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E o Brasil, que lançou estilo mundo afora com medidas exíguas, cultua agora peças maiores. 
Em 5 de julho de 1946 o francês Louis Réard apresentava em Paris "o menor traje de banho 
do mundo": o biquíni. O Brasil, claro, se apoderou maravilhosamente da peça e lançou estilo, 
com contribuições como a tanga, o sutiã-cortininha da década de 70, além do exíguo fio-
dental, do início dos anos 80. Exageros, sabe-se hoje, que o biquíni brasileiro está maior, 
enquanto as peças européias, quem diria, cresceram.  
 
"Nossas peças aumentaram de tamanho", confirma o empresário e estilista Amir Slama, da 
globalmente cultuada marca Rosa Chá , que graças às vendas em escala mundial deixou a São 
Paulo Fashion Week para apresentar-se na Semana de Moda de Nova York, e da Sais, que no 
próximo mês estréia na SPFW. "Não é que tenham ficado gigantes, a palavra é conforto". Para 
Slama, os excessos da década de 80 foram necessários, naquele momento, para pontuar o 
biquíni brasileiro, um estilo que se impõs pelo mundo.  
 
Basta uma circulada entre os expositores da Feira de Lyon, na França, uma das mais 
tradicionais mundo em lingerie e moda- praia, para ver que o Brasil foi assimilado. "É como se 
todo o mundo estivesse entrado em nosso clima", comentava, na última edição, em setembro, 
Paola Robba, da marca brasileira Poko Pano. Por ter sido tudo tão assimilado, a empresária 
acreditava que nossa modelagem não será mais o diferencial, mas sim o artesanal de 
qualidade e com sua face mais sofisticada, estampas e matérias-primas. Na modelagem, 
muitas vezes, nosso biquíni está até maior. Slama confirma. Parceiro da marca internacional 
Speedo, recentemente esteve em uma convenção em Palma de Mallorca. "As peças eram 
menores do que as nossas, todas baseadas em Brasil."  
 
Explosão  
 
O biquíni foi assim batizado por causa de uma explosão - a do teste nuclear norte-americano 
na ilha de Bikini. Louis Réard chamou assim sua criação por ser "tão explosiva" como a bomba. 
De fato, sua primeira apresentação, na piscina Molitor de Paris, foi feita por uma bailarina de 
teatro de revistas, Micheline Bernardini, porque o estilista não conseguia que nenhuma outra 
modelo aceitasse desfilar em traje de banho tão exíguo, em uma época em que exibir o 
umbigo era inaceitável.  
 
Levaria uma década para que a peça perdesse o status de "escandalosa". Nos anos 60, quando 
a liberação sexual, os movimentos dos jovens, e as reivindicações feministas romperam com 
todo os tipos de tabus no mundo, foi aceito. "A emancipação do vestuário estará sempre 
atrelada à emancipação da mulher", enfatiza o historiador de moda Oliver Saillard.  
 
O filme de Roger Vadim "... E Deus criou a mulher" , estreou em 1956, na França, e converteu 
Brigitte Bardot em um símbolo de sensualidade feminina, impondo a moda do biquíni. Em 
1962, Marilyn Monroe, que já pousava havia anos em inúmeras fotos de biquíni, apareceu em 
"Quanto mais quente, melhor", do diretor George Cukor, com um semi-biquíni cuja parte 
inferior possuía uma aba frontal levemente erguida em uma curva que tapava apenas o 
umbigo.  
 
Desde então o cinema lançou inúmeras deusas da sensualidade, que no imaginário popular 
não podem ser desassociadas ao biquíni com o qual surgiam na grande tela. Basta recordar 
Ursula Andress saindo do mar em seu biquíni branco, no filme "007 contra Dr. No"(1962) ou 
Raquel Welch no biquíni de pele de mamute em "One Million Years B.C." Com a popularização 
do biquíni e esquecida toda a conotação escandalosa do traje, a liberdade do corpo desnudo 
deu um passo maior nos anos 70.  
 
Nas praias de todo o mundo as mulheres retiraram a parte superior, inventando o 
"monoquíni", e logo a diminuta "tanga", brasileira, ficou famosa.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 30 jun. a 1 e 2 jul. 2006, Plano Pessoal, p. C-7. 


