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As caricaturas de Nair de Teffé: o espelho da burguesia carioca (19091926).
Maria de Fatima Hanaque Campos1

Resumo
O presente estudo tem como objetivo analisar parte das caricaturas de Nair de Teffé, através
do portrait-charge e da caricatura de costumes. Essa produção artística insere-se em um
contexto histórico e social que aproxima a mulher dos bens de consumo, de produção e dos
ambientes públicos. Nascida em finais do século XIX, a artista conviveu com uma nova
sociedade, fruto de fenômeno de urbanização e industrialização e que as revistas ilustradas
cariocas publicaram caricaturas de vários artistas como J. Carlos, K. Lixto e Rian – identidade
artística de Nair de Teffé. As caricaturas tratavam de forma jocosa de temas sociais, políticos
e culturais, especialmente no Rio de Janeiro, capital da República Brasileira. Depreende-se a
repercussão da atuação da artista e suas caricaturas aparecem como fonte para ampliar as
representações femininas e o espelho da burguesia carioca, através da imprensa do Rio de
Janeiro no inicio do século XX.
Palavras-chave: História das mulheres, biografia, caricatura.
Abstract
The present study aims to analyze the cartoons of Nair Teffé through the portrait and
caricature-charge of costumes. This artistic production falls in a historical and social context
that approximates the woman consumer goods, manufacturing and public environments. Born
in the nineteenth century, the artist lived with a new society, the result of the phenomenon of
urbanization and industrialization and the illustrated Carioca´s magazines that published
caricatures of artists such as J. Charles K. Lixto and Rian - artistic identity of Nair Teffé. The
caricatures treated so facetious of social, political and cultural, especially in Rio de Janeiro,
the capital of the Brazilian Republic. It appears from the repercussions of the actions of artist
and his caricatures appear as a source to extend the representations of women and the mirror
of the bourgeoisie, through the press of Rio de Janeiro in the early twentieth century.
Keyword: History of women, biography, caricature.
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1. Introdução

O presente estudo tem como objetivo analisar parte da obra de Nair de Teffé em
um contexto histórico e social que aproxima a mulher dos bens de consumo e de produção e
dos ambientes públicos. Nascida em finais do século XIX, conviveu com uma nova
sociedade, fruto de fenômeno de urbanização e industrialização, na qual o dinheiro e a
instrução eram pilares da ordem liberal. As revoluções políticas e sociais ocorridas no século
XIX defenderam a igualdade de todos diante da lei, porém as contradições se mantiveram
observadas através de desigualdades como, por exemplo, entre o homem e a mulher, no
campo político, social e cultural.
As caricaturas de Nair de Teffé são fontes para ampliar as representações
femininas, de forma inusitada, veiculadas pela imprensa do Rio de Janeiro no inicio do século
XX, ressaltando a imagem da burguesia carioca. A análise da obra artística se remete a
referencias externas que envolve a autora, como referencias simbólicas inerentes ao discurso
satírico da caricatura.
O estudo deteve-se, também, na análise da caricatura sob o aspecto formal,
iniciando uma sistematização das fontes iconográficas para leitura da imagem gráfica cômica.
Como referencia bibliográfica, vale destacar a obra de Herman Lima História da Caricatura
no Brasil (1963).

2. O aparecimento da caricatura na imprensa brasileira

No inicio do século XX, o Brasil despontava pelo monopólio do café, a capital da
Republica passa por uma remodelação e saneamento de forma a que novo modelo de cidade
pudesse apagar o país do rastro da escravidão. No plano cultural, vários acontecimentos
inovam e incrementam a vida social: surgimento da Revista da Semana, o Malho, a “FonFon!” e a “Careta”. A imprensa brasileira, que vinha atuando desde meados do século XIX,
transforma-se com maior aceitação por parte das classes trabalhadoras, com novas técnicas de
impressão e com os investimentos feitos no setor.

2189

IV Encontro Nacional de Estudos da Imagem
I Encontro Internacional de Estudos da Imagem
07 a 10 de maio de 2013 – Londrina-PR

As revistas ilustradas caracterizavam a imprensa burguesa no inicio do século
XX: um pouco de noticias, propaganda, instantâneos da elite carioca, resume o conteúdo das
mesmas. A caricatura, nesse contexto, representava o que havia de mais critico nessas
revistas. Se não fosse essa expressão artística, muitas dessas revistas seriam apenas mundanas,
espelho da burguesia que se formava (Buitoni, 1981, p.35).
A caricatura existe no Brasil desde meados do século XIX, aparecendo na forma
de folhas avulsas, com caráter panfletário, ou ainda pelas ruas, paredes, muros. Herman Lima
considera essa fase como uma expressão eminentemente popular. (Lima, 1963, p. 35)
Os primeiros artistas que trabalharam na caricatura foram estrangeiros que aqui se
estabeleceram e que conheciam essa expressão. A caricatura logo foi introduzida nos jornais
desprovidos de grandes recursos: inicialmente utilizavam a técnica da xilogravura em zinco e
cobre. Houve assim uma evolução técnica que propiciou não só o aprimoramento plástico,
mas também possibilitou aumentar a tiragem de números.
Esses pioneiros da caricatura fixaram-se nos aspectos da vida política e no ataque
pessoal a figuras influentes da época, inseridos numa imprensa combativa. (Lima, 1963, p.12)
Segundo o autor, varias revistas surgiram, consolidando a caricatura como
produção independente, entre elas Semana Ilustrada, de Henrique Fleiuss, em 1860, que foi a
primeira revista humorística brasileira e que se manteve por dezesseis anos. Além dela, havia
a Revista Ilustrada (1876), do italiano Ângelo Agostini. Foi considerada a revista mais
importante do Império. Agostini colocou sua revista de uma reflexão critica, a serviço de
campanhas abolicionista.
Com o século XX a composição tipográfica muda devido especialmente à adoção
de métodos fotoquímicos de impressão. O primeiro semanário a emprega-los foi a Revista da
Semana, fundada em 1900, por Alvaro Teffé, irmão de Nair.
Entre os grandes jornais políticos e revistas ilustradas, destinadas à maior difusão
no pais, destacam-se o Jornal do Brasil, O Pais, Correio da Manhã e a Gazeta de Noticias e,
entre essas, a mencionada Revista da Semana, O Malho, Kosmos, Fon-Fon! e a Careta,
alguns já existentes no século XIX.
Em 1896, a Gazeta de Noticias inicia a publicação de portrait-charges de
políticos e homens de letras, com a serie de “Caricaturas Instantâneas” e que obteve grande
sucesso. Coube ao Jornal do Brasil, em 1898, a iniciativa de publicar caricaturas diariamente.
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Em 1907, a Gazeta de Noticias já publica charges em tricromia, ou seja, clichês
coloridos.
Marca nesse período um trabalho notável na historia da caricatura: Raul
Pederneiras (Raul), Calixto Cordeiro ( K. Lixto) e J. Carlos.
A revista Fon-Fon! Dirigida por Mario pederneiras, Lima Campos e Gonzaga
Duque; de cunho literário dava destaque a artistas como J. Carlos e K. Lixto. A seção
”Esbocetos”, assinada por Fiorellini, cabe o mérito de revelar a primeira mulher caricaturista
do Brasil – Rian – que nessa revista publicaria suas primeiras caricaturas.
A caricatura ganha cada vez mais importância no meio jornalístico carioca. Suas
características essenciais, aliadas à forma gráfica, resultam numa forma de expressão inédita,
voltada para o apreciador anônimo e das massas. A caricatura moderna tem traços sintéticos,
com formas leves e rápidas. Apela menos para o grotesco e sim para uma maior sutileza.
Rian enquadra-se nesse molde moderno, principalmente despertado pela sua
experiência no meio artístico Frances, com o qual convivera. Seu trabalho cresce
plasticamente no decorrer dos anos: utiliza-se dos recursos mais modernos na imprensa, como
a cor e aprimora a critica elegante nas suas caricaturas, nos aspectos sociais, voltando-se para
personalidades políticas, tipos populares da burguesia carioca e personagens do meio artístico
da época.
A caricatura de costumes iniciou-se em 1840 com litografias de Frederico
Guilherme Briggs, com tipos, aspectos e fatos do dia. Tais caricaturas encontram-se em
Rugendas, Debret e Chamberland, mestres da documentação dos nossos costumes.
Na imprensa, a caricatura, de 1910 a 1930, deter-se-á nos aspectos cotidianos das
cidades, além de fatos políticos e de figuras ligadas as rodas do poder, cenas e tipos populares,
e das condições de vida do povo carioca. Entre os assuntos mais comentados encontram-se:
serviços públicos, a burguesia emergente, tipos e cenas populares, o automóvel, o
afrancesamento da cultura brasileira.
Alguns aspectos da cidade do Rio de janeiro tornam-se temas para a analise dos
caricaturistas, tais como: as epidemias, o custo de vida, o bonde, as condições precárias de
moradia, enfim as dificuldades enfrentadas pela população.
Os tipos populares, a dança, o samba, os bailes característicos e suas origens
foram representados por K. Lixto, que os retratou com graça e leveza, numa obra numerosa.
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Os aspectos da vida elegante e mundana carioca caracterizados em tipos sociais
são também evidenciados pela caricatura: o almofadinha e a melindrosa, bem vestidos, o
desfile na avenida, o cinema, os sinais dos tempos modernos, a evolução da moda masculina e
feminina e o exagero das cinturas de maribondo. Enfim, todos os eventos que movimentavam
a vida pseudo-elegante da burguesia carioca.
Segundo Lima (1963) entre os grandes caricaturistas da época, há J. Carlos que
foi o cronista do lápis da vida elegante do Rio, criador de personagens como “o almofadinha e
a melindrosa”, de traço elegante e leve; destacam-se também Nair de Teffé e Emilio Cardoso
Aires, que surgiram ao mesmo tempo como portrait-chargistes.
As caricaturas de Rian e Cardoso Aires se colocaram com espontaneidade de
traço, referendadas pela caricatura francesa. Rian possuía um traço ágil, com formas
exageradas, porem elegantes; Cardoso Aires aproximava-se mais do grotesco.
Esta fase, tão bem revelada pela caricatura, representa uma etapa de euforia social
e econômica por parte da burguesia e que a Guerra de 1914 iria por um fim.

3. A caricatura como expressão do cômico

Segundo Chartier (1990), as representações do mundo social, embora aspirem à
universalidade, são sempre determinadas pelos interesses dos grupos que as demandam. Esses
discursos não podem ser considerados neutros, pois estão implícitos estratégias e praticas que
tendem a impor uma autoridade a legitimar um projeto reformador ou a justificar para os
próprios indivíduos, as suas escolhas e condutas em um campo de concorrências e
competições.
Da mesma forma, deve-se observar nos textos produzidos pelos jornais e revistas
da época, a exemplo de Revista da Semana, O Malho, Kosmos, Fon-Fon! e a Careta que
divulgam a imagem feminina. Essas representações seriam entendidas como classificações e
divisões que organizariam a percepção do mundo social como categorias de apreensão do
real. As apropriações por parte dos grupos atuam como práticas de produção de sentido,
dependentes das relações entre texto, impressão e modalidade da leitura, sempre diferenciados
por determinações sociais.
A criação dessas representações se inscreve dentro de um quadro de regras, de
poderes, de códigos e de inteligibilidade, porém essa criação escapa a tais dependências
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devido ao processo de apropriação, que pode variar muito devido aos costumes, a classe, às
inquietações.
Dessa forma, a análise da obra da artista, enfocada desse modo, deve-se ressaltar
as deformações, coloridos, restrições e omissões daí decorrentes.
A presença e a fala femininas em locais que lhes eram proibidas, em espaços
públicos foram possíveis através do acesso ao livro, a escrita, aos instrumentos musicais, ao
pincel e as tintas. No caso de Nair de Teffé, ela se apresenta como sujeito da palavra e da
imagem visual. Ela se apresentou tanto como criadora quanto igualmente fruto desse próprio
contexto, em virtude disso, a narração se torna uma fonte histórica pelo fato de ser produto de
uma época e comportar valores dela.
Com esses aspectos esclarecidos confirma-se também a segunda interpretação do
espelho: deformar para produzir o jocoso, o ridículo. Rian foi criativa e espírito perspicaz e
soube abusar na noção de espelho: foi fiel na retratação da sociedade, mas com olhar critico e
criativo, revelou seus tipos, suas damas, seus ideais e gostos burgueses.
Rian iniciou-se na caricatura através do gênero protrait-charge ou caricatura
individual, utilizando-se desde suas primeiras experiências artísticas, como forma de uma
brincadeira “ousada”.
Concentrando na figura humana, desprezando o fundo da cena e a referencia ao
ambiente, este gênero é confundido com a caricatura propriamente dito.
A caricatura individual é o ponto de partida da caricatura. Expondo a natureza
humana através do exagero dos traços físicos e psicológicos do individuo caricaturado, expõe
também uma realidade recôndita.
O portrait-charge é o avesso do retrato: à fisionomia séria, retocada, à fixação das
virtudes e dignidade do retratado, contrapõe-se a fisionomia de traços carregados e os defeitos
claramente apresentados.
O retrato – a representação dos traços fisionômicos de um indivíduo – foi
utilizado desde as civilizações antigas com o intuito de perpetuar a fisionomia de pessoas
importantes falecidas. Era também uma maneira de se passar às gerações futuras certas
tradições desses povos.
A partir do renascimento, desenvolveu-se através dos recursos da pintura a óleo e
tornou-se o símbolo de promoção das camadas burguesas.
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Com o advento da fotografia no século XIX, o retrato passou a ser feito em menor
tempo e adquiriu mais realismo. Em muitos casos, foram compostos com ornamentos e
alegorias que aludem a algum feito do retratado, como também se utilizou do retoque feito
com recursos pictórico para esconder defeitos ou realçar a própria fisionomia. Tornou-se,
assim, o meio mais verossímil de apreensão da realidade.
O retrato caricato apresenta naturalmente os traços fisionômicos do individuo: o
bonito e o feio, as virtudes e fraquezas. O caricaturista capta através da observação, do
conhecimento da natureza humana e de um código do qual ele também participa ao criar, um
retrato carregado. Seleciona o característico para que o apreciador identifique, através de um
jogo de traços, o individuo retratado.
Para compreender uma caricatura deve-se levar em conta que a mesma é produto
do inter-relacionamento de duas linguagens especificas: a artística e a cômica.
A linguagem artística é integralmente codificada pelo artista: distinguir os sinais
de suas conjunções não faz sentido, o equivoco é a medida mesma da distinção. Exemplo
disso é a compreensão diversificada que temos até hoje do sorriso da “Mona Lisa” realizado
por Leonardo da Vinci.
A linguagem cômica possui um enredo, uma narrativa. Para conseguir provocar o
riso é necessário criar uma situação inesperada. Tal momento acontece quando detectamos
uma ordem contraria nas coisas, e só se reconhece o avesso conhecendo o direito. Surgem
então as contradições e a critica. Exemplo disso é a caricatura em que se mostra uma cena de
uma tropa de soldados armados e o general, em primeiro plano, conclama a todos: “Viva La
paz”.
O caricaturista apreende esse movimento e imprime nos seus modelos as caretas
que eles mesmos simulariam se fossem até o fim dos trejeitos.
Tais movimentos do ser humano são captados através da expressão fisionômica,
da expressão corporal, e também de traços fixos que resistem ao movimento como um nariz,
uma orelha.
As definições que mais se aproximam do gesto são postura e movimento. A
postura caracteriza-se por ser estática e global. É a base sobre a qual vão aparecer os
movimentos. Os gestos é uma expressão, um movimento que comunica. Os gestos observados
pelo caricaturista são ações em que o estado de alma se manifesta sem objetivo, só por uma
espécie de comichão interior (Beluzzo, 1980).
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A caricatura apreende esses gestos, que não são intencionais, carregando-os para o
outro ver e os expõe de forma sintética e informal, reduzindo os elementos ao essencial. Há
um processo de transformação simbólica da imagem do retratado e através da associação pela
forma o caricaturista recria o caricaturado, colocando nesse processo a sua subjetividade de
artista.
Associações existentes quer sejam a partir da relação homem-animal, homemvegetal ou homem-coisa, denotam uma desumanização do homem ou uma humanização das
coisas.
Um exemplo clássico desse processo é La poire ( a pera) de 1834, no qual o editor
Philipon, da revista “Le charivari”, transformava a cabeça do rei Luis Felipe em uma pera. A
associação jocosa valeu-lhe um processo: afinal poire também significa tolo na linguagem
popular.
Essa liberdade de associação são aproximações com expressões populares que se
utilizavam da deformação e da simplificação das formas a fim de provocar o riso, sendo,
contudo práticas antiacadêmicas.
A caricatura – forma gráfica do cômico – utiliza-se da ajuda da palavra, do texto,
para um maior entendimento, mas será melhor caricatura aquela que dispensa tal recurso.
Contudo, o texto ou legenda constituem explicação necessária para clarear o sentido de uma
caricatura: uma redundância, um reforço, por assim dizer.
Nas caricaturas de Rian, esse recurso é utilizado e, em sua grande maioria são de
autoria da editoração das revistas. No caso das series portrais-charge, o texto parece amenizar
o impacto da fisionomia carregada, do gesto deselegante. Dá-se uma qualidade para
compensar a vítima caricaturada.

4. As caricaturas de Rian – análise iconográfica

Diante das especificidades do portrait-charge, fez-se uma adaptação dos
procedimentos utilizados por esses estudiosos (Morin, 1970, Panofsky, 1970), apreendendo
questões do cômico e da interpretação da imagem artística as obras de Rian.
Assim para entender a caricatura, é preciso antes entender o cômico. O cômico
opõe-se ao serio, que contém uma organização estanque, montada, oficial. O cômico realiza
uma ação de desmontar esta estrutura do serio. E como isto se dá? Criando uma realidade ao
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avesso. Esta possibilidade de realização pressupõe uma ação liberadora, tanto da parte do
executor como também do espectador. E o riso é o resultado do momento de percepção dessa
realidade avessa.
A caricatura pode ser aproximada da metáfora do espelho. Trata-se, porém de uma
metáfora dicotômica, visto que duas interpretações são possíveis. Assim, o espelho, em sua
função primeira, deve refletir fielmente a imagem real que nele se espelha: a caricatura
também reproduz a realidade sem fingimentos ou adornos. Por outro lado, há espelhos do tipo
daqueles encontrados nos parques de diversão e que, ao deformar e distorcer a imagem real,
dependendo do ângulo do qual se vê, provoca o riso; a caricatura, por sua vez, ao realçar ou
modificar as feições ou o corpo da pessoa, conduz ao cômico que carrega a critica.
Depois de levantadas essas questões, necessitou-se de um estudo detalhado da
obra, da época da artista.
O protrait-charge caracteriza a maioria da obra de Rian.
Apesar de Violette Morin (1970) ter estudado o cômico na sua forma gráfica,
analisando caricaturas, não ofereceu um procedimento adequado para estudar os aspectos da
obra de Rian, ou seja, o portrait-charge. Já Panofsky (1970) apresenta algo mais interessante
sobretudo na analise da imagem pictórica.
Diante das especificidades desse gênero, fez-se uma adaptação dos procedimentos
utilizados por esses estudiosos apreendendo questões do cômico e da interpretação da imagem
artística às obras de Rian (Campos, 1990).
Para tanto fez-se um reconhecimento dos elementos da cena, descrevendo-os
detalhadamente a partir da seguinte ordenação:
1. Aspectos físicos
Fisionomia: a identificação dos traços mutáveis e/ou não mutáveis;
Corpo: postura, movimento: gesto; identificação dos traços não mutáveis;
Elementos que compõem o caricaturado: vestuário, adereços;
2. Aspectos psicológicos
O intimo do caricaturado, como por exemplo, a tristeza, a alegria, a raiva, a
ganância, etc;
3. Forma/estilo
As linhas, o volume, contraste de claro e escuro, contraste de figura e fundo,
textura e cor;
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4. Cenário
Temas valorizados por Rian
Exemplo: beleza, elegância, idade, vaidade, homem e mulher;
Analise da relação entre imagem gráfica e a legenda da caricatura;
As series de portrait-charge que Rian publicou em revistas cariocas são
três:“Galeria das Elegâncias”, “Galeria das Damas Aristocráticas”, “Galeria dos Smarts”.
Com essas caricaturas, Rian projetou-se com pleno êxito no meio artístico carioca,
aproximando a arte do cotidiano, alcançou principalmente, um novo apreciador, a mulher.
Para a analise iconográfica, utilizou-se inicialmente portrait-charges da serie a “Galeria das
Elegâncias”.
Figura 1: “Rejane”- Primeira caricatura de Rian.

Fonte: Revista “Fon-Fon!”, 31-07-1909.
A “Galeria das Elegâncias” Rian dedicou-a às mulheres. Sua primeira série de
portrait-charge foi publicada na revista carioca Fon-Fon!, que fez a seguinte apresentação:
Fon-Fon! Inicia neste numero uma nova seção. Pela ‘Galeria das Elegancias’
passarão, conduzidos pelo lápis travesso e leve de Rian, cujo nome por si só
representa uma garantia de êxito, os ‘portrait-charges’das mais distintas senhoras da
nossa sociedade.
É uma novidade que Fon-Fon! vai proporcionar aos seus leitores, e exemplo do que
comumente fazem os magazines europeus.
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Não é precisos acrescentar que para a serie de caricaturas femininas que vai se
exibir, Fon-Fon! obteve a gentileza de permissão competente. Agora o leitor se
apronte para aplaudir ‘Galeria das Elegancias’(Fon-Fon!, IV(33), 1910).

Apesar de não ter sido publicado em um periódico especializado no publico
feminino, nota-se o interesse da revista em ganhar novo publico, como também em
acompanhar as tendências europeias.
As revistas ilustradas se popularizaram nos primeiros anos do século XX, graças
aos recursos técnicos que se implantaram na imprensa, fruto do desenvolvimento do país, do
capitalismo e do surgimento da burguesia, definindo-se como gênero de entretenimento.
A “Galeria das Elegâncias” foi publicada semanalmente, de agosto a dezembro de
1910. O assunto das mulheres era moda até que se interessaram pelas caricaturas de Nair de
Teffé. Todas queriam ser vistas pelo lápis da artista, a exemplo do que se fazia em Paris. É
difícil caricaturar a mulher, deformá-la, exagerar nos seus traços diante dos padrões de beleza
estabelecidos de perfeição, graça, elegância, etc.
Nessa serie, através da caricatura individual, Rian foge dos estereótipos de outros
caricaturistas que representaram as mulheres como biscuit: frágil e adornativa. Mostra-se
capaz de entrever, através da aparente futilidade, algo de positivo, de independente e de
reflexivo.
Com o portrait-charge, as mais distintas senhoras da elite carioca, apresentam-se
reais: gordas ou magras, altas ou baixas, alegres, tímidas, exuberantes ou fulgurantes. É a
Charmante Mme. B. da S., a petillante Mme. S.S. ou a artista Mme. P. d’A.
Como se vê, o nome das mulheres caricaturadas está abreviado, indicando apenas
pela sua primeira letra. Cria-se um enigma, no qual o apreciador deve identificar a pessoa
retratada pelos indícios encontrados na imagem ou texto que o acompanha.
Acredita-se que a legenda que acompanha a caricatura com esse jogo de palavra
seja de autoria da própria revista, pois assume, por vezes, um caráter contraditório em relação
ao desenho. E mais, o portrait-charge não desenvolve uma relação maior entre imagem-texto,
visto que a figura retratada basta por si.
A ‘Galeria das Elegancias’ é composta por 18 desenhos, sendo apenas um
colorido. As mulheres são todas de perfil, num jogo de traços bastante vigoroso. A
fisionomia, construída em traços suaves, não transparece agressividade. Quanto a
representação do corpo, destaca a silhueta, o vestuário e, as vezes, algum instrumento ou
elemento de cenário.
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As mulheres caricaturadas são apreendidas numa atividade extradomestica e
nenhuma delas apresenta elementos referentes à mulher enquanto dona do lar. Destacam-se
pela elegância, pela beleza, por serem esposa de um homem ilustre ou por terem um oficio,
por exemplo, de artista.
A geração de caricaturistas do inicio do século XX, tais como J. Carlos, K. Lixto e
Raul, contemporâneos de Rian, desenvolveu um estilo de caricatura próximo ao das
ilustrações da Art Nouveau, cuja representação buscava o natural e exigia um grafismo leve e
esquemático. O destaque maior é para J. Carlos, possuidor de um traço contido e de linhas
constantes nas suas “melindrosas”. Ele e os outros desenvolveram tipos característicos
encontrados no dia-a-dia da cidade do Rio de Janeiro.
Rian utiliza-se não apenas da pena, mas do pincel para criar o ponto, a linha, a
forma. Ainda que a formação do caricaturista seja intuitiva e firmada com a pratica, Rian
utilizou-se dos ensinamentos da pintura que tivera.
Há uma característica marcante na representação das figuras: o perfil. Acredita-se
que Rian utilizou-se do perfil por apresentar mais significativamente as partes do corpo: o
rosto, a silhueta feminina, tão marcada pelos espartilhos.
A moda através do vestuário feminino, dos adereços, do penteado e baseada em
moldes europeus, assume um lugar de destaque em toda a serie, principalmente para a nova
classe que ascende, buscando firmar-se pela aparência. Algumas figuras retratadas aparecem
escondidas sob um chapéu ou em saias fartas e longas. Por meio dessa linguagem, percebe-se
o nível social, o gosto no vestir-se e até a idade.
A imagem da mulher caricaturada por Rian é a da mulher vivaz, afrancesada,
exaltando a sua participação no meio social e artístico definido pela elite carioca.
No caso de “Galeria das Elegâncias”, a legenda segue a caricatura, acrescentando
informações da pessoa caricaturada com dois possíveis objetivos: ajudar a desvendar o
enigma e/ ou amenizar o impacto da caricatura.
Convém destacar que, diante das outras caricaturas apresentadas, esse jogo é mais
forte nas series em que a mulher esta sendo retratada, demonstrando que o valor estético é de
grande significação para a época.
O entendimento da obra de Rian faz-se através dessas considerações que
envolvem aspectos técnicos e formais, da produção da caricatura na imprensa.
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Figura 2: Galeria das Elegâncias nº 1 - (Mme. S. L.)

Fonte: Revista “Fon-Fon!”, 13-08-1910.

Descrição: Figura feminina, fisionomia sorridente, olhos semisserrados, nariz
comprido, boca risonha fechada, queixo largo, rosto largo, cabelos pretos. De perfil, postura
estática, seios fartos, corpo proporcionalmente menor que a cabeça, cintura fina. Vestuário de
gala, decote, detalhe de cava da manga, saia longa, cauda. Os pés não aparecem. Braço
esquerdo estendido sobre a coxa e mão direita estendida na altura dos seios. Parece ser a
posição de receber comprimento – o beijo na mão.
Laurinda Santos Lobo foi uma mulher que se destacou no meio cultural carioca.
Participava de saraus, promovia-os também. Era uma mulher recepcionada, festejada. Foi
responsável pelo começo da carreira de Rian. Ela está em uma posição de quem espera as
pessoas chegarem ate ela, o que denota certo prestigio social.
O texto: a super-chic Mme. S. L. ou a vitoria de Mato Grosso sobre Pariz.
Concorda com a imagem acrescentando dados sobre a personagem, que se destaca por sua
origem, por certo. Ou melhor, ainda que tenha nascido em mato Grosso, é uma vitoria sobre
as mulheres parisienses.
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Figura 3: Galeria das Damas Aristocraticas – (Mme. M. T.)

Fonte: Revista “Fon-Fon!”, 08-10-1910.

Figura feminina, de fisionomia séria, com nariz adunco, queixo pronunciado,
marcas de envelhecimento na face. Os sinais de imperfeições e de idade são ressaltados. De
perfil, postura estática, seu corpo mostra a silhueta da época, marcada pelo uso do espartilho.
Seios fartos, braço esquerdo dobrado para trás e o direito segurando uma partitura de música.
Reforça os sinais de imperfeições. Vestida com trajes a rigor, destaca grande decote, saia
justa, cauda e luvas. Penteado exagerado, com tiaras e plumas.
A ação de Mm. M.T. indica que ela canta em público. Assim, é uma artista. Nesse
aspecto, a crítica não parece ser pejorativa. O riso se dá com sutileza, quando se faz a critica
aos predicados femininos que Mm. M.T não possui naturalmente, como também ao gosto
exagerado da época. O texto que acompanha não realiza nenhuma complementaridade à
imagem, além de dar uma pista cifrada do nome da caricaturada. A técnica utilizada é rica:
linhas, massas coloridas, fundo.
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5. Considerações finais
O estudo da obra de Nair de Teffé proporcionou o contato com uma personalidade
artística impar e pioneira na arte da caricatura brasileira.
Sua arte fugiu do acadêmico e buscou novas formas de expressão: contudo soube
aliar o aprendizado das técnicas tradicionais ao conhecimento das fontes originais da
caricatura e assim, criar um estilo próprio e peculiar. Refletiu no seu traço uma personalidade
vigorosa, capaz de executar caricaturas com critica sutil e elegante. Esse domínio técnico e
desenvoltura abriu espaço na imprensa, numa área dominada apenas por homens.
Revela-se também uma observadora arguta, que sabe selecionar os detalhes a fim
de enriquecer a imagem e, assim, tecer uma critica da realidade em que viveu.
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