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Filme: Meias de seda 

Título original: Silk stockings Ano de produção: 1957 

Duração: 117 min País em que foi produzido: EUA 

Gênero: musical Empresa produtora: Metro-Goldwyn-Mayer - MGM 

Diretor: Rouben Mamoulian Principais atores: Fred Astaire (como o produtor de cinema 
Steve Canfield), Cyd Charisse (como a funcionária soviética Nina 
Yoshenko), Janis Paige (como a atriz estadunidense Peggy 
Dayton), Peter Lorre (como o comissário soviético Brankov), Jules 
Munshin (como o comissário soviético Bibinski), Wim Sonnefeld 
(como o músico Boroff). 

Trilha sonora: canções de Cole Porter. 

Sinopse: Três agentes do governo soviético são incumbidos de trazer de volta à União Soviética o 
músico Peter Ilitch Boroff, que se encontrava em Paris. Os três tardam em cumprir a missão e Nina 
Yoshenko, funcionária do governo soviético, é então incumbida de ir a Paris e fazer com que todos 
retornem. No entanto, o produtor cinematográfico Steve Canfield, interessado em utilizar as 
composições de Boroff para seu novo filme (uma adaptação do romance “Guerra e Paz”, de Tolstoy), 
dificultará o trabalho de Nina (“Ninotchka”). O filme, colorido, foi feito em cinemascope,e é uma 
refilmagem musical de Ninotchka, filme de 1939 estrelado por Greta Garbo e dirigido por Enst 
Lubitsch.   

 
 

 

Ao lado, foto de divulgação de “Meias 
de seda”, destacando os atores Fred 
Astaire e Cyd Charisse, caracterizados 
como seus personagens, em um dos 
números de dança do filme. 



 

 Projeto de extensão “A Aventura do Documento” 
 Coord.: Profa. Janice Gonçalves (Depto. de História/FAED) 

Projeções da História:  
o século XX no cinema  

 
 
Filme: Meias de seda  
 
 
Sobre Rouben Mamoulian: Filho de armênios, nasceu em 1897, na Geórgia, então parte integrante 
do Império Russo; morreu em 1987, na Califórnia, EUA. Graduou-se em Direito na Universidade de 
Moscou. Durante a graduação, envolve-se em atividades teatrais, atuando como ator, diretor e 
escritor de peças no Teatro de Arte de Moscou. Transferiu-se em 1918 para Londres, onde dirigiu 
óperas, operetas e musicais. Imigrou para os Estados Unidos em 1923 e durante os anos 1920 
continuou a dedicar-se ao teatro. Em 1929 dirigiu um filme sonoro, Applause. A partir dos anos 1930 
passou a dirigir filmes em Hollywood, entre eles: Ruas da cidade (1931); Dr. Jekyll e Mr. Hyde (1932); 
Rainha Cristina (1933); A marca do Zorro (1940); Sangue e areia (1941); Meias de seda (1957, seu 
último filme). Não abandonou o teatro, destacando-se na direção de musicais, como Porgy and Bess 
(1935), Oklahoma! (EUA, 1943; Europa, 1955) e Carrossel (1945). 

Fonte: <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/361003/Rouben-Mamoulian>. Acesso em: 23 abr. 
2010. 

 

Sobre Fred Astaire (Frederick Austerlitz): Nasceu em 1899, em Nebraska, EUA; morreu em 1987, na 
California, EUA. Ingressou no meio artístico com pouco mais de quatro anos, acompanhando os pais 
e a irmã, Adele, em apresentações de dança. Os irmãos cresceram dançando juntos, em teatros de 
vaudeville, tendo a dupla se separado apenas em 1932, em função do casamento de Adele. 
Começou a trabalhar em Hollywood em 1933. Entre os filmes nos quais atuou, destacam-se: Amor de 
dançarina (1933); Voando para o Rio (1933, sua primeira atuação com Ginger Rogers); A alegre 
divorciada (1934); O picolino (1935); Vamos dançar? (1937); Ziefeld Follies (1946); Desfile de Páscoa 
(1948); Núpcias reais (1951); A roda da fortuna (1953); Cinderela em Paris (1955); Meias de seda 
(1957); Inferno na Torre (1974). 

Fonte: <http://www.themave.com/Astaire>. Acesso em 23 abr. 2010. 

 

Sobre Cyd Charisse (Tula Ellice Finklea): Nasceu em 1921, no Texas, EUA; morreu em 2008, na 
Califórnia, EUA. Estudou dança clássica e participou dos “ballets russes” de Monte Carlo, tendo 
trabalhado com David Lichine e Leonid Massine. Casou-se, em 1939, com seu ex-professor, o 
dançarino Nico Charisse (tendo então adotado o nome artístico pelo qual ficou conhecida, e que 
manteve mesmo com sua separação, em 1947). Teve sua primeira participação no cinema no filme 
Something to Shout About (1943); no mesmo ano de 1943, representou uma dançarina do Bolshoi no 
filme “Missão em Moscou”, de Michael Curtiz. Destacou-se em musicais dos anos 1950, como 
Cantando na chuva (1952), A roda da fortuna (1953) e Meias de seda (1957). 

Fontes: <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/711523/Cyd-Charisse> e 
<http://legs.free.fr/Francais/bio.html >. Acesso em 23 abr. 2010. 

 

Sobre Cole Porter: Nasceu em Indiana, EUA, em 1891; morreu na Califórnia, em 1964. Quando 
criança, aprendeu a tocar piano e violino. Sua primeira composição, Song of the birds, data de 1901. 
Estudou Direito na Universidade de Yale e na de Harvard. Suas canções integraram um espetáculo 
da Broadway pela primeira vez com See America First, em 1916. Em 1917, viajou para Europa, 
estabelecendo-se em Paris. Algumas de suas canções mais famosas são: “Night and Day”, “I get a 
kick out of you,” “You’re the top,” “Begin the beguine,” “My heart belongs to daddy”, “You don’t know 
Paree”, “I love Paris”, “Every time we say goodbye”, “I’ve got you under my skin”, “Love for sale”. As 
canções que aparecem no filme Meias de seda foram originalmente compostas para produção 
homônima da Broadway, que estreou em 1955. Canções de Cole Porter também podem ser ouvidas 
em filmes como: A alegre divorciada; Nasci para dançar; Melodia da Broadway; Dá-me um beijo e 
Alta sociedade. 

Fonte: <http://www.pbs.org/wnet/americanmasters/episodes/cole-porter/about-the-musician-and-
composer/507/ >. Acesso em 23 abr. 2010. 
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Sobre a seda artificial, as meias de seda (ou, mais propriamente, de náilon)  

e as transformações tecnológicas e comportamentais a partir da Primeira Guerra Mundial 

Trechos extraídos de: LANDES, David S. Prometeu desacorrentado: transformação tecnológica  
e desenvolvimento industrial na Europa ocidental, desde 1750 até a nossa época.  
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1994. p.468-469, 471] 

“Essa indústria [de fibras artificiais de tecido] remontava [...] ao processo de nitrocelulose de Hilaire de 
Chardonnet (patente de 1884, produção comercial em 1890). Esse processo foi seguido pelo da 
viscose, de C.F.Cross e E.J.Bevan (patente de 1892, exploração comercial em 1901, na França, e em 
1905, no Reino Unido), pela técnica do cupramônio (patente de 1890, produção comercial em 1898) e 
pela técnica de Napper do uso de zinco no banho de fiação (1912), para manter a plasticidade dos 
filamentos no banho coagulante do processo de viscose. E cabe acrescentar a esses uma 
multiplicidade de avanços mecânicos, além de avanços químicos menores – para efetuar a extrusão 
de fibras uniformes, aumentar a taxa de extrusão, esticar os filamentos sem perda excessiva da força, 
coletá-los e armazená-los durante uma longa sucessão de tratamentos químicos, e torcê-los e fiá-los 
em fios de toque e aparência agradáveis, que mantivessem sua tenacidade tanto molhados como 
secos. [...] 

Antes da Grande Guerra (1909), cerca de metade da produção de raiom era feita pelo processo de 
nitrato de Chardonnet e 1/3 era fabricado pela técnica do cupramônio, com a viscose respondendo 
pelo restante. Mas esta última era claramente a mais barata (a matéria-prima usual era a madeira ou 
a polpa de algodão), e as proporções começaram a se modificar acentuadamente mesmo antes da 
guerra. Em 1924, os processos com nitrato e cupramônio respondiam por apenas 8% e 1% da 
produção total, respectivamente.  

O avanço tecnológico prosseguiu durante e depois da guerra e, sem dúvida, explicou em grande 
parte a manutenção, por um período de décadas, de espetaculares taxas exponenciais de 
crescimento. Mas o aumento mais rápido ocorreu no período de 1920-5 – cerca de 45% a.a. – 
quando os aprimoramentos assumiram a forma do aperfeiçoamento da tecnologia existente. O 
principal impulso, nesse ponto, foi a demanda, muito estimulada pelas mudanças de preço, de um 
lado, e da moda, de outro. Assim, enquanto o custo da seda ficou entre cerca de US$ 9,50 e US$6,50 
por libra-peso nesses anos, o do raiom de viscose caiu sistematicamente, de quase US$ 5,00 para 
cerca de US$ 2,00. Ao mesmo tempo, pela primeira vez na história, as mulheres abandonaram as 
saias compridas, e as pernas – e portanto, as meias que as cobriam – tornaram-se um foco de 
interesse e preocupação. Já em 1913, 40% da produção de raiom no Reino Unido foi para a malharia, 
e essa cifra foi ainda mais alta nos Estados Unidos – 50% em 1913, 70% em 1915.[...] 

[...] embora a [empresa] Du Pont já o fizesse numa fábrica experimental em 1938, o náilon é, na 
verdade, um produto posterior à Segunda Guerra Mundial. Mais do que o raiom, que não é tão 
resistente quanto o algodão, o náilon se beneficiou da demanda do período de guerra: tinha elevada 
resistência à tração e foi largamente utilizado na fabricação de pára-quedas, cordas e outros 
equipamentos militares – a ponto de ficar quase indisponível para uso civil. Nesse meio-tempo, sua 
reputação como fibra superior para tecidos ‘impermeáveis’ finíssimos foi alimentada por seu 
desempenho antes da guerra. Os Estados Unidos passaram a conhecer, durante esses anos, um 
mercado negro de meias de náilon, mercado negro este que as forças expedicionárias norte-
americanas levavam consigo para onde quer que fossem. Quando veio a paz, os consumidores de 
toda parte estavam à espera de sua oportunidade de comprar artigos de náilon, que assim 
desfrutaram de uma demanda represada quase sem comparação. Os anos de privação tinham até 
dado origem a mitos sobre a indestrutibilidade das meias de náilon, que estavam fadados a ser 
desmentidos, a tal ponto que a Du Pont teve que acalmar mulheres escandalizadas, que insistiam em 
que as meias de náilon estavam sendo deliberadamente enfraquecidas para ter sua durabilidade 
reduzida e suas vendas aumentadas. As alegações de que os artigos de náilon de antes da guerra 
eram mais grosseiros e de que as novas meias tinham menos duração por serem feitas de fios de 
título mais fino caíram em ouvidos surdos; as mulheres continuaram convencidas de que estavam 
sendo vítimas de um novo tipo de obsolescência planejada. Mas nada disso tinha realmente 
importância. As meias de náilon, resistentes ou não, eram mais finas e agradáveis do que as de seda 
ou raiom, e isso era tudo o que importava. Afinal, se a meta fosse a resistência, sempre se poderia 
voltar para o algodão. Ninguém voltou.” 
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Sobre a moda nos anos 1950 

Trechos extraídos de: BAUDOT, François. Moda do século. São Paulo: Cosac Naify, 2008. p.140-
142, 170-172.] 

 

“Seja no que toca às artes decorativas, seja no que toca às artes da moda, haverá, em ambas, 
durante toda a década de 50, uma linha de demarcação que põe de um lado aqueles que gostariam 
que tudo permanecesse igual e do outro aqueles que esperam que tudo mude. Além das fronteiras da 
Europa esmagada, todos esperam um futuro melhor, tanto dos Estados Unidos como da União 
Soviética. O mundo mudará menos do que desejam ou temem os contemporâneos dos anos 50. Mas 
é no decorrer desse anos divididos que, progressivamente, estabelecem-se as regras de um jogo 
novo. A moda não escapará dele. 

Berço da democracia, mas também da sociedade de consumo, os Estados Unidos impõem seu 
modelo à Europa, em 1945. Esse vai acelerar a padronização das tendências. ‘Não inveje mais as 
americanas e sua beleza’, é o título de um suplemento do Figaro [jornal francês]. Nessa beleza 
inscrevem-se, além dos progressos dos cosméticos e da prática regular de esporte, hábitos 
cotidianos de higiene, ainda não muito usuais entre a maioria dos franceses. [...] 

Consumados sob o impulso da guerra, progressos tecnológicos quase sempre importantes vêm ao 
encontro desses desígnios: invenções no campo dos utensílios domésticos, melhores condições de 
habitação, desenvolvimento das comunicações, o gosto pelo novo etc. 

As indústrias têxteis também renovam-se, principalmente graças aos materiais sintéticos. Como o 
náilon, que, de tecido de pára-quedas, passa aos departamentos de lingerie ou de malhas. Mais 
econômicas, as meias de mulher não desfiam, as de homem são mais resistentes, podem ser 
rapidamente lavadas e livram a dona de casa moderna dos remendos e de outras tarefas chatas. O 
náilon permite também ao maiô – cada vez mais exíguo, ou, mais propriamente, ao biquíni – secar 
num piscar de olhos, principalmente nas praias, onde o sol das férias é finalmente considerado direito 
de um número cada vez maior de pessoas. [...]  

A confecção propriamente dita começa a levantar vôo na segunda metade do século XIX. Ela, 
entretanto, depende do arbítrio da alta-costura, que sempre se reservou o direito de, ao longo do 
tempo, fixar a evolução das aparências. Geradora de riquezas, fonte de empregos, serão necessárias 
duas guerras e as conseqüentes subversões sociais para que enfim se opere, a partir dos anos 50, a 
mais profunda transformação que a história das roupas já conheceu. Ela vai permitir que as massas 
tenham pela primeira vez livre acesso às criações da moda sintonizada com a sensibilidade do 
momento. [...] 

Operários ou camponeses, a vida cotidiana dos mais humildes não sabe muito o que seja o 
progresso. E isso oferece pouco estímulo às variações no vestuário. Pelo menos até que o 
dinamismo comercial, sobretudo o das grandes lojas, venha a favorecer o consumo popular. [...] 

Sem poupar nenhuma camada da sociedade, a crise de 1929 vai acelerar a demanda. As aquisições 
de caráter social das classes trabalhadoras acabam por impor a roupa industrial. Recorrem a ela, 
desde o final da década de 30, 25% das francesas. Somente a penúria resultante da derrota de 1940 
[com a ocupação do território francês pelos alemães] e as medidas anti-semitas, que atingem muitas 
empresas do setor, frearão a expansão. De 80 mil operários em 1938, a confecção francesa passa a 
contar com 25 mil em 1943. Mas a Libertação [momento em que, durante a Segunda Guerra Mundial, as 

forças aliadas fazem com que as tropas alemãs se retirem do território francês] redistribui as cartas. A partir 
dela, as coisas andarão depressa. [...] Será também daqui por diante por meio da moda, e na rua, 
que este [novo] produto [industrial – a roupa pronta para ser usada] se exprimirá, sobretudo para uma 
categoria social que, até aquele momento, o comércio não levará em conta: a juventude. 

Que possa existir aqui uma sensibilidade, uma força, um mercado de pessoas jovens, que a moda 
delas não passe mais pelos salões dos costureiros, eis uma ideia que lentamente, no decorrer dos 
anos 50, vai ganhando corpo. Bem depressa, dos numerosos filhos nascidos da Libertação virão 
novas músicas, maneiras e aparências que nada devem, a não ser à espontaneidade dessa geração 
dita do baby-boom [explosão de bebês, expressão utilizada para caracterizar o aumento de nascimentos, em 

várias partes do mundo, após a Segunda Guerra Mundial].” 


