Erótico





74

O Romantismo
ROMANTISMO ENCONTRA MUITAS e variadas formas, maneiras
de ser e de estar, acontecendo aqui e ali sem hora marcada.
Ora existe no Carnaval, à mesa de um bar, na praia ou em
casa, sob a capa da imaginação, da alegria ou do sofrimen-
to. O carnaval continua a ser uma ocasião em que o erotis-

mo anda à solta. E as pessoas se libertam de muitos dos seus preconceitos,
medos e recalcamentos. A sedução é uma das mais fortes armas do ro-
mantismo, seja ele mais ou menos erótico. O romantismo encaminha o
observador para o papel de herói de um dado romance, desde o idílio
inocente ao pecado libidinoso. Sob o manto dum olhar maroto ou de um
lânguido amor, de um fortuito ou profundo pensamento, ou ainda sob o
desejo imaginativo de dançar nas nuvens ou namorar recostados na Lua,
o romantismo é indissociável do erotismo, carregado de uma magia ro-
mântica. São postais que revelam, quase como que anjos do pudor, o
intimismo de uma relação amorosa, sexualizada ou não.
No entanto e por contraditório, chama-se a atenção para o texto manus-
crito dos últimos quatro postais deste capítulo.
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UTRA OPÇÃO ESTÉTICA onde os desenhos eróticos são envol-
tos e enquadrados com molduras e arabescos estilo Arte
Nova, nos quais muitas destas modelos se apoiam numa
comprometedora relação entre o erótico e a moda. Neste
caso, a moda de um estilo. Apenas como opção estética,
de modernidade, talvez. Caracterizam uma época, um novo

conceito do papel da mulher na sociedade, mas não altera a relação eró-
tica entre homem e mulher. O erotismo, esse, continua representado com
toda a sua força e vigor, despertando a atenção de todos os que olham
estes postais.

Erotismo e Arte Nova
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